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Czas wyzwań daje nowe możliwości!



Face the
Challenge
Biznes w obliczu wielkich zmian

20-22 LISTOPADA 2022
W KATOWICACH



12. EDYCJA
EUROPEJSKIEGO KONGRESU 

MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W LICZBACH

25
państw

+100
spotkań B2B

11
partnerów  

Strefy Eksperta

+5500
uczestników

145
partnerów Kongresu

+100
wystąpień, debat  

i paneli dyskusyjnych

+270
ekspertów i panelistów
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Co w numerze?
Dodatek Specjalny  
12. Europejski Kongres MŚP

Regionalne Gospodarcze 
Zamknięcie Roku
– Najlepszym sposobem na wyjście z kryzysu jest 
współdziałanie i rozważne inwestycje

Representative Office of Silesia in 
Abu Dhabi!

Trzy lata Startup City Zabrze 
w Zabrzańskiej Dolinie Medycznej!

Podmioty ekonomii społecznej 
realizowane przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego

Krótkie podsumowanie rynku 
nieruchomości w Katowicach 
w 2022 r.

Podsumowanie roku w Miejskim 
Inkubatorze Przedsiębiorczości 
Rawa.Ink

Mercure Katowice Centrum 
kibicuje polskim sportowcom!

Kobiety w biznesie

Znaki towarowe 
– baaardzo szeroki temat 

Od nowego roku PUE 
obowiązkowe dla każdego płatnika

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

Organizacja eventu 
może być naprawdę prosta

Design Thinking 
warsztaty myślenia projektowego dla studentów

Wyższa Szkoła Humanitas to 
wszechstronny rozwój

Studia MBA na Politechnice Śląskie
przepustką do wyższych stanowisk, zarobków i rad 
nadzorczych
Wywiad: dr hab. Małgorzata Dobrowolska

Międzynarodowe spotkanie 
projektowe w Egerze
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Laureaci odebrali Zielone Czeki

Działania na rzecz poprawy jakości 
powietrza to inwestycja w naszych 
mieszkańców
Wywiad: Gabriela Placha

Nowe obowiązki przedsiębiorców
– wdrożenie standardów ESG oraz należyta 
staranność w łańcuchu dostaw

Mercure Katowice Centrum
najlepszym projektem hotelowym roku!

Świadomi przedsiębiorcy wspierają 
się wzajemnie
Wywiad: Agata Seredyka

Telefonia VoIP + CRM + Wirtualna 
Centralka

10. edycja Akademii e-marketingu

„Rybnik dla Biznesu” 
już po raz czwarty!

Kongres ESG Polska Moc Biznesu
– o równowadze w działalności gospodarczej

Trendy w komunikacji na 2023 rok

10 ważnych pytań w biznesie, czyli: 
„Jak dogonić teraźniejszość?”

4 najważniejsze trendy w finansach 
na rok 2023

Przygotuj firmę na wyzwania 
cyfrowe!

Kilka słów o trendach w edukacji 
zawodowej Biuro Izby/ Wydawca

Biuro Izby/ Wydawca 

Dodatek Specjalny 
XXX Laury Umiejętności 
i Kompetencji
30-lecie RIG w Katowicach
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DOŁĄCZ DO IZBY
JUŻ DZIŚ!

Skorzystaj
z członkostwa

w Regionalnej Izbie
Gospodarczej w Katowicach    

Chcesz dowiedzieć się więcej
na temat członkostwa Twojej Firmy?
Skontaktuj się z nami!

Katarzyna Baranowska
tel. 32 35 111 91
email: kbaranowska@rig.katowice.pl

Małgorzata Nowińska
tel. 32 35 111 83
email: mnowinska@rig.katowice.pl

RIGKatowice

www.rig.katowice.pl
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Szanowni Czytelnicy, 
drodzy Przedsiębiorcy!

Tomasz Zjawiony

Prezes RIG w Katowicach

	 Z	nieukrywaną	przyjemnością	przedstawiam	najnowsze	wydanie	„Business	HUB”,	w	którym	można	znaleźć	podsumo-
wanie	12.	Europejskiego	Kongresu	Małych	i	Średnich	Przedsiębiorstw.		Ponad	100	wystąpień,	paneli	dyskusyjnych	i	warsztatów	
z	udziałem	270	ekspertów	i	5500	słuchaczy	z	25	państw	-	tak	w	liczbach	prezentuje	się	edycja	2022.
 
Mamy	zupełnie	nową	rzeczywistość:	czasy	pandemii,	wojny,	kryzysu	energetycznego,	galopującej	inflacji.	Bez	współpracy	nie	
uda	się	nam	wytrwać.	Stąd	hasło	przewodnie	wydarzenia	-	„Face	The	Challenge”,	nawiązujące	do	obecnie	panującej	sytuacji	
pełnej	wyzwań	i	nagłych,	zaskakujących	zmian,	do	których	trzeba	się	przystosować.	Dlatego	warto	słuchać	doświadczonych	
fachowców	i	czerpać	z	tego	jak	najwięcej.	Podczas	Kongresu	dostarczyliśmy	uczestnikom	wiedzę,	kontakty	i		możliwość	posłu-
chania	topowych	managerów,	którzy	chętnie	dzielili	się	swoją	wiedzą.

Oficjalnym	rozpoczęciem	Kongresu	była	wyjątkowa	Gala,	w	trakcie	której	świętowaliśmy	30-lecie	Regionalnej	Izby	Gospodarczej	
w	Katowicach	i	po	raz	trzydziesty	wręczono	Laury	Umiejętności	i	Kompetencji.	Cieszymy	się,	że	razem	z	Przyjaciółmi	i	Sym-
patykami	Izby	mogliśmy	celebrować	ten	podwójny	jubileusz.	O	tym,	co	się	działo	w	trakcie	Gali	i	kto	otrzymał	Laury	–	można	
również	przeczytać	w	grudniowym	wydaniu	naszego	magazynu.

Minione	12	miesięcy	podsumowaliśmy	w	trakcie	Regionalnego	Gospodarczego	Zamknięcia	Roku,	połączonego	z	ostatnim	 
w	2022	r.	spotkaniem	Firm	Członkowskich	–	zachęcam	do	zapoznania	się	z	relacją	z	tego	specjalnego	eventu,	który	tym	razem	
zorganizowaliśmy	na	Stadionie	Śląskim!	

Serdecznie	dziękuję	wszystkim	za	ogromne	zaangażowanie,	dzięki	Wam	możemy	tak	prężnie	działać.	Składam	podziękowanie	
wspierającym	nas	Partnerom,	Instytucjom,	Organizacjom,	Patronom	Medialnym,	a	także	współpracownikom	oraz	wspaniałej	
załodze	RIG.

Życzę	inspiracji	do	prowadzenia	biznesu,	motywacji	do	działania,	samych	pomyślnych	wydarzeń	oraz	sukcesów	w	życiu	zawo-
dowym	i	prywatnym	w	Nowym	Roku	2023.

Jeszcze	raz	dziękuję	za	owocną	współpracę	i	proszę	o	więcej!



Tegoroczna edycja #EKMSP?

Wystąpienia  
key speakerów

Debaty

Wywiady

Panele 
dyskusyjne

Warsztaty Strefa 
eksperta

Wydarzenia 
towarzyszące
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Start-upy i innowacje 03

Smart City dla biznesu 07

Firma to ludzie 02

Marketing i sprzedaż 06

Prawo i podatki 04

Global Business Meeting 08
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„Face the Challenge” – hasło przewodnie  

EKMŚP, największego spotkania małego i śred-

niego biznesu w Europie nie pozostawia wąt-

pliwości, że tegoroczna, dwunasta już edycja 

katowickiego kongresu, to wielka możliwość 

rozwijania własnych biznesów. Uczestnicy 

mogli przede wszystkim nawiązać nowe zna-

jomości i kontakty, również międzynarodowe, 

w specjalnej strefie B2B, czy za pomocą spe-

cjalnej platformy online poznać potencjalnych 

kontrahentów z Chin.

Wspólne przedsięwzięcie z partnerem  z odle-

głego kontynentu wydaje się dość ryzykowne, 

ale nie wolno bać się ani zmian, ani ryzyka – ra-

dzili kilku tysiącom uczestników wydarzenia, 

zaproszeni goście. W gronie występujących 

ekspertów nie zabrakło ludzi sukcesu. 300 pa-

neli, wystąpień i warsztatów tuzów polskiego 

i światowego biznesu, przygotowano, by – 

w myśl starej zasady – uczyć się od najlepszych.

Prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Euro-

pejskiego i jego były przewodniczący, uczest-

niczył w każdej edycji EKMŚP. –	Setki	tysięcy	
przedsiębiorców,	których	najwięcej	 jest	w	woje-
wództwie	śląskim,	daje	nam	siłę,	bo	w	końcu	biz-
nes	zależy	od	ludzi,	a	Wy	jesteście	ludźmi,	którzy	
tworzą	ten	biznes	i	polską	gospodarkę – zaznaczał 

Jerzy Buzek.

Program kongresu został tak skonstruowany, 

by mali i średni przedsiębiorcy mogli jak najwię-

cej nauczyć się od osób, które odniosły sukces 

w biznesie. 

–	Najlepszą	inwestycją	w	czasach	inflacji	jest	wie-
dza,	budowanie	sieci	relacji	i	kontaktów.	To	jest	
możliwe,	dzięki	spotkaniom	takim	jak	Europejski	
Kongres	Małych	i	Średnich	Przedsiębiorstw.	Orga-
nizacja	tego	wydarzenia	przez	Regionalną	Izbę	Go-
spodarczą	w	czasach	kryzysu	to	odważna	decyzja,	
ale	ten	kongres	jest	nam	potrzebny,	po	to,	abyśmy	
mogli	 się	 spotkać,	budować	 relacje,	wymieniać	

się	doświadczeniami	i	wiedzą	oraz	podejmować	
wspólnie	nowe	przedsięwzięcia	i	realizować	pro-
jekty,	które	pozwolą	nam	optymistycznie	spoglą-
dać	w	przyszłość – mówił Kazimierz Karolczak, 
przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii. 

Mimo nienajlepszych wieści zza wschodniej 

granicy i z rynków ekonomicznych dotkniętych 

w ostatnim roku wojną, a wcześniej pandemicz-

nymi wstrząsami, przedsiębiorcy optymistycz-

nie patrzą w przyszłość.

–	Dziś	wszyscy,	my	przedsiębiorcy,	wiemy	przed	
jakimi	trudnościami	stoimy	i	jakie	skutki	przynieść	
mogą	szalone	koszty	energii	i	gazu.	Mówimy	tutaj	
o	przeżyciu.	To	dotyczy	przynajmniej	1/3	przedsię-
biorstw.	Musimy	wywierać	zatem	nacisk	na	nasze	
władze,	aby	wzięły	to	pod	uwagę.	To	my	jesteśmy	
tą	podstawą,	trzonem,	strukturą,	na	której	opiera	
się	europejski	system	wytwórczy.	Jest	nas	wiele,	ale	
musimy	mówić	jeszcze	głośniej,	bo	jak	na	razie	za	

Innowacja to nie lot w kosmos, ale najmniejsza zmiana w działaniu. A trzeba być otwartym na zmiany, 
by móc dostosować się do otoczenia. Wybór jest prosty: adaptuj się albo zgiń – tak eksperci i goście  
12. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbył się 20-22 listopada 2022 r. 
w Katowicach, zachęcali uczestników do rozwijania swoich biznesów i osiągania sukcesów.

Adaptuj się albo zgiń.
W jaki sposób przedsiębiorcy powinni  

dostosować się do nowej rzeczywistości?
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mało	osób	nas	słucha	i	właśnie	dlatego	powinni-
śmy	pozostać	zjednoczeni – stwierdzał Mauricio 
Casasco, prezes European Entrepreneurs CE-
A-PME, zrzeszającej ponad 2 mln firm z całej 

Unii Europejskiej.

Do międzynarodowych spotkań biznesowych 

doszło w strefie networkingu, zorganizowanej 

wspólnie z siecią European Entrepreneurs 

CEA-PME. Spotkanie można było umówić za 

pomocą strony internetowej Kongresu. Na 

międzynarodowe B2B postawiło blisko stu 

biznesmenów z wielu krajów: nie tylko Unii 

Europejskiej, ale i Gruzji, Maroka, Pakistanu, 

Turcji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. 

Doświadczeni przedsiębiorcy nie owijają w ba-

wełnę: czasy może trudne, ale trzeba zmierzyć 

się i z takim wyzwaniem, bo prowadzenie przed-

siębiorstw, to sprawdzian własnych umiejętno-

ści niemal na każdym kroku.

Beata Drzazga, to zatrudniająca kilka tysięcy 

osób właścicielka kilku firm, w tym jednego 

z największych centrów medycznych w Polsce. 

Dziś prowadzi działalność medyczną również za 

Oceanem. Dwie dekady temu zaczynała od zera.

–	Nie	można	bać	się	 ryzyka	ale	 trzeba	wiedzieć	
czego	się	obawiamy.	Znam	wiele	osób,	które	wi-
dząc	niewielkie	zagrożenie	rezygnują,	a	ja	nie	boję	
się	angażować	przy	nawet	20-30	proc.	 ryzyku.	
Gdybym	nie	ryzykowała,	to	bym	nie	była	tu,	gdzie	
jestem	– uważa Beata Drzazga, założycielka 
i Prezes Zarządu BetaMed S.A., Dziekan Wy-
działu Medycznego Akademii Górnośląskiej 
w Katowicach.

Dziś przed przedsiębiorcami – o czym dysku-

towano w czasie Europejskiego Kongresu MŚP 

–  poważne wyzwania. Nie tylko związane z wy-

soką inflacją i obawą spowolnienia gospodar-

czego, ale również z niepewnością i wzrostem 

cen surowców wywołanych rosyjską agresją 

na Ukrainę. Ale nawet w tak trudnej sytuacji 

biznes może osiągnąć pewne korzyści. Ucieczka 

przed wojną może pomóc uzupełnić braki na 

polskim rynku pracy. Dziesiątki tysięcy osób 

zza wschodniej granicy trzeba aktywizować za-

wodowo – pracownicy urzędów pracy z całej 

Polski robią to od wielu miesięcy. Wkrótce ich 

i przedsiębiorców czeka zupełnie nowe wyzwa-

nie: rząd planuje przemodelować rynek pracy 

i wdrożyć ustawę o aktywizacji zawodowej.

Zmieniające się otoczenie prawne, to poważne 

wyzwanie, ale jak zapewnia przewodnicząca  

Stafijowska, mali i średni przedsiębiorcy mogą 

liczyć na pomoc i wsparcie pracowników PUP.

–	 Ten	 nowy	 projekt	 wzbudził	 wiele	 kontrower-
sji,	 	pojawiło	się	też	wiele	znaków	zapytania.	Ale	
chcę	 powiedzieć,	 że	 to	 właśnie	 wojewódzkie	
i	powiatowe	urzędy	pracy	przygotowały	ponad	
900	stron	uwag	i	uzasadnień	do	435	artykułów	
nowej	ustawy – mówi Małgorzata Stafijowska, 
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przewodnicząca Ogólnopolskiego Forum Dy-
rektorów Powiatowych Urzędów Pracy.

Świetnym miejscem do rozwoju nowoczesnych 

biznesów jest bezsprzecznie województwo ślą-

skie. W przygotowanym przez „Financial Times” 

zestawieniu na lata 2022-2023, Śląskie zna-

lazło się w pierwszej dziesiątce europejskich 

regionów, z najlepszą strategią przyciągania 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz 

efektywności kosztowej. Jak  wskazuje mar-

szałek województwa, Jakub Chełstowski, po-

twierdzeniem tego potencjału jest przyznanie 

Śląskiemu tytułu Europejskiego Regionu Przed-

siębiorczości na lata 2021-2022.

–	Śląskie	to	siła	przyciągania,	kreowanie	przyszło-
ści	i	doskonałe	miejsce	dla	rozwijania	projektów	
biznesowych!	To	kluczowe	centrum	gospodarcze	
kraju,	z	bardzo	silną	pozycją	eksportową.	Posia-
damy	 ogromny	 potencjał	 inwestycyjny,	 w	 tym	
głównie	kapitał	ludzki,	doskonałą	bazę	naukową	
i	technologiczną.	Koncentrujemy	się	na	skutecznej	
promocji	gospodarczej,	atrakcyjności	inwestycyjnej	
oraz	internacjonalizacji	przedsiębiorstw – wylicza 

Jakub Chełstowski.

To właśnie w województwie śląskim, od lat 

działa jedna z najlepszych i najszybciej rozra-

stających się na świecie stref ekonomicznych, 

stały uczestnik kolejnych edycji katowickiego 

wydarzenia.

–	Europejski	Kongres	MŚP,	 to	 jest	 ta	platforma,	
dzięki	której	łączymy	się	z	całym	światem.	KSSE,	
katowicka	 Regionalna	 Izba	 Gospodarcza,	 czy	

władze	miasta	 –	 to	 jest	 siła	 Katowic	 i	 całego	
regionu.Poprzez	nasze	działania	ściągamy	tu	in-
westorów	z	całego	świata	– uważa dr Janusz Mi-
chałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przed-

siębiorstw od początku odbywa się w stolicy 

regionu - Katowicach, mieście w którym daw-

nym przemysł jest jedynie wspomnieniem, ale 

region wciąż wyznacza główne kierunki gospo-

darczego rozwoju Polski. To miejsce szans, a nie 

problemów, mówili uczestnicy debat. Najwięk-

sza impreza w Europie skierowana do sektora 

MŚP w Europie doskonale wpisuje się w hasło 

kampanii marketingowej promującej miasto: 

„Katowice. Miasto wielkich wydarzeń”.

–	Biznes,	 samorząd	 i	 nauka	 to	 złoty	 trójkąt,	 na	
którym	 opieramy	 się	 w	 Katowicach,	 tworząc	
wspaniałą	symbiozę,	która	daje	nam	możliwości	
rozwoju.	Z	punktu	widzenia	wizerunkowego,	fakt,	
że	Katowice	są	dobrze	ocenianym	gospodarzem	
imprez	i	 	wydarzeń	o	bardzo	szerokim	przekroju	
zdecydowanie	nam	pomaga.	Stawia	to	miasto	na	
bardzo	dobrej	pozycji	wyjściowej	przy	obsłudze	
potencjalnego	 inwestora.	A	Europejski	Kongres	
MŚP	to	jedna	z	najważniejszych	imprez	w	rocz-
nym	kalendarzu	wydarzeń	biznesowych	w	mieście 

- podkreślał Marcin Krupa, prezydent Katowic.

–	Śląsk	ma	wszystkie	aspekty,	które	są	niezbędne	
do	 zbudowania	 miejsca,	 w	 którym	 się	 dobrze	
żyje,	w	którym	jest	dobra	edukacja	i	gospodarka.	
Przede	wszystkim	Śląsk	jest	zielony,	Śląsk	podlega	

transformacji.	Wiele	osób,	które	tu	przyjeżdża	po	
kilkunastu,	czy	kilkudziesięciu	latach	jest	zadziwio-
nych	jak	głęboko	ta	transformacja	zaszła	– wtó-

rował mu prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, 
Rektor Politechniki Śląskiej podczas debaty: 

Silesia - Land of Opportunity.

Europejski Kongres Małych i Średnich Przed-

siębiorstw to również dyskusja o transforma-

cji energetycznej. Dyskusja aktualna o tyle, 

że efektem wojny jest odcięcie dostaw gazu, 

wzrost cen surowców i pytania: czy dla bez-

pieczeństwa energetycznego nie należałoby 

poluzować założeń polityki klimatycznej. 

–	Dla	nas,	z	punktu	widzenia	biznesu	–	wykorzy-
stanie	paliw	alternatywnych,	to	przede	wszystkim	
zastosowanie	paliw	jako	uzupełnienia	do	stabil-
nego	systemu	opartego	o	inne	nośniki	energii.		Na	
dziś	nie	mamy	najmniejszych	szans	na	zbudowa-
nie	miksu	energetycznego	opartego	na	paliwach	
alternatywnych,	z	pominięciem	paliw	kopalnych.	
To	nie	jest	ten	poziom	produkcji	paliw	alternatyw-
nych,	takich	jak	wodór,	na	który	stawiamy	jako	
firma –  mówił Robert Żmuda, Wiceprezes 
Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju i Technologii 
SBB Energy S. A.

Kryzys energetyczny zwiększył popyt na eko-

logiczne innowacje wśród firm.

–	Przedsiębiorcy	pytają	o	 środki,	 które	pozwolą	
im	przede	wszystkim	ograniczyć	koszty	produkcji,	
energii	 czy	 ogrzewania	 hal	 i	 obiektów	 przemy-
słowych.	Pytają	również	o	 fundusze	na	zmiany	
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procesów	 technologicznych,	 które	mogą	powo-
dować	ograniczenie	energochłonności	przemysłu.	
Kryzys	stał	się	powodem	zainteresowania	naszymi	
środkami	i	ukierunkowania	inwestycji	firm	na	ogra-
niczenie	zużycia	energii.	Dla	nas	korzyść	jest	po-
dwójna:	ograniczenie	energochłonności	oraz	efekt	
ekologiczny,	na	którym	nam	najbardziej	zależy	– 

zaznaczał Tomasz Bednarek, Prezes Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

–	Transformacja	energetyczna	polega	nie	tylko	na	
odchodzeniu	od	paliw	kopalnych	i	zastępowaniu	
tych	paliw	energetyką	źródeł	odnawialnych,	ale	
także	na	uporaniu	się	z	problemem,	który	dotyka	
nas	globalnie,	czyli	nadmiernym	zużyciem	mate-
riału,	co	widać	na	przykładzie	plastiku	zalegają-
cego	wszędzie – akcentował Adam Czyżewski, 
Główny ekonomista PKN Orlen. 

Wystąpieniom, debatom i dyskusjom 12. 

EKMŚP przysłuchiwało się kilka tysięcy zare-

jestrowanych uczestników. Bogaty program 

kongresu obfitował w panele, wystąpienia 

i warsztaty, w których udział wzięli najbardziej 

doświadczeni menedżerowie. 

–	Bez	słuchania	ekspertów	i	praktyków	biznesu	nie	
uda	się	znaleźć	rozwiązań,	które	pomogą	nam	funk-
cjonować.	Dlatego	na	naszym	kongresie	chcieliśmy	
pokazać	różne	drogi	i	doświadczenia	z	wielu	kra-
jów	i	dziedzin	po	to,	żeby	zbudować	kompetencje,	
które	pomogą	nam	zrozumieć	nową	rzeczywistość,	
aby	umiejscowić	w	niej	rodzime	przedsiębiorstwa	

– podsumował Tomasz Zjawiony, prezes Re-
gionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, 
organizatora EKMŚP.

Organizatorem #EKMSP jest Regionalna Izba 

Gospodarcza w Katowicach – organizacja zrze-

szająca kilkaset firm działających w Polsce i na 

całym świecie. RIG w Katowicach prowadzi 

działalność w zakresie doradztwa biznesowego 

i komunikacyjnego na rzecz swoich firm człon-

kowskich oraz pomaga nawiązywać kontakty 

z partnerami w kraju i za granicą. Kształtuje 

i upowszechnia zasady etyki, uczciwości w dzia-

łalności gospodarczej oraz ogólnie pojmowanej 

społecznej odpowiedzialności biznesu.

Już dziś zapraszamy wszystkich na 13. edycję 

EKMŚP. Do zobaczenia w Katowicach jesienią 

2023 roku.

www.ekmsp.eu
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–	To	ważne,	by	szczególnie	dziś	pamiętać	o	tym,	że	o	jakości	życia	w	każdym	
mieście	coraz	bardziej	decydują	zielone	inwestycje,	sprawnie	zorganizowany	
transport	czy	też	szeroka	oferta	możliwości	spędzania	czasu	wolnego	–	pod-

kreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

–	Podsumowując	mijający	rok,	Czytelnikom	„Business	HUB”	życzę,	by	nadcho-
dzący	2023	rok	był	czasem	spełnienia	marzeń	zarówno	tych	prywatnych	jak	
i	zawodowych,	a	nasze	działania	determinowane	były	chęcią	rozwoju	– dodaje 

prezydent.

Koniec jednego roku to czas podsumowań i zarazem okazja do nakreślenia celów na rok kolejny. 2022 
miał być dla nas wszystkich czasem wytchnienia po pandemii koronawirusa. Niestety, rosyjska agresja na 
Ukrainę zdeterminowała bieg wydarzeń w kolejnych miesiącach. Ponadto, zmiany podatkowe i globalny 
kryzys energetyczny zmusiły każdego, w tym miasta, do oszczędności. Pomimo tych przeciwności miasto 
musi się rozwijać, oto wybrane wydarzenia i inwestycje, które zostały ukończone w 2022 r. 

Katowice podsumowują rok 2022

Pod koniec października otwarty został Stadion przy Asnyka. Kom-

pleks sportowy powstał w miejscu, gdzie niegdyś mieścił się stadion 

„Kolejarz”. Za 40,9 mln zł powstał nowoczesny stadion z boiskiem 

piłkarskim o nawierzchni syntetycznej, boiskiem do baseballu z na-

wierzchnią z trawy naturalnej i mączki, a także dwa boiska do piłki 

plażowej i boisko wielofunkcyjne. Stadion daje również możliwość 

trenowania wybranych dyscyplin lekkoatletycznych.

Przebudowa układu drogowego w Giszowcu to najważniejsza 

inwestycja drogowa w Katowicach od 13 lat, czyli od czasu budowy 

tunelu pod rondem im. gen. Jerzego Ziętka. Koszt robót budowlanych 

wyniósł ponad 300 mln zł, z czego niemal 240 mln zł to dofinanso-

wanie pozyskane ze środków unijnych. Węzeł, który stanowi skrzy-

żowanie DK 81 i DK 86 z drogami lokalnymi w znacznym stopniu 

poprawił bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, uspraw-

nił przejazd oraz oddzielił ruch tranzytowy od lokalnego. 

Nowa stanica żeglarska za 6,5 mln zł stanęła przy stawie Morawa 

w Szopienicach-Burowcu. To pierwszy etap inwestycji zakładają-

cej nowe zagospodarowania katowickiej Doliny 5 Stawów. Powstał 

trzykondygnacyjny budynek, wyposażony między innymi w hangar 

na łodzie, szkutnię oraz żaglownię. Wokół stanicy zbudowano alejki 

wraz z nowym oświetleniem, a także keja, pomost, infrastruktura 

kąpieliskowa i altana na grilla.

Taki był rok 2022 w Katowicach



13

Pomimo trudnej sytuacji finansowej, która dotyka wszystkie miasta w Pol-

sce, w 2023 roku będziemy kontynuować realizację dużych inwestycji, 

które przyczyniają się nie tylko do podniesienia jakości życia w mieście, 

ale też do tworzenia nowych miejsc pracy i napędzania gospodarki. Na 

wydatki majątkowe zaplanowano łącznie na 787 mln zł, co stanowić 

będzie 26% ogółu wydatków miasta. Dzięki tym środkom planowana 

jest kontynuacja działań, a wśród nich m.in. HUB Gamingowo-Techno-

logiczny, budowa czterech parków, rewitalizacja Stargańca i stawu ka-

jakowego na terenie Katowickiego Parku Leśnego, budowa Katowickiej 

Doliny 5 Stawów w Szopienicach, nowe drogi rowerowe, przedłużenie 

ul. Mickiewicza, rozbudowa układu drogowego w Strefie Kultury, a także 

wspieranie inwestycji w obszarze kultury, sportu, w tym budowa Domu 

Kultury na Osiedlu Witosa, Centrum Himalaizmu im. Jerzego Kukuczki 

i Domu Kilara oraz wspomaganie turystyki biznesowej. 

–	Pamiętajmy,	że	każde	zadanie	realizowane	w	ramach	przyszłorocznego	bu-
dżetu	ma	jeden	wspólny	cel	–	podnosić	jakość	życia	w	naszym	mieście.	Dlatego	
tym	bardziej	zachęcam	do	odprowadzania	podatków	właśnie	w	Katowicach.	
Dzięki	temu,	Państwa	pieniądze	będą	służyć	społecznościom	lokalnym,	w	któ-
rych	mieszkacie	– zachęca Marcin Krupa, prezydent Katowic. 

Natomiast dodatkową motywacją, aby rozliczać się w Katowicach, zdecy-

dowanie jest Katowicka Karta Mieszkańca, która oferuje szereg korzyści 

dla jej posiadaczy.

www.katowice.eu

W połowie września, otwarty został „Basen Zadole”. To trzeci tego 

typu kryty obiekt, z którego mogą korzystać katowiczanie. Do dys-

pozycji mieszkańców oddane zostały m.in.: basen sportowy, basen 

rekreacyjny z licznymi atrakcjami, strefa saun, a także hala sportowa 

w strefie suchej obiektu. Wartość umowy z wykonawcą basenu wy-

niosła 33,5 mln zł. Warto przypomnieć, że w mijającym roku kato-

wickie baseny przyjęły milionowego gościa.

Zielona metamorfoza al. Korfantego stanowi znakomity przykład 

zielonej rewolucji jaką przechodzą Katowice. Prace rozpoczęły się 

pod koniec 2021 r. od zmiany organizacji ruchu na rondzie im. Gen. 

Ziętka. Następnie al. Korfantego, na odcinku od ronda do skrzyżo-

wania z ul. Moniuszki, zwężono do jednego pasa ruchu w każdym 

kierunku, a w wygospodarowanej przestrzeni powstały pasy zieleni, 

na których zasadzono 45 drzew oraz krzewy.

Katowice były gospodarzem WUF11, czyli Światowego Forum 

Miejskiego - największego na świecie wydarzenia poświęconego 

rozwojowi miast, które odbywa się co dwa lata. Po raz pierwszy od-

było się w Europie Środkowo-Wschodniej. Gospodarzami, a zarazem 

współorganizatorami 11. sesji WUF było Ministerstwo Funduszy 

i Polityki Regionalnej i miasto Katowice. W WUF11 osobiście uczest-

niczyło ponad 10 tys. osób ze 174 państw i ponad 6 tys. osób, które 

dołączyły online. Hasło polskiej edycji WUF brzmiało: „Zmieniamy 

nasze miasta dla lepszej przyszłości”. 

To nas czeka w 2023 roku?
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Strategia dla dronów 2.0 została przyjęta pod 

koniec listopada 2022 r. Dzięki kompleksowym 

regulacjom drony mają latać bezpiecznie po 

europejskim niebie, na przykład badając infra-

strukturę, monitorując wycieki ropy lub pobie-

rając próbki gleby. Wśród innych zastosowań 

Komisja Europejska wymienia wykorzystanie 

dronów w transporcie medycznym. W doku-

mencie jest także mowa o budowie nowego 

wymiaru mobilności miejskiej, gdzie „bezzało-

gowce” będą pełnić funkcję powietrznych tak-

sówek – początkowo z pilotem na pokładzie, ale 

docelowo przy pełnej automatyzacji. Zgodnie 

z zapowiedziami KE, koncepcja U-Space, która 

ma być unikalnym systemem do bezpiecznego 

zarządzania ruchem dronów, ma być wdrożona 

w Europie już w styczniu 2023 r.   

Projekty GZM zgodne ze Strate-
gią dronową 

Dokument opracowany przez KE zawiera sze-

reg działań przewodnich, które mają być reali-

zowane na drodze budowy nowego wymiaru 

mobilności. Mowa o takich aktywnościach, 

jak sfinansowanie platformy internetowej na 

rzecz wsparcia zrównoważonego wdrażania 

innowacyjnej mobilności powietrznej przez 

władze samorządowe, społeczności lokalne, 

branżę technologiczną i inne zainteresowane 

strony. Zgodnie z wizją Metropolii, budowa 

ekosystemu dla dronów musi odbywać się 

z uwzględnieniem kluczowych interesariuszy, 

w tym także miast i mieszkańców. W tym celu 

GZM utworzyła Dronową Szkołę Prototypowa-

nia, w której uczestniczyło ok. 50 pracowników 

administracji – wspólnie pod okiem ekspertów 

zdobywali praktyczną i teoretyczną wiedzę na 

temat dronów.

Ponadto, Unia Europejska nadal zamierza finan-

sować badania i innowacje w zakresie BSP, takie 

jak np. projekt ASSURED-UAM, w którym GZM 

uczestniczy wspólnie z miastami Bari i Porto, 

oraz partnerami technologicznymi. Celem tego 

projektu, finansowanego z Programu Hory-

zont 2020, jest opracowanie kompleksowych 

rekomendacji, przygotowujących włączenie 

bezzałogowych statków powietrznych do zrów-

noważonej mobilności miejskiej.

Utworzenie unijnej sieci centrów testowania 

dronów do celów cywilno-obronnych to kolejne 

działanie, które wyszczególniono w strategii dla 

dronów 2.0. Tymczasem GZM jako pierwsza 

utworzyła wyodrębnione obszary testowe, na 

których wykonywano m.in. testy lotów długo-

dystansowych przy użyciu wielowirnikowców, 

co w 2020 r. było podstawą do realizacji pierw-

szych lotów medycznych pomiędzy szpitalami 

w Warszawie. Obecnie tworzony jest nowy ob-

szar testowy dla Gliwic, Pilchowic i Sośnicowic, 

w ramach projektu Polskiej Agencji Żeglugi Po-

wietrznej „Loty BSP na szeroką skalę”.

Nowy wymiar mobilności  
– nowe miejsca pracy 

Komisja Europejska podkreśla, że do 2030 r. 

rynek usług dronowych w Europie może osią-

gnąć wartość 14,5 mld euro, a także stworzyć 

145 tys. miejsc pracy. Do tego czasu na Starym 

Kontynencie komercyjne operacje przy uży-

ciu dronów mają być prowadzone na szeroką 

skalę. Mając to na uwadze, Metropolia równo-

legle do prowadzonych pilotaży skupia się na 

działaniach informacyjno-edukacyjnych, aby 

budować zaufanie i społeczną akceptację dla 

nowych technologii w przestrzeni powietrznej 

miast. www.metropoliagzm.pl

Komisja Europejska przyjęła strategię dla dronów 2.0, która określa, w jaki sposób Europa może pro-
wadzić komercyjne operacje bezzałogowymi statkami powietrznymi (BSP) na dużą skalę. Dokument 
powstał przy udziale Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, której przedstawiciele zostali zaproszeni 
do współpracy w specjalnej grupie roboczej. GZM realizuje projekty związane z dronami od 2018 roku. 

Metropolia gotowa na  
unijne regulacje w zakresie dronów



Zapraszamy do województwa śląskiego!

Województwo śląskie to region, który przyciąga przemysłową 
historią, dobrym klimatem biznesowym, krajobrazem 
naturalnym, wydarzeniami kulturalnymi i pozytywną energią 
mieszkańców.

Województwo śląskie skutecznie zmierzyło się z wyzwaniami 
społecznymi i gospodarczymi związanymi z restrukturyzacją 
tradycyjnych sektorów. Na fundamentach przemian 
gospodarczych rozwinęły się nowe firmy w takich sektorach, jak 
miedzy innymi: motoryzacja, ICT, budowa maszyn i urządzeń, 
przetwórstwo spożywcze, chemia, nowoczesne materiały czy też 
usługi: finansowe, informatyczne i związane z obsługą klienta.

Tradycja przemysłowa, wysoko wykwalifikowana kadra, uzbrojone 
tereny przemysłowe, wysokiej jakości infrastruktura techniczna, 
prężna współpraca między samorządem regionalnym a miastami 
i instytucjami otoczenia biznesu, sprawny system edukacji, liczne 
jednostki naukowe, a także specjalistyczne firmy usługowe, 
pełniące istotną role w łańcuchach wartości, stanowią o sile 
regionalnego ekosystemu gospodarczego.

Kontakt:
Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
e-mail: gospodarka@slaskie.pl • invest-in-silesia.pl
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Gdy czyta się informacje o Fundu-
szu Górnośląskim na waszej stronie 
internetowej rzuca się w oczy bardzo 
szeroki zakres działań - rozwój rynków 
kapitałowych, działania na rzecz 
przedsiębiorczości, tworzenie nowych 
miejsc pracy. Jaka jest właściwie misja 
Funduszu?

Małgorzata Obuchowska-Gembala: Fundusz 

Górnośląski jako instytucja samorządowa po-

wstał kontraktem regionalnym prawie 30 lat 

temu. Jego główną działalnością jest przede 

wszystkim wsparcie przedsiębiorców z sektora 

mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Te 

działania są realizowane poprzez wiele różnych 

instrumentów, które cały czas się zmieniają 

i dostosowywane są do rynku, zarówno do tego 

regionalnego, na którym działamy, jak i również 

do zapotrzebowania naszych przedsiębiorców. 

Główna działalność Funduszu skoncentrowana 

jest w obszarze finansowania mikro, małych 

i średnich przedsiębiorców. Środki, którymi 

dysponujemy pochodzą przede wszystkim 

z Unii Europejskiej, ale również z programów 

krajowych, z Banku Gospodarstwa Krajowego 

czy z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-

ści. Obok tej działalności finansowej istotnym 

elementem jest współpraca, rozwój działalności 

związanej z rynkami zagranicznymi. Mamy dwa 

duże sztandarowe projekty, które są w zasadzie 

komplementarne i związane z promocją regionu 

i rozwojem tej działalności eksportowej wśród 

przedsiębiorców - Global Silesia i Inter Silesia. 

To są dwa takie wasze mocne punkty, 
ale również istnieje Enterprise Europe 
Network jako ośrodek działający przy 
Funduszu Górnośląskim. Jaką ma 
ofertę dla firm, czym się zajmuje? 

Anna Bobka-Adwent: Ośrodek Enterprise 

Europe Network pomaga przedsiębiorcom 

w nawiązywaniu zagranicznych kontaktów. 

Jest to możliwe dzięki międzynarodowej bazie 

ofert współpracy, w której znajdują się profile 

przedsiębiorców z 69 krajów całego świata. 

Nasi klienci, polskie firmy mogą z jednej strony 

stworzyć swój profil w tej bazie i przedstawić 

swoją ofertę, ale też bazę przeszukiwać i w ten 

sposób nawiązywać współpracę zagraniczną. 

Organizujemy także takie imprezy koope-

racyjne. W ciągu dwóch dni Europejskiego 

Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

w Katowicach trwały targi B2B zorganizowane 

przez nasz ośrodek Enterprise Europe Ne-

twork. Przedsiębiorcy mieli możliwość bezpo-

średnich rozmów, spotkań z przedsiębiorcami 

z innych krajów i miejmy nadzieję, że to poskut-

kuje nawiązaniem współpracy zagranicznej. 

Wśród usług i projektów Funduszu 
znajduje się również podmiotowy 
system finansowania. Jakie benefity 
oferuje firmom?

ABA: To mechanizm ułatwiający przedsiębior-

com dostęp do specjalistycznych szkoleń, do 

szytych na miarę usług doradczych czy też 

innych form podnoszenia kwalifikacji poprzez 

udzielenie dofinansowania na te usługi. Wszy-

scy przedsiębiorcy mają pełną świadomość, że 

inwestycja w kadry to jest bardzo ważne dzia-

łanie w firmie, przynosi bardzo dobre rezultaty. 

Natomiast, no wiemy z praktyki i potwierdzają 

to liczne badania, że właśnie bariera finansowa 

jest tą główną przeszkodą w inwestowaniu 

w kadry. Dofinansowanie, które udziela Fun-

dusz Górnośląski pomaga w pokonaniu tych 

problemów. Jest bardzo atrakcyjne, bo wynosi 

ono 80%. Co oznacza, że przedsiębiorca ze 

środków własnych pokrywa już tylko jedną 

piątą szkolenia, a to mogą być naprawdę specja-

listyczne szkolenia, np. w zakresie usług, które 

w firmie są bezwzględnie potrzebne.

A jak to wygląda w praktyce? Jakie 
jest zainteresowanie waszymi projek-
tami, dofinansowaniem z Funduszu 
Górnośląskiego?

MOG: Oferta finansowa jest bardzo interesu-

jąca, ponieważ Fundusz oferuje finansowanie 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, po-

życzki inwestycyjne, pożyczki obrotowe, zwią-

zane z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy. 

Finansujemy przedsiębiorców i ma to charakter 

O instrumentach finansowych, usługach i projektach oferowanych przez Fundusz Górnośląski S.A. mó-
wią Małgorzata Obuchowska-Gembala, Dyrektor Wydziału Obsługi Pożyczek i Anna Bobka-Adwent, 
Dyrektor Oddziału.

Finansujemy

rozwój przedsiębiorców
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preferencyjny, często związany z pomocą pu-

bliczną, ale przez to są środki tanie, np. dzisiaj 

przy bardzo wysokich stopach procentowych, 

gdzie jednak akcje kredytowe w bankach ko-

mercyjnych w zasadzie zanikają, ponieważ boją 

się ryzyka, ograniczając finansowanie. U nas 

można sfinansować inwestycje środkami na po-

ziomie ok. 2%. Dlaczego? Dlatego, że są to pie-

niądze jeszcze z unijnej perspektywy 2014-20, 

która się kończy, ale one są właśnie z pomocy 

publicznej i to daje możliwość takiej korzyści 

dla przedsiębiorców. Środki są przeznaczone 

na tworzenie miejsc pracy, także naprawdę 

ta oferta jest bardzo interesująca. Zresztą, 

od samego początku działalności Fundusz 

oferował pożyczki umarzalne z dopłatami do 

oprocentowania, nadal zachęcamy do skorzy-

stania z nich. W oczekiwaniu na kolejne środki 

z Unii Europejskiej mamy jeszcze do dyspozycji 

obecną perspektywę, która w dobie dzisiejszej 

sytuacji w kraju, jak najbardziej jest korzystna 

dla przedsiębiorców.

A jakiego typu firmy najczęściej korzy-
stają z Państwa wsparcia? Czy sektor 
MŚP to jest ten główny filar?

ABA: Tak, to przede wszystkim sektor MŚP i tak 

naprawdę przychodzą do nas przedsiębiorcy 

z różnych branż. W przypadku np. dofinanso-

wania szkoleń, mamy branże popularne, ale 

mamy też niszowe. Dofinansujemy na co dzień 

szkolenia bardzo popularne, np. sprzedażowe,  

ale dofinansowaliśmy także szkolenia związane 

z obróbką diamentów pod mikroskopem. Prze-

krój jest bardzo duży, ale to właśnie potwierdza 

i pokazuje, że są to szkolenia, których przedsię-

biorcy potrzebują. Zainteresowanie jest bardzo 

duże. Udział w naszych projektach wzięło już 

ponad 9 tysięcy firm i prawie 34 tysiące pracow-

ników tych firm podniosło swoje kwalifikacje.

Proszę powiedzieć, czy możliwość 
skorzystania  z dofinansowania w Fun-
duszu Górnośląskim jest łatwa, bo 
wiele osób boi się składania wniosków 
ze względu na utrudnioną formę całej 
procedury. Czy to są niepotrzebne 
obawy?

ABA: Tu warto powiedzieć o usłudze i o tym 

naszym zakresie działalności, jakim są usługi 

informacyjne. Przede wszystkim, to jest czę-

sto pierwszy kontakt z przedsiębiorcą, kiedy 

pomagamy odnaleźć się w tych wszystkich pro-

gramach unijnych, znaleźć to właściwe i naj-

odpowiedniejsze rozwiązanie dla danej firmy, 

pomagamy zrozumieć regulamin konkursu, 

wypełnić dokumenty. Także to jest właśnie ten 

pierwszy moment, gdy przedsiębiorcy poma-

gamy ruszyć w dalszą drogę po środki unijne.

MOG: Natomiast, jeśli chodzi o te środki z fun-

duszy pożyczkowych to należy pamiętać, że ta 

procedura też jest w zasadzie prosta, ponieważ 

jest zbliżona do finansowania bankowego, nie 

tak rozbudowanego. Produkty są otwarte, czyli 

w zasadzie w każdym momencie można wziąć 

wniosek, wypełnić go czy też skorzystać z po-

mocy przy jego wypełnieniu i złożyć. Nie ma tu 

żadnych kont zamkniętych, wnioski są na bie-

żąco rozpatrywane, więc nie jest to naprawdę 

nic skomplikowanego.

W takim razie gdzie trzeba się zgłosić, 
gdzie Was znaleźć?

ABA: Fundusz Górnośląski mieści się w tej 

chwili w dwóch lokalizacjach w Katowicach: na 

ulicy Sokolskiej 8 i przy Alei Roździeńskiego 

188. Serdecznie zapraszamy.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Chciałam zacząć od gratulacji. Jesteście 
nadal strefą nr 1 w Europie, a niedawno 
okazało się, że zajmujecie trzecie miej-
sce wśród najlepszych stref ekonomicz-
nych na świecie. Jak to przyjęliście?
Jak zwykle z radością. Każdy tego typu sukces 

ma również przełożenie marketingowe. Je-

żeli poważny, zagraniczny inwestor pojawi się 

w Polsce, to do Katowickiej Strefy na pewno 

trafi. To pomaga, jest to sukces całego zespołu 

ludzkiego, pracującego z głębokim zaangażo-

waniem. Obojętnie - mikro, mały czy ten duży 

- wszyscy traktowani są równo, czyli z tą samą 

werwą i emocją. 

Czyli nie tylko duże międzynarodowe 
koncerny mogą u Was znaleźć bez-
pieczną przystań do inwestycji?
Oczywiście. Przepisy zaczęły być bardziej 

elastyczne, w 2018 roku nastąpiła w zasadzie 

taka totalna zmiana, która dała nowe otwarcie. 

Polska Strefa Inwestycji, bo o niej tutaj mówimy, 

wprowadziła według mnie jeden z bardzo klu-

czowych elementów. Czyli inwestor nie musi, 

jak do roku 2018, przyjść ze swoim przedsię-

wzięciem do konkretnego miejsca. Ta konkretna 

lokalizacja była opisywana w rozporządzeniu 

Rady Ministrów, to był proces długi i uciążliwy. 

Inwestorzy zgłaszali się z różnymi swoimi po-

mysłami, my nie mogliśmy tego nigdzie reali-

zować. Nowelizacja pozwoliła na uwolnienie 

się od tego i dziś inwestor może powiedzieć: 

„w Pcimiu Górnym jest w planie przemysłówka. 

Czy ja tam mogę dostać decyzję o wsparciu 

nowej inwestycji?” My możemy odpowiedzieć: 

„Przyjeżdżaj, sprawdzamy”. Drugi taki ważny 

element to poszerzenie pakietu o to, kto może 

dostać taką decyzję, pojawiły się tutaj usługi. 

Właśnie jednym z naszych pierwszych małych 

klientów było biuro architektoniczne, które 

jako pierwsza firma z sektora MŚP otrzymała 

decyzję o wsparciu na uslugi z branży projek-

towej. Mało tego, wynajmuje pomieszczenia, 

a więc nie inwestowało w obiekt kubaturowo, 

bo w nowych przepisach właśnie czynsz najmu 

jest traktowany jak nakład inwestycyjny. No i to 

są takie właśnie drobne narzędzia, które mają 

jak najbardziej tego mikro, małego, średniego 

zachęcać, że strefa jest również dla niego. 

Te zachęty działają i to widać w statysty-
kach. Ostatnie trzy kwartały tego roku 
to prawie 70% inwestycji sektora MŚP! 
Przełamało się to w 2021 roku, możemy po-

wiedzieć, że po raz pierwszy ilością, bo co do 

zainwestowanego kapitału to trzeba na to 

jeszcze zaczekać. W zeszłym roku było 52%, 

a dokładny wynik po trzech kwartałach 2022 

roku wynosi 65,5% , więc widać tu progresję 

i jak ten mikro i mały i średni coraz częściej 

przychodzi z pomysłem, a tych milionów, które 

chce zainwestować też jest więcej, niż to było 

ileś lat temu. Te wskaźniki rzeczywiście są coraz 

bardziej zadowalające, czyli ta idea - strefa dla 

każdego - zaczyna grać.

A czy nie obawiacie się, że ta progresja 
jednak się zatrzyma, ponieważ mamy 
trudną sytuację ekonomiczną i geopoli-
tyczną? Czy KSSE ma pomysł na to, żeby 
przekonywać dalej inwestorów z takim 
sukcesem?
Istotny jest element prostoty w procedurach. 

Otrzymanie decyzji, jak sami inwestorzy już za-

uważyli, jest bardzo łatwe. Wniosek, tzn. jego 

wzór jest załącznikiem do rozporządzenia. Po 

konsultacji, jednego czy dwóch spotkań z pra-

cownikami Strefy bez bólu można to wypełnić 

i wtedy oczywiście procedury ruszają i my do 

miesiąca próbujemy wydać decyzję, general-

nie jest nawet szybciej. Po drugie, w Żorach 

powstaje KSSENON - akcelerator biznesowy, 

obiekt dedykowany mikro, małym i średnim. To 

centrum kreatywności i innowacji z powierzch-

niami przemysłowymi do wynajmu – 280-300 

mkw. To cztery niezależne hale, w części nie-

przemysłowej będzie można wynająć salę 

konferencyjną dużą, małą, będzie centrum 

kompetencji, będzie klasyczny coworking. 

Gdzieś w Nowym Jorku wynajmuje się parę 

pięter wieżowca, a my mówimy – „pierwszą taką 

salę wynajmij sobie na godziny, postaw biurko 

z porządnym komputerem”. Takie są trendy. 

W związku z powyższym, cały czas próbujemy 

tym naszym inwestorom powiedzieć: „to są na-

prawdę proste sprawy, bo nawet, gdy złożysz 

i dostaniesz od nas taką decyzję o wsparciu, ale 

coś się przewróciło, to na wygaszenie takiej de-

cyzji wystarczą dwa zdania do  Ministerstwa 

Rozwoju i Technologii, bo jako Katowicka Strefa 

wydajemy decyzję w jego imieniu - „chciałem 

wygasić decyzję numer…, nie wziąłem pomocy 

publicznej, podpis, nazwa firmy”. 

W 2021 roku mieliście na koncie 102 
decyzje inwestycyjne. Jak będzie wyglą-
dał 2022 rok? Czy ta dynamika zostanie 
zachowana?
Marzyć trzeba, rzeczywistość na pewno będzie 

inna. Myślę, że to nie będzie takie proste, ta 

liczba 102 będzie przez jakiś czas rekordowa. 

W wielu obszarach zapowiadany jest kryzys, 

jeśli w takim roku, jak ten, będziemy mieli 60-

70 decyzji, to uznam za bardzo dobry wynik, 

ponieważ tam rośnie właśnie ten mikro, mały 

i średni przedsiębiorca. To też pokazuje, że na-

stępny rok może być jeszcze trudniejszy. Na 

pewno KSSE będzie nadal elementem silnego 

i pomocowego narzędzia dla inwestora.

O tym, że jesteście takim narzędziem 
mówił Pan w trakcie debaty na Europej-
skim Kongresie MŚP. Na czym głównie 
się Pan skupił?
Przede wszystkim właśnie na prostocie tych 

narzędzi, które mamy, na tym, że w strategii 

już od kilku lat kładziemy duży nacisk na sek-

tor MŚP. Przez cały rok jeździliśmy z semina-

riami: Booster MŚP, razem z Agencją Rozwoju 

Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego i innymi funduszami. W zasadzie 

mógłbym powiedzieć żartobliwie – „z Kolber-

giem po kraju”. Odwiedzaliśmy różne gminy 

w województwie śląskim, bo okazuje się, że te 

nowe narzędzie wcale nie jest jeszcze tak do-

brze znane w środowiskach, w których my się 

spodziewamy tych mikro i małych. Może da to 

efekt wartości dodanej, czyli ta liczba decyzji 

o wsparciu wzrośnie, czyli można powiedzieć 

po rolniczemu - przyjdzie czas żniw. Teraz sie-

jemy te informacje!

Rozmawiała Jaga Kolawa

Andrzej Zabiegliński, Wiceprezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. opowiada o sukcesach 
Strefy, sposobach na przyciągnięcie mikro i małego inwestora, m.in. cyklu spotkań z przedsiębiorcami: 
Booster MŚP „Rozwiń swoją firmę – cała Polska specjalną strefą ekonomiczną”.

Strefa jest dla każdego  
przedsiębiorcy

„Dziś udowadniamy, że niemożliwe jest możliwe. Nasze firmy pokazały, 
że są przygotowane do korzystania ze wsparcia KSSE i prowadzenia 
biznesu w każdych warunkach. Jesteśmy przykładem, jak w trudnych 
czasach być liderem rozwoju gospodarki w Polsce i w Europie.”

- dr Janusz Michałek
Prezes KSSE S.A.

SPRAWDŹ, CZY TY TEŻ KWALIFIKUJESZ
SIĘ DO WSPARCIA!

Czy wiesz, że:
Od 2015 roku niemal 200 mikro, małych i średnich firm zainwestowało i 
otrzymało wsparcie na rozwój biznesu w Katowickiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej?

W 2021 roku ponad połowa firm, które uzyskały zgodę na inwestycję w 
Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa?

Mikro, małe i średnie firmy otrzymały w 2021 roku łgcznie niemal 300 Mikro, małe i średnie firmy otrzymały w 2021 roku łgcznie niemal 300 
milionów złotych wsparcia na rozwój biznesu, inwestując w Katowickiej 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej?
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EKMŚP oczami Doradców Energetycznych

Inwestycje przyczyniające się do zmniejszenia zużycia energii, przy jednoczesnym wsparciu finansowym 
ze strony NFOŚiGW i WFOŚiGW, mogą być receptą na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw.

W Kongresie czynny udział wzięli Doradcy 

Energetyczni reprezentujący Narodowy i Wo-

jewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej z całej Polski, a także 

Urząd Marszałkowski Województwa Lu-

belskiego. W trakcie wydarzenia, na stoisku 

informacyjnym przygotowanym przez Woje-

wódzki Fundusz w Katowicach, Doradcy Ener-

getyczni w ramach „Ogólnopolskiego systemu 

wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w za-

kresie efektywności energetycznej oraz OZE” 
udzielali konsultacji oraz odpowiadali na pyta-

nia związane z wymianą nieefektywnych źródeł 

ciepła, kompleksowej termomodernizacji oraz 

montażu odnawialnych źródeł energii. Na sto-

isku można było uzyskać informację o aktualnej 

ofercie finansowej poszczególnych Funduszy, 

m.in. o możliwościach pozyskania wsparcia na 

inwestycje związane z szeroko pojętą efektyw-

nością energetyczną. 

21 listopada 22 r. odbyło się spotkanie mo-

nitorujące Projektu Doradztwa Energetycz-

nego, w trakcie którego Doradcy wymienili 

się doświadczeniami z dotychczas przepro-

wadzonych działań w zakresie m.in. szkoleń 

na Energetyków Gminnych oraz realizacji 

wskaźników projektu wynikających z umowy. 

Przedstawiony został także plan wydarzeń na 

2023 r. oraz perspektywa kontynuacji projektu 

w ramach Funduszy Europejskich na Infrastruk-

turę Klimat i Środowisko w latach 2021 – 2027. 

Uczestników spotkania monitorującego przy-

witał Paweł Mirowski, Wiceprezes NFOŚiGW. 

Gościem spotkania był Marcin Janiak, Dyrektor 

Departamentu Funduszy Europejskich Mini-

sterstwa Klimatu i Środowiska.

W drugim dniu Kongresu odbył się panel dysku-

syjny pn. „Inwestycje ze wsparciem finansowym, 

jako lek na kryzys energetyczny” zorganizo-

wany przez WFOŚiGW w Katowicach. W dys-

kusji wzięli udział Tomasz Bednarek – Prezes 

WFOŚiGW w Katowicach, Paweł Mirowski – 

Wiceprezes NFOŚiGW w Warszawie, Pan Kon-

rad Borowski – Prezes Zarządu Dalkia Polska 

Energia, Ireneusz Popiół – Prezes Zarządu 

Chemet Spółka Akcyjna, Henryk Michałek – 

przedstawiciel Żywieckiego Klastra Energii. 

Wnioski, które można wyciągnąć z trwającej 

przeszło 1,5 h dyskusji pokazują jasno, że 

w dobie panującego kryzysu energetycznego, 

rosnących w zawrotnym tempie cen energii 

i niewystarczającej ilości niektórych paliw, in-

westycje przyczyniające się do zmniejszenia 

zużycia energii, przy jednoczesnym wsparciu 

finansowym ze strony NFOŚiGW i WFOŚiGW, 

mogą być receptą na funkcjonowanie wielu 

przedsiębiorstw.

Spotkanie z Doradcami Energetycznymi pod-

czas 12. edycji Europejskiego Kongresu Ma-

łych i Średnich Przedsiębiorstw było znakomitą 

okazją do wymiany doświadczeń i poglądów. 

Indywidualne rozmowy pomogły zdiagnozować 

zapotrzebowania na wsparcie doradcze i nawią-

zać współpracę w tym obszarze. Do zobaczenia 

w przyszłym roku!

Szymon Twardoń
Zespół Doradców Energetycznych 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach
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Zabrze świętuje jubileusz 100-lecia 
nadania praw miejskich. Przez ten 
czas, zwłaszcza przez dwie ostatnie 
dekady miasto bardzo się zmieniło. 
Jakie były najważniejsze elementy tej 
transformacji?
Mówiąc krótko, przed stu laty z największej wsi 

w Europie zostaliśmy miastem, które prężnie 

się rozwija. Z tą wsią to taka półprawda, już 

wcześniej Zabrze było ośrodkiem, które bar-

dzo dynamicznie dzięki przemysłowi rosło 

w siłę. Już pierwsze dekady tego stulecia to 

intensywny rozwój przemysł, który brał też 

odpowiedzialność za przestrzeń edukacyjną, 

kulturalną, sportową. Tak więc jego dobrodziej-

stwa były ogromne. Oczywiście, musimy pamię-

tać o rabunkowej gospodarce, która przyniosła 

niestety, swoje ujemne skutki. Dzisiaj w Zabrzu 

po przemyśle zostało już tylko wspomnienie. 

Miasto musiało znaleźć swoją, nową ścieżkę. 

Stała się nią medycyna. Dziedzina rozwijała się 

dzięki wsparciu przemysłu, tu wspomnę pierw-

szy przeszczep serca prof. Zbigniewa Religi. To 

nowe spojrzenie na Zabrze pozwoliło na pójście 

nie tylko w kierunku medycyny, ale też nauki, 

turystyki postindustrialnej, dziedzictwa postin-

dustrialnego, kultury czy sportu.

O tym, że Zabrze przyciąga - świadczy 
zainteresowanie w waszej strefie inwe-
stycyjnej – niedługo zabraknie wolnych 
miejsc. Z jakich sektorów gospodarki 
pochodzą firmy, które budują potencjał 
miasta?

W Zabrzu wraz z Katowicką Specjalną Strefą 

Ekonomiczną stworzyliśmy podstrefę i muszę 

powiedzieć, że udało się stworzyć fantastyczną 

przestrzeń, dobrze zorganizowaną infrastruk-

turalnie. Jeśli powiem, że są firmy, które swoją 

inwestycję zrealizowały w dziesięć miesięcy, 

wydaje się to wręcz niemożliwe. Aby stało 

się to możliwe, miasto przygotowało całą po-

trzebną infrastrukturę – drogi, podłączenia do 

kanalizacji, energii itd. Pierwsza firma, która 

przyszła do KSSE w Zabrzu była firma polską. 

KŁOS - to była pierwsza jaskółka. Powołali-

śmy też w Urzędzie Miasta Pełnomocnika ds. 

Inwestorów, który pomaga im przejść przez 

wszystkie meandry urzędu. Ludzie doceniają 

te kontakty, chwalą sobie je inwestorzy, któ-

rzy niejednokrotnie są prowadzeni za rękę. 

Pamiętam holenderską firmę, która gdybyśmy 

nie pomogli, zwinęłaby żagle i wyszła z Polski, 

natomiast dziś doskonale się rozwija.

W czasie pandemii jako jeden z pierw-
szych samorządów przygotowaliście 
pakiet pomocy dla firm… 
Małe i średnie przedsiębiorstwa niosą na so-

bie ogromny ciężar funkcjonowania i tworzenia 

miejsc pracy. Dlatego w samorządzie czujemy 

się za nie odpowiedzialni i w sytuacjach kryzy-

sowych staramy się bardzo szybko reagować. 

Mamy poczucie odpowiedzialności nie tylko za 

miasto, ale i tych którzy tworzą miejsca pracy 

w tym mieście. Ja przeżyłam w mieście bezro-

bocie na poziomie 24%, więc szanuję każdego, 

który tworzy jakiekolwiek miejsca zatrudnienia. 

Stąd w okresie pandemii czy wojny w Ukrainie, 

kiedy widzimy problemy przedsiębiorców, sta-

ramy się wychodzić im naprzeciw. Od tematów 

podatkowych, przesunięcia terminów płatności 

po nawet promocje tych firm. Szeroka gama 

działań, którą nazywamy pakietem dla przedsię-

biorców, powoduje, że w Zabrzu przedsiębiorcy 

O transformacji miasta, które obchodzi 100-lecie nadania praw miejskich, zainteresowaniu Zabrzańską 
Strefą Inwestycyjną i dziedzictwie postindustrialnym, jako wizji rozwoju sektora miejskiej turystyki 
opowiada Małgorzata Mańka-Szulik Prezydent Zabrza.

Żeby wiedzieć  
dokąd zmierzamy
- musimy wiedzieć 
skąd wychodzimy
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przechodzą przez kryzysy, choć są firmy, które 

nie są w stanie tego ciężaru unieść i wtedy ko-

niec jest smutny. Jednak staramy się reagować, 

zanim to nastąpi, począwszy od kwestii podat-

kowej po Powiatowy Urząd Pracy.

Wspomniała Pani Prezydent o sztan-
darowych hasłach, które wiążą się 
z Zabrzem – Zbigniew Religa, Śląskie 
Centrum Chorób Serca, jest też Gór-
nik Zabrze, Politechnika Śląska. Takich 
elementów, które kojarzą się z miastem 
mamy sporo. Ale od niedawna jest nim 
turystyka postindustrialna. Zawsze mnie 
intrygowało jak do tego doszło? Trzeba 
było być trochę szalonym, żeby się na 
to porwać?
Tak, trzeba było kochać i znać to miasto. W sytu-

acji, kiedy zamykano kolejne kopalnie i patrząc 

na nasze dziedzictwo industrialne z kopalnią 

Guido na czele, która funkcjonowała jako ko-

pania ćwiczeniowa, postanowiliśmy oddać 

mieszkańcom regionu, Polski, a nawet Europy 

– turystyczny szlak postindustrialny. W związku 

z powyższym, to przywiązanie do Zabrza, do 

jego przemysłowej tradycji, świadomość wyjąt-

kowości tego dziedzictwa spowodowała, że za-

częliśmy poszukiwać środków na rewitalizację 

tej przestrzeni poprzemysłowej. Proszę mi 

wierzyć, tak jak można zachwycać się archi-

tekturą, tak jak można zachwycać się  rzeźbą 

czy malarstwem, tak samo można zachwycić 

się tą infrastrukturą techniczną z przeszłości. 

Gdy oglądam maszynę parową, to zawsze łezka 

w oku mi się kręci, bo mam świadomość, że ta 

maszyna dostarczała powietrze pod ziemię 

górnikom, ludziom ciężkiej pracy, którzy budo-

wali potęgę Zabrza, całego Śląska. Proszę mi 

wierzyć, że dziś już tak się nie buduje. Warto 

przyjechać do Zabrza, żeby zobaczyć maszynę 

parową albo szlak wodny, którym 

spławiano węgiel. Przecież Sztol-

nia Dziedziczna to nic innego jak ta 

przestrzeń, którą spływał węgiel 

do Odry, a później w Europę. Cie-

szymy się, że nasz pomysł zabrzań-

skiego szlaku postindustrialnego 

spotkał się z uznaniem i jest bar-

dzo chętnie odwiedzany przez tu-

rystów nie tylko z całej Polski. Jeśli 

ma się trochę serca do miasta, do 

jego historii, które przecież prze-

jęliśmy od poprzednich pokoleń, to 

wie się, że to dziedzictwo musimy 

przekazać następnym generacjom. 

Żeby wiedzieć dokąd zmierzamy 

- musimy wiedzieć skąd wychodzimy. W Zabrzu 

mamy tego pełną świadomość. To dziś ważne 

miasto na mapie Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii i myślę, że żyją tutaj przede wszyst-

kim ambitni zabrzanie i realizujący swoje zada-

nia wspaniali przedsiębiorcy.

Rozmawiała Jaga Kolawa   
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Wśród tematów znalazły się zagadnienia do-

tyczące wpływu kryzysu energetycznego na 

śląski rynek pracy, w tym wzrost kosztów pro-

wadzenia działalności, kosztów zatrudnienia 

i rosnącej inflacji, problemu starzenia się zaso-

bów pracy i roli urzędów pracy w „przedłużeniu” 

wieku produkcyjnego oraz niesieniu pomocy 

młodym pracownikom, a także ich miejsca 

w ewoluującej śląskiej gospodarce w świetle 

zmieniającej się ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. Nie zabrakło także 

wątków dotyczących kierunków kształcenia za-

wodowego, roli doradców zawodowych oraz 

oczekiwań najmłodszych pracowników wobec 

pracodawców.

W eksperckiej dyskusji uczestniczyli: Tomasz 

Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospo-

darczej w Katowicach, Grzegorz Sikorski 

– Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

w Katowicach, Grzegorz Miketa – Dyrek-

tor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej 

i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, 

Elżbieta Modrzewska – Dyrektor Działu 

Rozwoju Rynku Pracy Katowickiej Specjalnej 

Stefy Ekonomicznej S.A., Małgorzata Stafijow-

ska – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Forum 

Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy , dr 

hab. Rafał Muster – Dyrektor Instytutu Socjo-

logii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach oraz Andrzej Koba – 

Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Po-

wiatowych Urzędów Pracy Województwa 

Śląskiego. 

Dyrektor Grzegorz Sikorski zwrócił uwagę na 

wyjątkowo niskie statystyki dotyczące liczby 

zarejestrowanych bezrobotnych. Podkreślił 

stabilizację rynku, ale z pewnymi negatywnymi 

zjawiskami, wynikającymi z kryzysu energetycz-

nego i rosnących kosztów produkcji. Dodał, że 

zwolnienia pracowników to ostatnia rzecz na 

liście działań antykryzysowych pracodawców 

i wspomniał, że nowe roczniki, które wchodzą 

dziś na rynek pracy, mają zupełnie inną wizję 

świata i tego, co chciałyby na tym rynku robić. 

Z kolei Dyrektor Andrzej Koba przypomniał, 

że istniejące od ponad 100 lat urzędy pracy 

zawsze wspierały rynek i przedsiębiorców, 

nawet w największych kryzysach. Przywołał 

2004 r. kiedy to ustawa o zwalczaniu bezrobo-

cia przestała funkcjonować, a weszła w życie 

ustawa o promocji zatrudnienia, dająca wiele 

instrumentów pozwalających na efektywne 

wsparcie przedsiębiorców. Dziś urzędy pracy 

mają środki, instrumenty i możliwości wsparcia 

przedsiębiorców, choć niektóre po 18 latach 

wymagają korekty- uzupełnił dyr. Koba. 

O zmianach, jakie ma przynieść Ustawa 

o aktywności zawodowej mówiła Przewod-

nicząca Małgorzata Stafijowska. 

Wymieniła główne założenia 

dokumentu: nowy status osoby 

bezrobotnej, poszerzenie akty-

wizowanych o rolników, wpro-

wadzenie możliwości podpisania 

umów o pracę po 6-miesięcznych 

stażach oraz wsparcie młodych 

rodziców wracających na rynek 

pracy. Przewodnicząca Stafijow-

ska podkreśliła, że urzędy pracy są 

bardzo dobrze przygotowane do 

realizacji nowych zadań, a jedyne 

czego potrzebują to większe środki finansowe. 

O wyzwaniach dla urzędów pracy mówiła Dy-

rektor Elżbieta Modrzewska z KSSE. Zwróciła 

uwagę na problem niedopasowania kompe-

tencyjnego, zarówno młodych, jak i starszych 

pracowników oraz na potrzebę precyzyjnych 

opisów stanowiska pracy. Podkreśliła też rolę 

kompetencji miękkich, w tym umiejętność ada-

ptacji do zmiennych warunków i okoliczności. 

Prezes Tomasz Zjawiony zaapelował o wspólne 

działanie mające pomóc przedsiębiorcom 

w przygotowaniu odpowiednich kadr. Prezes 

RIG w Katowicach dodał, że nie trzeba pomagać 

przedsiębiorcom zatrudniać dobrych fachow-

ców, bo sami wiedzą, jak to zrobić. Kadry trzeba 

jednak odpowiednio przygotować i zapropo-

nować do zatrudnienia, tak jak to się dzieje 

w rzemiośle. Na problem prekaryzacji pracy, 

poczucia niepewności i tymczasowości zwró-

cił uwagę prof. Rafał Muster. Przypomniał, że 

najmłodsze pokolenie pracowników oczekuje 

stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa oraz, że 

wielu młodych ludzi potrzebuje też wsparcia 

psychologicznego. Przestrzegał także przed 

tworzeniem nowych monokultur przemysło-

wych, które źle reagują na kryzysy. Z kolei Dy-

rektor Grzegorz Miketa wskazał na potrzebę 

zdiagnozowania rzeczywistych potrzeb rynku 

i konieczność przewidywania kierunków jego 

rozwoju. Mówił też o roli doradców zawodo-

wych, wsparciem których powinno się objąć 

dzieci na bardzo wczesnym etapie edukacji.

Iwona Flanczewska-Rogalska
Zastępca Dyrektora Centrum Promocji  

i Komunikacji Politechniki Śląskiej, 

moderatorka panelu

Uczestnicy Europejskiego Kongresu MŚP w Katowicach mogli wziąć udział 21 listopada 22 r. w panelu 
zorganizowanym przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa śląskiego. W trakcie wydarzenia PUP 
w Żywcu, PUP w Bielsku-Białej, PUP w Lublińcu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach podpisały 
Umowę Partnerstwa Lokalnego na rzecz lokalnego rynku pracy.

Regres czy progres śląskiego rynku pracy?
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Jest Pan autorem programu w TVN, cy-
klu o trendach wszystkiego, co zmienia 
świat. Wiele jest tych trendów, że trzeba 
o nich mówić cały czas?

Tak są zmienne. Tak naprawdę, jedyne co dzi-

siaj łączy rozwój nowych technologii to są 

chyba dane i pieniądze oczywiście, które łączą 

absolutnie wszystko. Natomiast jedną z cech 

rozwoju dzisiaj jest zmienność rzeczywistości. 

Żyjemy w świecie bardzo intensywnych zmian 

i to się również przekłada na rozwój nowych 

technologii, więc tych trendów jest dzisiaj bar-

dzo dużo i one są, niestety, bardzo zmienne.

Czyli musi być Pan cały czas na bieżąco?

Tak, staram się. W ogóle gdzieś diagnozując ten 

kierunek, ta przyszłość mnie najbardziej inte-

resuje, jej diagnozowanie, żebyśmy się mogli 

do niej przygotować raczej nie opierając się na 

książkach. Prorektor mówi, żeby nie opierać się 

na książkach, ale to tak trochę jest, bo one są 

publikowane w chwili, kiedy są już nieaktualne. 

W świecie nowych technologii trzeba odwie-

dzać sceny technologiczne. Gdzieś tam wska-

zywane jest w jakim kierunku podąża świat. 

Staram się wyłapywać te innowacje, które są 

bardzo silnie futurystyczne, po to żeby na ich 

podstawie dowiedzieć się, w jakim kierunku 

podążamy.

Te najnowsze ciekawostki, które pan 
przywozi dzisiaj do nas ze świata, to?

Digitalizacja dotyku. Bardzo często słyszymy 

taki termin Metaverse, czyli wirtualny świat, 

przenikające się ze sobą wirtualne światy. Tak 

naprawdę dzisiaj nie mamy technologii, która 

ma stworzyć Metaverse w teorii, jaką my te-

raz znamy. Wchodzimy do wirtualnego świata, 

kupujemy, np. torebkę w jakimś sklepie odzie-

żowym, a następnie idziemy na Broadway i z tą 

samą torebkę oglądamy spektakl. A więc prze-

nikające się światy, zintegrowane platformy ze 

sobą. Czyli mamy technologię, która pozwala 

nam w takiej jakości transferować dane, ale 

mamy technologie, które pozwalają nam digi-

talizować zmysły. Dla mnie najbardziej inno-

wacyjne technologie to są ekrany, które mamy 

wydrukowane na t-shirtach, na plastikowych 

opakowaniach, na kubkach. To digitalizacja 

dotyku, a więc sytuacja, w której np. w Skan-

dynawii mamy robota o imieniu Ivy, który jest 

robotem humanoidalnym, pomagającym oso-

bom starszym. Tam jest starzejące się społe-

czeństwo, bardzo dużo małych miejscowości, 

dalekie odległości od szpitali, w związku z tym 

osobom starszym pomaga humanoidalny robot, 

a operator numeru 112 łączy się z tym robotem. 

Przez wibrujące pierścienie na ręce czuje tak 

naprawdę dotyk robota. Jeżeli robot zasuwa 

zasłonę, to czuje, co robi, jeżeli dotyka swoją 

robotyczną ręką czoło pacjentki po to, żeby 

sprawdzić jej temperaturę, to osoba operująca 

tym robotem, będąca 300 km dalej, to czuje. Dla 

mnie największą innowacją dzisiaj jest ewolucja 

interfejsu człowiek-maszyna. Do tej pory mówi-

liśmy maszynom, co mają robić… perfekcyjnie. 

Dzisiaj potrafimy powiedzieć maszynom, co 

mają robić, ale i poczuć to, co ta maszyna robi.

Czy jesteśmy o krok od tego, gdy ta ma-
szyna mówi nam, co my mamy robić?

To jest pytanie o samoświadomość technologii, 

zwłaszcza samoświadomość algorytmu. Algo-

rytmy nigdy nie będą samoświadome. To jest 

taki clickbait, który się często pojawia w ostat-

nim czasie. Kapłan w Google, który jest tam 

zatrudniony, po to ażeby oceniać etyczność 

algorytmów zaapelował do świata, o to żeby 

pracownikowi, takiemu voicebootowi googlow-

skiemu, dać autonomię i uznać go za pracow-

nika, ponieważ jest tak inteligentny. Ale to jest 

nieprawda, ponieważ algorytmy są przyrodą 

nieożywioną. Samoświadomość to jest cecha 

charakterystyczna dla przyrody ożywionej. Ale 

algorytmy już dzisiaj samostanowią i to jest 

największe wyzwanie. Podam prosty przykład. 

Netflix tworzy sobie algorytm, którego celem 

jest określanie kolejności filmów wg preferen-

cji, czyli najpierw mamy widzieć to, co nas naj-

bardziej interesuje. W ten sposób zwiększamy 

szansę na to, że widz kliknie i zobaczy. Ale to, 

dlaczego pojawia nam się taka, a nie inna kolej-

ność propozycji filmów, o tym nie wie nikt. To 

tzw. black-box, czyli czarna skrzynka w ramach 

funkcjonowania algorytmów, czyli tajemnica, 

której nie wie nikt.

Ale naprawdę nikt?

Nikt nie odpowie nam na pytanie, nawet pro-

gramista, który stworzył ten algorytm nie wie 

dlaczego widzimy filmy w takiej, a nie innej 

kolejności? To wie tylko i wyłącznie algorytm. 

I to jest ta czarna skrzynka, która w ramach 

Dr Maciej Kawecki, Prezes Zarządu Instytutu Polska Przyszłości im. St. Lema i Prorektor ds. Innowacji 
WSB w Warszawie opowiada o digitalizacji dotyku, jako nowym trendzie technologicznym, samoświa-
domości algorytmów, nowym pokoleniu homotechnicus oraz projektach, które zrewolucjonizują dia-
gnostykę medyczną.

Jedną z cech 
rozwoju jest 
zmienność 
rzeczywistości
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funkcjonowania algorytmiki się pojawia i to 

jest samostanowienie, prawda? Czyli on sam 

decyduje w oparciu o dane, które zostały ze-

brane. Nasze cyfrowe ślady decydują o tym, 

dlaczego widzimy - taką a nie inną sekwencję 

filmów. To samo może dotyczyć hulajnóg elek-

trycznych. Bierzemy sobie aplikację mobilną 

i szukamy hulajnogi elektrycznej, która znajduje 

się blisko nas. Aplikacja pokazuje, że ta hulaj-

noga znajduje się 1 km od nas. W związku z tym 

my ubieramy kurtkę, schodzimy na dół klatki 

schodowej i okazuje się, że 100 m od naszej 

klatki znajduje się hulajnoga tej samej korpo-

racji, w związku z tym sczytujemy kod QR i ru-

szamy. Dlaczego aplikacja nie pokazała nam tej 

hulajnogi jako wolnej? Dlatego, że ona bardzo 

dobrze wie, gromadząc informacje o geoloka-

lizacji, że w naszej klatce schodowej mieszka 

użytkownik mniej cierpliwy i dla niego wolna 

hulajnoga zlokalizowana jest 100 m od nas, a my 

jesteśmy cierpliwi, bo od momentu otwarcia 

aplikacji zawsze z tej aplikacji skorzystamy, więc 

jesteśmy w stanie przejść dalej. Dlaczego poka-

zuje nam hulajnogę wolną od nas kilometr, a nie 

800 czy 700 m, tego nie wie nikt i tego nie wie 

również producent tej aplikacji. To jest przykład 

takiego samostanowienia algorytmu.

To jest trochę przerażające. To jest taki 
moment, w którym możemy podejrze-
wać, że algorytmy sprawiają, że każdy 
z nas żyje w innym świecie, bo mu się 
wyświetla inny wall na mediach społecz-
nościowych, inna rzeczywistość, inne 
newsy idą na początek. Gdzie stawiać 
granice w tym miejscu? Jak się odnaleźć? 
Gdzie prawda, a gdzie algorytm?

Największym kolektorem danych na nasz te-

mat, pozyskującym informacje rzeczywiście 

pozwalające bardzo silnie profilować są apli-

kacje mobilne. Mówi się, że do 2024 roku prze-

kroczymy 1 mld, mamy 8 mld ludzi na Ziemi, 

więc 1 aplikacja na ośmiu obywateli globu bę-

dzie przypadała. To pokazuje, że tym mechani-

zmem największego gromadzenia danych na 

nasz temat są właśnie aplikacje mobilne. Co 

mogę powiedzieć? Korzystajmy z nich w spo-

sób wstrzemięźliwy. To znaczy, jeśli nie musimy 

korzystać z danej aplikacji, to jej nie ściągajmy. 

Np. aplikacja, która pozwala nam modulować 

jakością filtrów w naszym aparacie telefonu, 

albo aplikacja, która moduluje barwą latarki, 

którą mamy, albo głośnikiem. Ona nie jest do 

niczego potrzebna. Udostępniajmy informacje 

o geolokalizacji tym aplikacjom, którym jest re-

alnie potrzebna, czy aplikacjom przewozu osób, 

które na tej podstawie przyporządkowują nam 

kierowcę. Tam, gdzie to nie jest potrzebne, tego 

nie róbmy. I to jest jedyna rada jaką mogę dać 

dzisiaj. Bardzo często jest tak, że jak o czymś 

mówimy, Pani Redaktor na pewno to się przy-

darzyło, to po chwili reklama pojawia nam się 

na wallu Facebooka albo Instagrama.

Mają podsłuch?

Nie. Tylko to jest tak, że bardzo często mówiąc 

o określonej rzeczy wcześniej albo ją wyszu-

kujemy, albo lajkujemy wpis, który jej dotyczy. 

Albo skomentujemy wpis rzeczy, o której roz-

mawiamy. Albo nasz znajomy to zrobił. To jest 

ten mechanizm profilowania, więc wstrzemięź-

liwie dzielmy się ta wartością z innymi. Każdy 

lajk ma dzisiaj wartość komercyjną, więc róbmy 

to w sposób przemyślany. 

Bywa Pan jako prelegent w szkołach. 
My pamiętamy czasy sprzed Internetu, 
potrafimy się powstrzymać. Przeczytać 
zgodę, na co się zezwala danej aplikacji. 
Co z dziećmi, młodzieżą, którzy właści-
wie urodzili się w erze sieci?  

Pokolenie Alfa jest pokoleniem homotechnicus, 

czyli jest to termin wręcz biologiczny. Badania 

pokazują, że dziewięciodniowe dziecko, badane 

na eyetrackerze, któremu pokazuje się tablet 

i tradycyjną zabawkę, zdecydowanie bardziej 

skupia swoją uwagę na tablecie. Trzyletnie 

dziecko, które dostanie telefon z klawiaturą, bez 

ekranu dotykowego i tak domyślnie najpierw 

dotyka ekranu, żeby sterować treścią, a nie 

klawiaturą. Mają domyślnie wkomponowane 

zachowania, użytkowania elektroniki.

Skąd to się bierze?

Mówimy o tym, że to jest któreś pokolenie, 

które ma do czynienia z cyfryzacją w mniej-

szym, bądź większym stopniu. Ja miałem tele-

fon komórkowy w wieku 11 lat, a mam 37. To 

pokazuje, że to jest już któraś generacja korzy-

stająca z urządzeń elektronicznych. Po drugie 

elektronika przenika ich rzeczywistość. Oni są 

pokoleniem domyślnym cyfrowo, to oznacza, 

że jeżeli mają pewien problem, pewne zagad-

nienie, to zaczną domyślnie szukać rozwiąza-

nia w świecie cyfrowym. Dlatego w Instytucie 

Lema prowadzimy akcje: „Ogarnij hejt”. Parę 

lat temu w ramach tej akcji trenerzy, szkole-

niowcy mówili rodzicom: „namawiajcie dzieci, 

żeby jak najwięcej czasu spędzały poza tele-

fonami komórkowymi.” Dzisiaj mówi się, żeby 

dzieci racjonalnie korzystały z telefonów ko-

mórkowych. Nie mów dziecku – „odłóż”, tylko 

„korzystaj z urządzenia w taki sposób, żeby to 

było dla ciebie budujące”. To jest ta porażająca 

różnica. Nie możemy dzieci oderwać od tego, 

to już jest niemożliwe.

Ale z drugiej strony dzieci trzymane pod 
kloszem nie będą potrafiły korzystać 
z zalet cyfryzacji?

Od pokolenia Alfa będzie oczekiwało się do-

myślności cyfrowej, domyślnie będzie szukało 

rozwiązania w cyfryzacji. Pokolenie wykluczone 

cyfrowo, czyli powyżej 70. roku życia za 15 

lat nie będzie istnieć na ziemi, nie będzie już 

ludzi, którzy nie mają telefonu komórkowego, 

nie będzie ludzi, którzy w młodym wieku nie 

mieli telefonu komórkowego. Za kilkadziesiąt 

lat nie będzie takiego pokolenia. To pokazuje 

w jakim kierunku podążamy. Gdy spojrzymy na 

historię rozwoju technologii mamy przykłady 

takich, które na jakiś czas odstawialiśmy. Takim 

przykładem jest elektromobilność. Pod koniec 

XIX w. w Nowym Jorku czy Londynie były tylko 

samochody elektryczne. W pewnym momencie 

dojrzeliśmy do tego, że ta technologia jest nie-

dojrzała i podjęliśmy decyzję odłożenia jej na 

100 lat po to, żeby dzisiaj w sposób racjonalny 

do niej podejść. Jakiś czas temu przeprowa-

dzałem wywiad z założycielem Internetu. 

Vinton Gray Cerf w 1973 roku, jako pierwszy 

na świecie połączył ze sobą siecią komputery 

najpierw dla wojska, a potem przejął rzeczywi-

stość. Pokazał w sposób fantastyczny najnow-

szą historię rozwoju świata. Najpierw ludzkość 

zdigitalizowała przepływ informacji pomiędzy 

sobą i powstał Internet. To nie wystarczyło, 

więc zdigitalizowaliśmy relacje między sobą 

i powstały media społecznościowe. I to nie 

wystarczyło, więc zdigitalizowaliśmy świat 

między sobą i powstała wirtualna, mieszana, 

rozszerzona rzeczywistość i to nie wystarczyło. 

Jedyna rzecz, której nie zdigitalizowaliśmy do 

dzisiaj to są zmysły. Wyobraźmy sobie, że świat 

przyszłości, to świat digitalizacji naszych zmy-

słów i emocji. To dotknie najnowsze pokolenie, 

więc my nie możemy mówić odłóż telefon, bo 

w tej digitalizacji zmysłów się zagubi. Musimy 

mówić skorzystaj z tego urządzenia w sposób 

racjonalny, bezpieczny. 

Czy Pan może polecić rodzicom miejsce, 
gdzie się dowiedzą jak to zrobić? Osta-
tecznie, cyfrowo jest ogromna przepaść 
między pokoleniem Alfa a rodzicami, 
którzy mają 20 lat i pierwszy telefon 
w ręku i to nie smartfona.

Tak jak wspominałem, w Instytucie Lema prowa-

dzimy akcję: „Ogarnij hejt.” Skupiamy się na tym, 

żeby rodzice potrafili rozmawiać z dziećmi na 

temat tego, co złego dzieje się w sieci. Ta akcja 

nie dotyczy tylko hejtu, ale wszystkich zjawisk 

patologicznych jak: dezinformacja, cyberbulling, 

czyli taka forma hejtu w szkołach, gdzie dzieci 

zamykają się w cyfrowych klasach nawzajem 

siebie hejtując, a nikt o tym nie wie. To nie jest 

publiczne. Instytut badawczy NASK ma cały 

projekt związany również z bezpieczeństwem 

przestrzeni cyfrowej dla dzieci i młodzieży. 

Mamy fundację – Skriware, która pokazuje 

w jaki sposób wykorzystywać telefony, uczy 

rodziców i najmłodszych, jak korzystać racjo-

nalnie z telefonów.

Czyli jako rodzice musimy mieć cały czas 
uszy i oczy otwarte, iść za trendem?

Tak. Bardziej dyskutować, być partnerem niż 

zakazywać.
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Zapytam jeszcze na koniec, jak pan oce-
nia Polskę w skali Europy i świata, jak 
sobie radzimy z technologiami, czy je-
steśmy otwarci czy raczej zaściankowi?

Jeżeli chodzi o oczekiwania, o technologię - my 

jeszcze boimy się wykorzystywania szerokich 

innowacji w codzienności. Jeżeli chodzi o two-

rzenie innowacji, jesteśmy absolutnie czołówką 

świata, zwłaszcza w kwestii algorytmiki, jeżeli 

chodzi o deweloperów, to jesteśmy absolut-

nie czołówką świata. Natomiast mamy pro-

blem z komercjalizacją, czyli jesteśmy takim 

trochę zapleczem technologicznym Europy. 

I to mówię z całą odpowiedzialnością. Takie 

obszary jak: odnawialne źródła energii, czyli 

innowacje z obszaru OZE, tworzenie algoryt-

mów zwłaszcza tych, które optymalizują to 

jak są karetki rozlokowane po miastach, jak 

rozlokowywać flotę samochodową. W tym 

jesteśmy najlepsi na świecie. Spacetech, czyli 

algorytmy w świecie kosmicznym. Natomiast 

mamy problem z komercjalizacją, dlaczego? Bo 

nie mamy jeszcze w Polsce kapitału pozwalają-

cego na duże ryzykowne inwestycje. Inwestycja 

w start-upy, to jest zawsze ryzyko, ponieważ 8 

na 10 start-upów na świecie nie wychodzi i tak 

będzie zawsze – to biznes opłacony ryzykiem. 

Dzisiaj w Polsce inwestowane są małe kwoty 

w ogromną liczbę start-upów licząc, że któryś 

z nich wyjdzie, a to niestety powoduje, że żaden 

z nich nie jest „zaopiekowany” i nie dostaje du-

żych środków na rozwój. I to jest trochę taka 

choroba naszego sektora start-upowego.

Czy jest coś czemu Pan szczególnie 
kibicuje?

BioCam. To jest polska kapsułka endoskopowa. 

Projekt, który rzeczywiście rewolucjonizuje 

diagnostykę układu pokarmowego. Kapsułka, 

którą połykamy wykonuje 50 tysięcy zdjęć na-

szego układu pokarmowego. Warstwa algoryt-

miczna diagnozuje zmiany patogenne. Lekarz 

otrzymuje najpierw zdjęcia zawierające zmiany 

patogenne wraz z opisem, jednostką choro-

bową. Mało tego jest robiona mapa termiczna 

naszego układu pokarmowego. Komórki ra-

kowe naszego układu pokarmowego bardzo 

lubią glukozę. Metabolizm w tych komórkach 

jest wyższy niż w komórkach zdrowych. Mapa 

termiczna powoduje, że jest w stanie wychwy-

cić zmiany w tych komórkach, zanim nowotwór 

ingeruje w tkankę łączną, czyli zanim kolono-

skop, endoskop czy gastroskopia jest w stanie je 

zobaczyć. To jest absolutna rewolucja! Jestem 

piątą osobą na świecie, która tą kapsułkę po-

łknęła. Kończy się właśnie pierwsza faza badań 

klinicznych. Od 2024 roku projekt będzie do-

stępny dla Polaków w bardzo niskich cenach. To 

jest dla mnie absolutna rewolucja tego obszaru. 

I to jest pierwszy projekt, który jest dla mnie 

najważniejszy. Takim drugim jest projekt prof. 

Michała Wszoła - wydruk bionicznej trzustki, 

pierwsza na świecie bioniczna trzustka. I tak 

naprawdę to szansa dla dziesiątków, tysięcy, 

wręcz milionów ludzi w Polsce i na świecie, któ-

rzy chorują na cukrzycę typu I, czyli tych osób, 

które bardzo często wymagają transplantacji 

trzustek. W Polsce mamy 20 tys. osób czekają-

cych na transplantację. Rocznie przeprowadza 

się takich operacji tylko 20. Polak wydrukował 

trzustkę zahaczając żywe komórki w hydro-

żelu, wydrukował bioniczną trzustkę, pierw-

szą na świecie. Zwierzęta z tak przeszczepioną 

trzustką żyją i mają się bardzo dobrze. I to jest 

dla mnie drugi najważniejszy projekt, który uro-

dził się w Polsce.

Rozmawiała Hanna Blokesz-Bacza
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Politechnika Śląska po raz kolejny bierze 
udział w EKMŚP jako Partner Specjalny 
wydarzenia. Proszę powiedzieć, jaką 
wartość niesie udział w tej imprezie?
Tych korzyści jest wiele, a najważniejsze, że są 

one obustronne. Udział w Europejskim Kon-

gresie MŚP daje możliwość nawiązania nowych 

kontaktów oraz utrzymania tych już istnieją-

cych, wraz z wymianą doświadczeń zarówno 

wspólnych, zdobytych w ostatnim czasie, jak 

i pozyskiwanych podczas indywidualnych kon-

taktów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 

Kongres to przede wszystkim liczne spotkania 

ze środowiskiem biznesowym, ale także oka-

zja do dyskusji o nowych trendach w biznesie 

i gospodarce. Dzięki udziałowi w debatach/ 

panelach mamy możliwość rozpoznania po-

trzeb środowiska biznesowego względem wy-

twórców osiągnięć nauki oraz dostosowywać 

programy kształcenia do aktualnych oczekiwań 

pracodawców.

Nie od dziś wiadomo, że uczelnie wyższe 
są istotnym czynnikiem kształtującym 
innowacyjność współczesnej gospo-
darki. Pełni Pan funkcję Rektora w jednej 
z największych uczelni w kraju. Jak Pan 
spostrzega jej rolę w kształtowaniu po-
tencjału gospodarczego Górnego Śląska?
Polski system szkolnictwa wyższego zaczyna 

opierać się na modelu uniwersytetów przed-

siębiorczych. Współczesna uczelnia ma do wy-

pełnienia trzy misje: kształcenie, działalność 

naukowo-badawcza i kreowanie wzajemnych 

relacji z otoczeniem, których efektem ma być 

upowszechnianie, popularyzacja wyników ba-

dań oraz ich wdrażanie, w tym komercjaliza-

cja. Politechnika Śląska pełni ważną rolę jako 

uczestnik i gracz w obszarze inwestycyjnym 

regionu. Im wyżej oceniane są zasoby dydak-

tyczne i badawcze uczelni, tym większa jest 

atrakcyjność inwestycyjna regionu. Usytu-

owanie nowoczesnego i prężnie działającego 

ośrodka akademickiego w regionie przynosi wy-

mierne korzyści. Należą do nich m.in. bliski do-

stęp do wykwalifikowanej kadry i specjalistów, 

możliwość podejmowania i podtrzymywania 

kontaktów z absolwentami, dostęp do szero-

kiego zaplecza badawczego, w tym aparatury 

i ekspertów. Istotna jest także możliwość po-

woływania centrów badawczo-rozwojowych 

- w myśl koncepcji „science to business” - czy 

tworzenia przedsiębiorstw funkcjonujących 

w obszarze nowoczesnych i zaawansowanych 

technologii. Jesteśmy nowoczesnym ośrodkiem 

akademickim, w którym realizowane są pro-

gramy czy projekty krajowe i międzynarodowe. 

Organizujemy wydarzenia, które mają służyć 

wymianie doświadczeń oraz dobrych praktyk 

pomiędzy sektorami nauki i biznesu. 

Dużo się teraz mówi o synergii nauki 
z biznesem, jako swego rodzaju kata-
lizator rozwoju gospodarczego. Jakie 
działania podejmuje uczelnia w budo-
waniu i rozwijaniu relacji z otoczeniem 
społeczno-gospodarczym?
We współczesnej gospodarce kluczową rolę 

odgrywa wiedza – zarówno ta naukowa, jak i ta 

gromadzona przez przedsiębiorstwa. Współ-

cześnie wiedza jest podstawowym źródłem 

innowacji, a rozwijanie i wdrażanie nowych 

technologii staje się priorytetową częścią 

strategii zarówno przedsiębiorstw, jak i całych 

gospodarek. Jednym z mechanizmów realizacji 

tego wyzwania jest współpraca przedsiębiorstw 

z uczelniami wyższymi. Transfer technolo-

gii, na który składają się interakcje pomiędzy 

środowiskiem akademickim a podmiotami 

gospodarczymi, może przebiegać skutecznie 

i efektywnie dzięki specjalistycznym komór-

kom powoływanym w uczelniach. Przykładem 

z Politechniki Śląskiej jest Centrum Inkubacji 

i Transferu Technologii, które odpowiada za ini-

cjowanie i realizowanie procesu komercjalizacji. 

Jednym z głównych celów CITT jest ochrona 

prawna oraz transfer i komercjalizacja dóbr 

intelektualnych powstałych w uczelni do prak-

tyki gospodarczej. Ze względu na złożoność 

procesu transferu technologii oraz fakt, że jest 

to proces wieloetapowy, czasochłonny i zło-

żony koncepcyjnie, specjaliści CITT prowadzą 

działania mające na celu zapewnienie kom-

pleksowej obsługi biznesu. W tym celu w CITT 

powołano specjalną komórkę - Biuro Obsługi 

Zleceń (BOZ) – jej celem jest m.in. prowadzenie 

procesu obsługi kontrahentów zewnętrznych, 

integracja pracowników naukowych uczelni 

z przedsiębiorcami, przygotowywanie ofert 

handlowych dla firm, a także obsługa zapytań 

ofertowych.

Jedną z najnowszych inicjatyw CITT jest Top 

100 Innovations. Jest to wybór 100 spośród 

zarejestrowanych w uczelni dóbr intelektu-

alnych opracowanych przez jej pracowników 

naukowych. To swego rodzaju baza rozwiązań 

spełniających wymagania Regulaminu zarzą-

dzania własnością intelektualną na Politechnice 

Śląskiej charakteryzujących się odpowiednim 

poziomem gotowości technologicznej wg skali 

TRL, co z kolei oznacza możliwość ich zastoso-

wania rynkowego. 

Warto również wspomnieć o dualnej formie 

kształcenia studentów, która łączy cechy 

standardowego nauczania ze zdobywaniem 

doświadczenia zawodowego. Dzięki takiej 

formie edukacji możliwe jest przygotowanie 

przyszłych absolwentów do płynnego wejścia 

na rynek pracy i skutecznego konkurowania 

na nim.

Mając na uwadze znaczenie wdrażania 
innowacji do gospodarki, w jaki sposób 
uczelnia wspiera rozwój przedsiębior-
czości wśród pracowników naukowych?
Najczęściej przedsiębiorczość akademicka 

kojarzona jest z działaniami podejmowanymi 

w środowisku naukowym, czyli tworzeniem 

firm tzw. odpryskowych typu spin-off/ spin-out. 

To podmioty powołane w celu komercjalizacji 

wiedzy i technologii powstałej w uczelni. Poli-

technika Śląska wspiera swoich pracowników 

naukowych w zakładaniu tego typu spółek 

poprzez program projakościowy na stypendia, 

związane z rozpoczęciem działalności w formie 

spółek typów spin-off/ spin-out w prioryteto-

wych obszarach badawczych uczelni. Centrum 

Inkubacji i Transferu Technologii, jako jednostka 

O roli wydarzeń, takich jak Europejski Kongres MŚP, znaczeniu uczelni w kształtowaniu współczesnej 
gospodarki i synergii nauki z biznesem mówi prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej.

We współczesnej  
gospodarce kluczową 
rolę odgrywa wiedza
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odpowiedzialna za ochronę dóbr intelektual-

nych oraz efektywny transfer i komercjalizację 

dóbr intelektualnych, wspiera oraz doradza 

pracownikom naukowym w ww. zakresie. 

Główną rolą uczelni wyższych jest 
przekazywanie wiedzy i dbanie o wy-
soką jakość kształcenia studentów. Czy 
odpowiadają na potrzeby rynku pracy? 
Innowacyjność gospodarki każdego kraju jest 

ściśle związana z poziomem oraz dynamiką roz-

woju nauki i edukacji. Im wyższy jest poziom 

rozwoju szkolnictwa, tym na wyższym poziomie 

innowacyjności znajduje się dane państwo. In-

nowacyjność na uczelniach jest związana bez-

pośrednio z kształceniem, przedsiębiorczością 

akademicką oraz kreatywnością społeczności 

akademickiej. Zmiany technologiczne, ale też 

oczekiwania studentów, jakim powinna spro-

stać nowoczesna uczelnia wyższa, sprawiają, 

że instytucje edukacyjne muszą wdrażać in-

nowacyjne rozwiązania dydaktyczne i coraz 

częściej wykorzystywać w tym obszarze me-

tody stosowane w biznesie i to w ścisłej z nim 

współpracy. Nacisk kładziony na kształcenie 

praktyczne we współpracy z przedstawicie-

lami pracodawców wpisuje się w oczekiwa-

nia studentów wobec uczelni – pozyskanie 

praktycznej, użytecznej wiedzy, którą można 

wykorzystać w pracy zawodowej. Uczelnie 

doskonalą programy kształcenia, włączając 

w ten proces pracodawców. Dużą popularno-

ścią wśród studentów i pracodawców cieszą 

się wspomniane studia dualne. Dla studentów 

staż w firmie współpracującej z uczelnią jest 

szansą na zdobycie doświadczenia w kierunku, 

w którym się kształcą oraz nabycie tak bardzo 

pożądanych kompetencji miękkich.

Innowacyjne kształcenie wymaga zmiany per-

spektywy postrzegania studenta i procesu 

kształcenia, ponieważ studenci powinni być 

aktywnym podmiotem procesu uczenia. Chęt-

nie uczestniczą w projektach typu PBL (Project 

Based Learning), które stanowią metodę prze-

kazywania wiedzy oraz zdobywania kompeten-

cji i kwalifikacji przez samodzielną pracę 

w pewnym z góry założonym przedziale czasu, 

w celu rozwiązania jakiegoś problemu, czyli 

wykonania projektu. PBL uczy współpracy 

zespołowej oraz kreatywnego i krytycznego 

myślenia, odwagi eksperymentowania ukie-

runkowanego na optymalne i praktyczne roz-

wiązanie problemu, co czyni proces edukacji 

bardziej autentycznym i jednocześnie bardziej 

aktywnym oraz praktycznym. Istotnym elemen-

tem aktywizującym studentów do efektywnej 

nauki jest wykorzystanie nowych technologii 

w procesie dydaktycznym. E-learning wnosi 

nową jakość kształcenia akademickiego, jed-

nocześnie spełniając wymagania odbiorców 

usług edukacyjnych, a także wydobywając po-

tencjał tkwiący w coraz bardziej powszechnej 

i zaawansowanej technologii.

Uczelnie odpowiadają na potrzeby rynku 

pracy poprzez wykorzystywanie nowych form 

kształcenia, a także rozwój przedsiębiorczości 

wśród społeczności akademickiej. Na Poli-

technice Śląskiej jednostką ogólnouczelnianą 

zajmującą się wspieraniem przedsiębiorczości 

wśród społeczności akademickiej, w tym stu-

dentów jest, oprócz CITT, także Biuro Karier 

Studenckich. Jednostki te stanowią wsparcie 

w aktywizacji pracowników naukowych oraz 

studentów, przede wszystkim poprzez poka-

zywanie im reguł świata biznesu oraz naukę 

podstaw niezbędnych do uruchomienia i pro-

wadzenia własnej firmy. Uczelnia prowadzi 

również komercjalizację badań naukowych, 

która bezpośrednio przyczynia się do podno-

szenia innowacyjności gospodarki. 

Rozmawiała Redakcja „Business HUB”
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Na Europejskim Kongresie MŚP wystą-
piła Pani na scenie „Boost Your Business”, 
czyli rozkręć biznes, nadaj firmie tempa. 
Pani przykład pokazuje, że można po-
rwać się na niemożliwe. Co doradza Pani 
początkującym przedsiębiorcom?

Mogłabym o tym mówić i mówić i to tak spon-

tanicznie. Każdy się pyta: „Beata, Ty się nie 

przygotowujesz? Nie chcesz pytań?” Gdy się 

wie na jakiś temat wszystko, można mówić od 

razu i można porwać słuchaczy do tego, by kie-

rowali się w życiu i pracy pasją i wtedy bardzo 

dużo zrobią.

Jak oceniłaby Pani obecną sytuację firm 
w Polsce? Kiedyś rozmawiałyśmy o tym 
i mówiła Pani, że takim słowem kluczem 
jest przetrwanie. Czy tak nadal jest?

Wszystkim osobom, które zaczynają biznes mó-

wię: „Słuchajcie, nastawcie się, że wszystko za-

leży od tego, jaka będzie sytuacja geopolityczna, 

w zależności od tego, gdzie jesteście. Jaki jest 

rynek? Jakie są twoje usługi? To wszystko ma 

znaczenie”. To są ciągłe zmiany. Teraz warunki 

do prowadzenia interesów są naprawdę bardzo 

ciężkie. Ktoś ma rozkręcony biznes, może do-

piero zaczyna, ale każdy przedsiębiorca musi się 

zmierzyć z obecną sytuacją. I albo przetrwa albo 

nie i zacznie coś od nowa. Wszystko nam się 

zbiegło w ostatnim czasie – pandemia, inflacja, 

wojna – nie jest łatwo. 

Jak Pani sobie z tym radzi prowadząc 
cztery firmy naraz?

W niektórych z nich może nie będę miała du-

żego zysku. Na szczęście to jest moja pasja, sa-

lon mody czy Drzazga Clinic. Bardziej patrzę 

z troską na BetaMed, gdyż to usługi medyczne, 

są pacjenci, których nie możemy zawieść. Myślę, 

że damy radę i dotrwamy do momentu, kiedy 

przynajmniej będzie stabilnie.

Jest to biznes misyjny możemy po- 
wiedzieć?

Oczywiście… Dużo takich rzeczy robiłam w ży-

ciu, że biznesowo wychodziłam na minus, ale 

w całkowitym rozliczeniu można przetrwać.

Przetrwać?
Znowu to słowo…

A jednak obrazuje sytuację, z jaką muszą 
się zmierzyć polscy przedsiębiorcy?

Szkoda, że nie trafiamy na taki moment w Pol-

sce, że nie musimy mówić o przetrwaniu tylko 

o sytuacji, kiedy możemy walczyć z konkurencją, 

rozwijać się. Oczywiście nie jest lekko. Każdy 

z nas musi sobie zdawać sprawę, tak jak kiedyś 

było, gdy przedsiębiorcy zmagali się z innymi 

problemami – jak się wyróżnić, rywalizować na 

rynku, jak konkurować jakością?

Na jaki rynek wejść?

Oczywiście, to są całkiem inne tematy, takie 

bardziej strategiczne. I oby tylko takie były, a nie 

te związane z przetrwaniem!

Temat jednego z kongresowych paneli 
nosi tytuł: „Czy biznes ma płeć?”

To chyba dlatego, że na okrągło o tym mówię. 

Właściwie jako pierwsza o tym zaczęłam dys-

kutować, nie słyszałam wcześniej, żeby nie 

nadawać biznesowi płci, a dlaczego? Dlatego, że 

często pytano mnie: „Czy to Pani przeszkadza, 

czy to jest łatwiejsze?” Wtedy odpowiadałam: 

„Nie patrzcie na to, spójrzmy, co robimy, nie-

ważne - kobieta czy mężczyzna, w niektórych 

przypadkach okazuje się, że kobieta sobie lepiej 

radzi, czasem mężczyzna, więc po prostu to za-

leży od cech osobowościowych". Oczywiście, 

i mężczyzna dodaje jeszcze coś innego do biz-

nesu i kobieta też – może więcej empatii, ale jest 

też osobą, która dłużej przetrwa czas kryzysu. 

Czasem mężczyźni się szybciej wypalają, dener-

wują i gdzieś ich to zjada wewnętrznie. My, nie 

zawsze patrzymy na stopę zwrotu i ryzykujemy. 

Jesteśmy też bardzo odpowiedzialne i wytrwałe.

Chodzi o to, co Pani często podkreśla 
w swoich wywiadach, żeby robić coś dla 
ludzi. To jest takie proste, banalne wyda-
wałoby się, ale chyba kluczowe?

Tak. Często słyszę: „a bo Pani tylko tak mówi, 

albo ktoś tak mówi, bo to tak ładnie brzmi”. 

Nie, ja sama wiem, jak bardzo dla mnie było 

ważne to, żeby firma przetrwała. Niezależnie 

ile zostawało cieszyłam się, że starcza mi na 

wypłaty. Wciąż powtarzałam, że mogę dobrą 

jakość stworzyć dla pacjentów, że nie będę się 

wstydziła swojej kliniki, tak żebym sama chciała 

tam wejść jako pacjent. A to, że w niektórych 

Beata Drzazga, założycielka i Prezes Zarządu BetaMed 
S.A. opowiada o sposobach na przetrwanie kryzysu, 
sile i potencjale pracowników, dla których praca może 
stać się pasją i o tym, czy biznes ma płeć.

W biznesie  
nie tylko  
pieniądze są 
najważniejsze
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województwach czy w jakiś usługach mam 

mniejszy zysk – nie szkodzi, nie patrzmy tylko 

i wyłącznie na stopę zwrotu. Doceńmy to, jak 

ludzie się cieszą, personel jest zadowolony i się 

spełnia. Moją pasją jest to, że mogę fajnie trak-

tować personel. Mogę być innym prezesem, nie 

tylko takim, jak gdzieś pokazywano w filmach. 

Nie zwracało się uwagi na człowieka, jakby to 

był niewolnik. Nie i jeszcze raz nie. Pracownik 

to jest nasz partner, osoba, która, jeśli kocha to, 

co razem robimy jest bardzo oddana, lojalna i ja 

takich cudownych ludzi mam w swoim zespole. 

Od 20-15 lat są tutaj razem ze mną albo w in-

nych filiach. To jest moja wielka siła i potencjał, 

że trafiłam na takich pracowników, którzy są 

jak rodzina, którzy mają też pasję, cieszą się 

i mówią: „Gdyby nie Pani, to ja bym już tu nie 

pracował/ pracowała”. Piękniejszych słów nie 

można sobie wymarzyć.

To jest budujące…

W biznesie nie tylko pieniądze są najważniejsze. 

Owszem, są bardzo ważne, bo dają nam stabili-

zację, możliwość utrzymania przedsiębiorstwa. 

Najbardziej istotne jest to: jak się traktujemy, 

jakie są warunki pracy, w jaki sposób umiemy 

razem współdziałać. Oczywiście, nakłada się 

na otoczenie, z jakimi niespodziankami na rynku 

przychodzi nam się borykać.

Czyli tak reasumując, Pani Prezes od 20 
lat wprowadza to, co teraz tak mądrze 
się nazywa…

Już od dwudziestu dwóch lat, a już intuicyjnie 

wcielałam w życie!

Racja, od 22 lat realizuje Pani misję CSR, 
czyli Społecznej Odpowiedzialności 
Biznesu? 
Właśnie, nie wiedziałam o tym wtedy!

Na koniec chciałam zapytać o plany 
i perspektywy na rok 2023. Może nie 
w tym kontekście przetrwania, tylko tak 
bardziej optymistycznie?

Jestem generalnie optymistką. Gdybym nią nie 

była, nie doszłabym do tego punktu, w którym 

znajduje się teraz jako przedsiębiorca. Trudno, 

mamy taką sytuację, jaką mamy, dalej myślę 

o rozwoju wszystkich moich firm. O tym, żeby 

pracownik był zadowolony. Ja najbardziej sku-

piam się na tym, co zrobić, żeby w usługach kró-

lowała lepsza jakość. Nad tym możemy latami 

pracować, tak samo jak nad wprowadzaniem 

nowych technologii w medycynie. Ja bardzo 

długo rozmawiałam o telemedycynie, ale nie 

spełnia jeszcze moich oczekiwań. Powinna być 

bliżej człowieka, poza tym nie każda starsza czy 

ciężko chora osoba potrafi różne urządzenia 

obsługiwać, więc znów się zastanawiam, co to 

by mogło być? Patrzę do przodu. Myślę o tych 

latach, kiedy będzie stabilnie. Skupiam się na 

tym. Przecież to już doskonale wiem, nie bę-

dziemy tego powtarzać w nieskończoność, że 

musimy przetrwać. Patrzmy, co zrobimy, gdy 

już będzie lepiej.

Czyli miejmy przygotowany plan na lep-
sze czasy?

Oczywiście. Patrzmy do przodu, a wtedy bę-

dziemy mieć więcej siły do działania i więcej 

tej dobrej energii przekażemy także swoim 

pracownikom.

Rozmawiała Jaga Kolawa 
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O nowym programie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, jako odpowiedzi 
na współczesne wyzwania rynku deweloperskiego, mówi Arkadiusz Urban, 
Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

W tej chwili odpowiada Pan za projekt 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, 
proszę pokrótce o nim opowiedzieć..
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, istnieje 

dopiero od 2021 roku. W tym czasie udało się 

zainteresować nią ponad 350 samorządów, 

dzisiaj to już prawie 450 z nami współpracuje. 

Są w różnych formach zorganizowane, jeżeli 

chodzi o społeczne inicjatywy mieszkaniowe, 

pod tą nazwą funkcjonuje 350 w 30 takich 

spółkach w każdym województwie, tu w kato-

wickim obszarze, województwie śląskim jest 

takich spółek aż cztery. Generalnie SIM-y, jak 

sama nazwa wskazuje, integrują w sobie kilka 

obszarów zainteresowanych. Dlatego są spo-

łeczne, ponieważ mamy z jednej strony partycy-

pantów, czyli przyszłych mieszkańców, którzy 

są udziałowcem w sensie wkładu kapitałowego 

do tego przedsięwzięcia. Drugim jest rząd w po-

staci Krajowego Zasobu Nieruchomości i Rzą-

dowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. 

Trzecim jest system bankowy, głównie oparty 

o Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest na-

szym głównym partnerem, no i ostatni to oczy-

wiście samorząd, bo to dzięki pełnej współpracy 

z samorządem i społecznościami lokalnymi 

powstają Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. 

Mamy pomoc ze strony rządu dla samorządów, 

dzięki temu wsparciu, wynoszącemu 3 mln zł, 

każda z gmin jest w stanie wejść do SIM niejako 

bezkosztowo. Rozmawiałem wielokrotnie z róż-

nymi wójtami, burmistrzami, których budżety 

są często poniżej 10 mln zł i oni nie są w stanie 

mieć nawet spółki komunalnej, a co dopiero mó-

wić o budowaniu mieszkań. Potrzeby lokalowe 

są bardzo ważne dla tej lokalnej społeczności, 

takie jak mieszkania dla weterynarza, dla pie-

lęgniarki, nauczyciela czy przedszkolanki i tego 

niestety, taka gmina nie jest w stanie w żaden 

sposób uczynić i tym samym jest skazana na de-

gradację. Proponujemy zrównoważony rozwój,  

czyli taką polityką również godnościową, z wy-

równywaniem szans dla osób, które mieszkają 

w tych małych miejscowościach tak, by mogły 

z takiej opcji skorzystać i móc funkcjonować. 

Drugi komponent to jest już wspomniany rzą-

dowy fundusz, czyli Krajowy Zasób Nierucho-

mości, który wspiera ten system także, jeśli 

chodzi o nieruchomości, bo są gminy, w których 

nie ma gruntu i wtedy można, jeżeli my mamy 

ten grunt z niego skorzystać. Trzeci element 

to Bank Gospodarstwa Krajowego rządowy 

bank, który ma bardzo korzystny kredyt trzy-

miesięczny WIBOR bez marży banku, niestety 

w ostatnim roku WIBOR strasznie rośnie i tu-

taj też musimy podejmować pewnie działania, 

które to zniwelują. Mamy przygotowanych 

kilka projektów, które mogłyby stworzyć taką 

poduszkę finansową, żeby łatwiej było zreali-

zować te inwestycje w dzisiejszych czasach. 

Jedna z nich to fundusz inwestycyjny, nad 

którym pracujemy, fundusz właściwie gwa-

rancyjny, ponieważ wszystkie SIM-y są start- 

upami, no i powinny mieć pewnego rodzaju 

gwarancje. Drugi taki element to jest możliwość 

zmniejszenia i utrzymania na niższym poziomie 

stóp procentowych. To też jest realne i możliwe, 

trwają nad ten temat rozmowy. Trzeci instru-

ment związany jest z możliwością wsparcia 

ze strony banków komercyjnych. Gminy po-

wierzają część zadań własnych SIM-om, co 

umożliwia potraktowanie ich przez banki ko-

mercyjne jako de facto w cudzysłowie mówiąc 

„gmin”, czyli realizujących zadania publiczne, 

a więc o zupełnie innym spojrzeniu na ryzyko 

i na kwestie zabezpieczeń.

Czy SIM-y mogą być alternatywą dla 
budownictwa komercyjnego?
To w dzisiejszych czasach kryzysu szczegól-

nie jest alternatywa nie tyle dla budownictwa 

komercyjnego, a raczej dla potencjalnych na-

bywców mieszkań. Mówimy o osobach, które 

mają zdolność czynszową, a straciły zdolność 

kredytową. Tych osób jest coraz więcej w ostat-

nim czasie. Jeżeli byśmy wzięli jako 100% te 

osoby, które miały zdolność kredytową przed 

wybuchem wojny w Ukrainie na początku roku, 

to dzisiaj jest to poniżej 20%, jeżeli doliczymy do 

tego osoby, które wcześniej nie miały tej zdol-

ności to się okazuje, że mamy tylko 5% osób, 

które posiadają zdolność kredytową.

A wy oferujecie niski koszt własny 
z możliwością dojścia do własności?
Tak. To jest ta opcja, w której spółka zaciąga 

kredyt, a nie osoby fizyczne. One spłacają ten 

kredyt potem w czynszu i po okresie spłaty kre-

dytu, który zaciągnęła spółka czyli Społeczna 

Inicjatywa Mieszkaniowa, czyli tradycyjnie jak 

to zwykle w tego rodzaju kredytach wygląda - 

po 20-30 latach będzie możliwość wykupienia 

tych lokali na własność.

Jaki jest koszt partycypacji w budowie 
takiego przeciętnego 50-metrowego 
mieszkania?
Tak mniej więcej 52 mkw. szacunkowo zawsze 

przyjmujemy do naszych wyliczeń. Na początku 

w bardzo wielu SIM-ach ta stawka wkładu 

własnego kształtowała się na poziomie 20-

30, no czasem 40 tysięcy zł. Dzisiaj niestety, 

wzrosła do 70-80, a nawet słyszałem i o 100 

tysiącach zł. W związku z powyższym, chcemy 

doprowadzić do zmniejszania wkładu własnego 

i urealnienie go do poprzedniego poziomu. 

Trwają prace nad zmianami programu, który 

był wcześniej przygotowany - mieszkanie bez 

wkładu własnego. Są jeszcze inne rozwiązania, 

które powinny doprowadzić do takiego właśnie 

urealnienia wkładu.

Proszę powiedzieć czy wiele osób chce 
zostać przyszłym lokatorem nowego lo-
kum komunalnego, społecznego?

Jest dużo chętnych, co pokazuje, że ten program 

powinien być rozwijany i kontynuowany. Oczy-

wiście, nawet jeśli w danej miejscowości jakaś 

realizacja inwestycji nastąpi to nie oznacza, że 

zostanie on zakończony, wręcz przeciwnie - bę-

dzie i tak trwał 20, 30 lat, więc w tym czasie 

mogą być podejmowane kolejne inicjatywy. 

Mam nadzieję, że już w zmienionych okolicz-

nościach biznesowych - po kryzysie. Dlatego 

już w wielu gminach trwają tego typu nabory. 

Jeżeli mówimy o pewnym montażu finansowym, 

musimy już mieć ten osoby, które są zaintere-

sowane i ujęte w tym montażu finansowym. 

Jeżeli my w lipcu 2022 r., a program tutaj przy-

pomnę trwa od zeszłego roku, więc to tempo 

jest dobre, jeżeli w lipcu mamy 1500 pozwoleń 

na budowę do końca roku, a 3-4 tysiące będzie 

tych pozwoleń na budowę w przyszłym roku, 

więc już przechodzimy do tego etapu, gdzie my 

ten montaż finansowy musimy organizować. 

Żeby tak się stało to również te osoby muszą 

być ujęte montażu finansowym i dlatego też 

gminy, na których ciąży ten obowiązek, pro-

wadzą takie nabory do Społecznych Inicjatyw 

Mieszkaniowych. W sytuacji, kiedy gmina nie 

jest w stanie takiego naboru w różnych wzglę-

dów przeprowadzić w sposób właściwy albo 

pełny, to wtedy tą rolę przejmuje spółka, czyli 

SIM i w ten sposób będzie on dopełniony. Na 

ogół takich problemów nie ma. Zdarzyły się 

jeden czy dwa przypadki, że spółka musiała 

podjąć tą inicjatywę, no ale w większości jest 

nadmiar chętnych. 

Kiedy zostaną oddane do użytku pierw-
sze mieszkania? 
Cykl budowlany, kiedy mówimy o przygotowa-

niu do inwestycji, zależy oczywiście w każdym 

przypadku od wielu indywidualnych kwestii. 

Są sytuacje, gdy mamy już pozwolenia na bu-

dowę, więc można liczyć, że w momencie kiedy 

byłby ten montaż finansowy spięty to w ciągu 

roku te inwestycje powinny być wykańczane. 

Liczę, że jeżeli w 2023 roku, jakieś inwestycje 

zaczęłyby się na wiosnę, no to oczywiście za rok 

mogłyby się skończyć. Ja dla udokumentowania 

Wyrównujemy szanse na własne 
mieszkanie w lokalnych społecznościach
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tej ważnej kwestii montażu finansowego mogę 

powiedzieć tak, że jeżeli mamy dwa takie 

przypadki, gdzie my jesteśmy udziałowcem 

w TBS-ie, bo to jest jeszcze coś innego poza 

Społecznymi Inicjatywami Mieszkaniowymi. My 

mamy taką możliwość, że możemy współpra-

cować z TBS-ami. W Lęborku i w Ełku działają 

takie dwa, do których wnieśliśmy grunt apor-

tem. W Lęborku np. w maju weszliśmy do tego 

TBS-u z gruntem, ponieważ ma 25-letnią histo-

rię, kilkanaście inwestycji zrealizowanych, jest 

wiarygodny dla banku i ten montaż finansowy 

był możliwy. W czerwcu 2022  już zaczęliśmy 

wbijać łopaty i na październik, listopad 2023 

jest przewidziane oddanie budynków do użytku. 

Jeżeli uda się przezwyciężyć sytuację związaną 

z kryzysem wywołanym wojną - to oczywiście 

będzie to płynnie szło.

Czy można powiedzieć, że nawiązujecie 
w pewien sposób do rozwiązań wyko-
rzystywanych w innych spółkach TBS, 
które już od 25 lat istnieją w Polsce?
Może nie nawiązujemy wprost, chociaż jest 

bardzo dużo podobieństw. TBS-y powstały 

w nieco innych czasach i one oczywiście cały 

czas funkcjonują… Natomiast nasz program 

jest zbudowany na bardziej korzystnych wa-

runkach i skierowany właśnie zarówno do sa-

morządów, które tutaj są w wielu przypadkach 

odciążone i do lokatorów – z tą perspektywą 

dojścia do własności. To wszystko powoduje, 

że wielokrotnie spotykam się z gminami, które 

mówią, że no szkoda, że tak późno, że można 

było wcześniej stworzyć ten program. W wielu 

innych przypadkach można powiedzieć, np. je-

żeli mówimy o formach budowania, że dobrze 

by było budować np. w systemie modułowym, 

bo to przyspieszyłoby cały proces. Problem po-

lega na tym, że bardzo często tych fabryk nie 

ma w wystarczającej liczbie i na odpowiednim 

poziomie zwłaszcza, że tutaj przepisy się też 

ciągle zmieniają. Podwyższana jest efektyw-

ność energetyczna, za chwilę będziemy mieli 

obligo w sprawie paneli fotowoltaicznych, które 

do roku 2029 powinny się pojawiać również 

na obiektach mieszkaniowych. Staramy się 

tym wyzwaniom wychodzić naprzeciw i roz-

wiązywać pojawiające się problemy. Rosnąca 

liczba SIM-ów potwierdza, że ten program jest 

odpowiedzią na współczesne wyzwania rynku 

mieszkaniowego. 

Stałe i pewne źródło finansowania, po-
moc gmin, zainteresowanie przyszłych 
lokatorów - czy są jakieś rysy na tym 
pozytywnym obrazie SIM? Czy nie 
obawiacie się wzrostu kosztów mate-
riałów budowlanych i innych tego typu 
czynników?

Wzrost kosztów dotyczy wszystkich, więc nie 

jesteśmy samotną wyspą. Atutem tego rodzaju 

przedsięwzięcia jest to, że to jest pewna forma 

robót publicznych, ponieważ rynek mieszka-

niowy wiąże się z bardzo rozgałęzioną ilością 

branż, jest też elementem ożywiania tego rynku 

w bardzo wielu sektorach gospodarczych. Po-

nieważ my nie budujemy dla zysku, nie musimy 

wyciskać PUM-u (od red. powierzchnia użyt-

kowa mieszkania) z metra kwadratowego i win-

dować cenę. Budujemy dla zrealizowania celu, 

więc jest to też zupełnie inne podejście, tak jak 

właśnie mówię w przypadku robót publicznych 

też budujemy drogę, żeby ją zbudować, a nie 

by na niej zarobić i tak samo tutaj budujemy, 

by zrealizować program. I to jest podstawowa 

przewaga nad rynkiem komercyjnym, który rzą-

dzi się nieco innymi prawami, ale według mnie 

i tak całkiem dobrze sobie radzi. Jeżeli na po-

czątku 2022 roku zdecydowana większość (ok. 

80% tych mieszkań była sprzedana na ten rok, 

a 40% na przyszły) i mówimy tylko o pierwszym 

kwartale to znaczy, że branża deweloperska 

dość dobrze funkcjonuje i jest przygotowana 

na kryzys, który nadchodzi. 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Transformacja energetyczna to główny 
temat naszej rozmowy. W jakim mo-
mencie tej transformacji się znajdujemy 
obecnie? Trwa wojna, mamy kryzys pali-
wowy, szaleje inflacja, rosną ceny energii 
i warto dodać, że wypełnienie unijnych 
zobowiązań Polski w ramach Zielonego 
Ładu wydają się trudne do spełnienia. 

Jesteśmy wykonawcą, który od 30 lat działa na 

rynku elektroenergetycznym w Polsce. Przy-

znam szczerze, że tak burzliwych czasów jak 

mamy obecnie to ja jeszcze nie pamiętam. Dużo 

się mówiło na przestrzeni ostatnich lat o tym, 

że musimy zmienić nasz miks energetyczny, że 

musimy postawić na energetykę odnawialną. 

Natomiast nikt nie spodziewał się, że czasy to 

tak szybko zweryfikują i że stanie się to aż tak 

istotnym zagadnieniem właśnie dzisiaj. Jako 

SBB ENERGY możemy powiedzieć ze swojej 

perspektywy, oceniając rynek wykonawców, że 

sytuacja jest niezwykle dynamiczna i tak szcze-

rze powiedziawszy to nie za bardzo wiadomo, 

jak będzie dalej i na co się nastawiać. Myślę tu 

o paliwach odnawialnych czy alternatywnych, 

natomiast proces ten wymaga czasu i zbudo-

wania kompetencji. Z drugiej strony, jak wi-

dzimy tego czasu tak naprawdę nie ma, a do 

tego wszystkiego mamy jeszcze postawione 

bardzo ambitne cele klimatyczne, mówię tutaj 

o unijnym pakiecie Fit For 55 osiągnięcia neu-

tralności klimatycznej, gdzie biorąc pod uwagę 

obecny kryzys energetyczny sprostanie tym 

ambitnym celom na chwile obecną wydaje się 

być praktycznie, nie chcę powiedzieć niewyko-

nalne, ale bardzo trudne w realizacji. 

No właśnie, ale przemysł w obliczu trans-
formacji, tak się mówiło od początku 
jej wprowadzania, będzie miał szanse 
rozwoju. Powstaną nowe miejsca pracy, 
nowe technologie. Jak z punktu widze-
nia waszej firmy to oceniacie i w jaki 
sposób wdrażacie w życie te możliwości?

Dużo się mówiło , że nowe technologie to 

nowe miejsca pracy, że transformacja będzie 

czymś, co pozwoli znaleźć zatrudnienia tutaj 

w przypadku Śląska osobom, które odchodzą 

z górnictwa czy z szeroko rozumianej branży 

górniczej. Natomiast w praktyce nie jest to takie 

oczywiste i proste, a na to wszystko potrzeba 

przede wszystkim czasu. W sytuacji, gdy my 

dzisiaj chcemy wdrażać technologie, które de 

facto nie są technologiami polskimi, no bo czy 

mówimy o energetyce odnawialnej, wodorowej 

czy jądrowej, to technologia jest w rzeczywisto-

ści importowana. Dlatego,  żeby mówić o tym, 

że stworzymy tutaj nowe miejsca pracy i to nie 

mówię tutaj o pojedynczych miejscach pracy, 

a o zatrudnieniu dla szerszych grup inżynie-

rów i pracowników, to musimy dostać offset 

w postaci transferu tych technologii do kraju. 

W przypadku takim jak mamy obecnie, gdzie 

my realizując chociażby projekt kogeneracji 

w oparciu o wodór praktycznie 95% kompo-

nentów importujemy ze świata to trudno mó-

wić, że powstaną tutaj w takim modelu nowe 

miejsca pracy.

Czyli nie posiadamy w polskiej gospo-
darce tzw. know-how, ale firma SBB 
ENERGY próbuje to przeskoczyć, że 
tak powiem kolokwialnie. Niedawno 
np. zostało podpisane porozumienie 
z niemiecką firmą Lumenion dotyczącą 
magazynowania energii. 

Jako SBB ENERGY już od wielu lat próbujemy 

podpisywać porozumienia o partnerskiej 

współpracy z firmami zagranicznymi posia-

dającymi takie technologie, które rokują na 

efektywną implementację w kraju. Temat ma-

gazynowania energii, zarówno elektrycznej, jak 

i ciepła są w tej chwili kluczowe, jeżeli chcemy 

mówić o szerszym wykorzystaniu OZE w na-

szym miksie energetycznym. Podpisaliśmy taką 

umowę z niemiecką spółką Lumenion, dzięki 

której będziemy mogli wdrażać technologie 

magazynowania ciepła, co jest bardzo ważne 

z punktu widzenia efektywności ciepłowni, 

szczególnie w tych okresach przejściowych, 

gdzie jeszcze nie ma intensywnej zimy, a już 

trzeba grzać. Wydaje się to być rozwiązaniem 

bardzo zasadnym i pokładamy faktycznie 

dużą nadzieję  na współpracę z firmami wła-

śnie takimi jak Lumenion. Chciałbym jeszcze 

zaznaczyć, że w przypadku, gdy podpisujemy 

takie umowy partnerskie to ja mam zawsze na 

myśli współpracę, która pozwoli nam zbudować 

w firmie kompetencje do wdrażania i projekto-

wania tych instalacji we współpracy z dawcą tej 

technologii. Czyli, tak długo jak można te tech-

nologie wdrażać bez takiego bezpośredniego 

importu - to my to staramy się to robić.

Odnawialne źródła energii to szereg 
rozwiązań, wy stawiacie na wodór. Dla-
czego wybraliście właśnie energetykę 
wodorową?

Wodór w tej chwili wydaje się być jednym z naj-

częściej odmienianych słów przez wszystkie 

przypadki w Polsce. Jest to oczywiście zbieżne 

ze strategią Unii Europejskiej w tym zakresie. 

W Polsce, jak również w wszystkich innych kra-

jach członkowskich powinna powstać strategia 

wodorowa długoterminowa i taka strategia 

powstała. To jest dokument - Polska Strategia 

Wodorowa do 2030 z perspektywą do 2040. 

My jako spółka monitorująca trendy rynkowe 

kilka lat temu zdecydowaliśmy się na budowa-

nie kompetencji w zakresie gospodarki wodoro-

wej. Ja osobiście mam zaszczyt przewodniczyć 

Komisji Gospodarki Wodorowej w Regionalnej 

Izbie Gospodarczej w Katowicach, gdzie sta-

ramy się skoordynować działania lokalnych 

firm, które coś przy wodorze chcą robić, po to 

żeby powstał efekt synergii umożliwiając nam 

udział w realizacji większych projektów. Wodór 

wydaje się być bardzo ciekawym rozwiązaniem, 

natomiast tutaj trzeba zaznaczyć, że jesteśmy 

na początku drogi, w tej chwili w Polsce tych 

projektów wodorowych jest bardzo mało. My-

ślę tutaj o projektach, które są w fazie realizacji. 

My na obecną chwilę realizujemy jako pierwsi 

projekt wysokosprawnej trigeneracji wodo-

rowej dla prywatnego przedsiębiorcy, jest to 

trigeneracja w oparciu o paliwo wodorowe na 

elektrolizerze pięcio-megawatowym. Do 2030 

roku w Polskiej Strategii Wodorowej mówimy 

o 2 GW mocy zainstalowanej w elektrolizerach, 

czyli jeżeli weźmiemy pod uwagę to, iż na dzień 

dzisiejszy w kraju w fazie realizacji znajduje się 

jeden projekt pięcio-megawatowy to my takich 

projektów potrzebujemy 400. 

Robert Żmuda, Wiceprezes SBB ENERGY S.A. mówi o sytuacji na 
polskim rynku elektroenergetycznym, problemach we wdrażaniu 
nowych technologii, wodorze jako paliwie przyszłości i wyzwaniach 
transformacji energetycznej.

Chcemy nadal wspierać  
polską energetykę
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Żeby jakby zrealizować te cele posta-
wione w strategii wodorowej?

Tak, a teraz jesteśmy tak naprawdę na po-

czątku drogi rozwoju tej technologii, bory-

kamy się z szeregiem problemów. Natomiast 

najistotniejszym problemem, który ja tutaj 

widzę jest dostęp do komponentów wyma-

ganych do kompletacji instalacji, które muszą 

być na dzień dzisiejszy wszystkie sprowadzane 

z zagranicy. Łańcuch dostaw został rozchwiany, 

na co wpływ miała pandemia, a teraz sytuacja 

w Ukrainie. Powoduje to, że tak naprawdę 

trudno mówić o jakiejkolwiek planowanej reali-

zacji tych projektów, a biorąc pod uwagę, że na 

dzień dzisiejszy wszystkie kontrakty w branży 

są bardzo restrykcyjne i z punktu wykonawcy 

jest to droga bardzo trudna do zrealizowania. 

Jakkolwiek z wodoru się nie wycofujemy, w tej 

chwili mocno współpracujemy z dużymi gra-

czami na rynku jak Orlen, PKP Energetyka czy 

ARP, gdzie działamy w świętokrzyskich kopal-

niach surowców mineralnych z nimi wszystkimi 

pracujemy intensywnie nad rozwojem projek-

tów gospodarki wodorowej. 

Czy wodór zastąpi nam węgiel w miksie 
energetycznym?

Wydaje mi się, że w krótkim horyzoncie cza-

sowym wodór nie zastąpi nam węgla. Mało  

tego, widzę przyszłość wodoru w najbliższych 

kilku latach tak naprawdę w motoryzacji i w ko-

munikacji bardziej niż w tej dużej energetyce 

systemowej.

No właśnie w Górnośląsko-Zagłębiow-
skiej Metropolii autobusy wodorowe to 
przyszłość, są konkretne plany w tym 
zakresie, ale w tym co Pan  mówi wła-
ściwie nie ma optymizmu. Wydaje mi 
się, że czekają nas tylko problemy, że 
transformacja energetyczna to jest cię-
żar, którym zostaliśmy wręcz przytło-
czeni. Powiedzmy, że jest rok 2030. Jaka 
jest sytuacja Polski, jeżeli chodzi o mix 
energetyczny, zanik paliw kopalnych 
i postawienie na OZE, jak Pan to widzi?

Ja bym jeszcze o zaniku nie mówił w horyzoncie 

2030, oczywiście węgiel i jego zużycie będzie 

redukowane, natomiast w horyzoncie 2030 

wydaje mi się, że węgiel dalej będzie odgrywał 

istotną rolę. Ja nie wiem, jak będzie wyglądała 

dalej realizacja pakietu klimatycznego Fit For 

55, gdzie jesteśmy obligowani do redukcji emisji 

CO2. Natomiast czy to brzmi pesymistycznie…

Raczej realistycznie.

Patrzymy na to realistycznie, każdy rok przynosi 

nam nowe wyzwania. Staramy się postrzegać to 

też przez pryzmat wyzwań i realizować projekty 

wpisujące się w proces transformacji energe-

tycznej w sposób ciągły, zapewniając miejsca 

pracy. W firmie mamy ponad 300 osób zatrud-

nionych, więc staramy się realizować projekty 

tak, aby zachować ciągłość i zapewnić im jakby 

byt przyszły.

Rozumiem, że zatrudnienie nie jest za-
grożone w państwa firmie, planujecie 
kolejne inwestycje?

Na chwilę obecną, jak pewnie większość firm 

w sektorze będziemy musieli myśleć o ciągłym 

dostosowywaniu się do zmieniającej się rzeczy-

wistości. Nie ma jednak żadnych planowanych 

redukcji. Chcemy trwać i rozwijać się, jesteśmy 

polską spółką inżynierską i chcemy w dalszym 

ciągu wspierać polską energetykę, rozwiąza-

niami efektywnymi, innowacyjnymi i możliwie 

pomagającymi naszym wytwórcom energii 

w dostosowaniu się do tych zmieniających się 

czasów i do zmieniających się legislacji unijnej 

oraz krajowej. 

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Czy hasło 12. edycji Europejskiego Kon-
gresu MŚP „Face the Challenge” wpisuje 
się w sytuację branży reklamowej?
Branża reklamowa nigdy nie zaznaje spokoju 

i cały czas mierzy się z różnymi wyzwaniami 

– niesprzyjającym prawem, ograniczeniem dzia-

łalności, czy też  kryzysem na rynku ogólnoświa-

towym. W latach 2012-2019 branża notowała 

znaczne wzrosty, natomiast rok 2020 i później-

szy czas to rzeczywiście trudniejsze momenty. 

Myślę jednak, że reklama wychodzi z tego 

okresu z podniesionym czołem. Są oczywiście 

takie sektory jak prasa i magazyny, którym jest 

zdecydowanie trudniej ze względu na to, że na-

wyki konsumpcji mediów zmieniły się i ludzie 

już nie czytają gazet. Wyzwań zatem jest sporo, 

ale reklama  dobrze sobie radzi. Marki i firmy, 

muszą się komunikować ze swoimi odbiorcami, 

a mogą to zrobić za pomocą reklamy, zarówno 

tradycyjnej jak i digitalowej. 

Przestrzeń cyfrowa zdominowała świat 
reklamy. Czy dalej tak będzie, czy prasa 
będzie traciła, a digital będzie rósł w siłę?
Kiedy spojrzymy na statystyki, na wskaźniki 

płynące z konsumpcji mediów, wyraźnie wi-

dzimy odpływ od prasy/magazynów i przesu-

nięcie na rzecz mediów digitalowych. Media 

takie jak outdoor, telewizja, czy radio mają 

swoją widownię i długo jeszcze jej nie stracą, 

ale jeżeli spojrzymy na tort reklamowy (podział 

wydatków reklamowych na poszczególne klasy 

mediów), to widać jak na dłoni, że coraz mniej 

chętnie oglądamy telewizję. Ona zdecydowanie 

traci, a zyskuje digital. Jeżeli miałbym spojrzeć 

w przyszłość, to widzę rozwój reklamy digita-

lowej, ale w synergii z innymi mediami, takimi 

jak outdoor, telewizja, radio czy kino. Sądzę, że 

tak będą wyglądały najbliższe lata. 

No właśnie porozmawiajmy o outdoorze. 
Reprezentuje pan firmę Cityboard Me-
dia, zajmujecie się reklamą zewnętrzną. 
Czy dla Was czas pandemii i post-covi-
dowy był trudny?
Trudny, ale też pełen wyzwań. Na szczęście 

wychodzimy z niego w dobrej formie. Jeste-

śmy firmą przede wszystkim outdoorową, 

natomiast od kilku lat stawiamy na reklamę di-

gitalową. Staramy się pokazywać, że outdoor 

i digital mogą być mediami komplementarnymi 

i przynosić zysk. Rozwój techniki sprawia, że 

łączenie mediów zyskuje nowe wymiary. Przy-

kładem może być geotargetowanie i podążanie 

za aktywnością klientów. Jesteśmy w stanie 

skorelować widownię poruszającą się wokół 

naszych nośników z wybranymi użytkowni-

kami aplikacji czy stron i wyświetlać im te same 

reklamy graficzne. To dziś bardzo popularne 

rozwiązanie. 

W trakcie panelu, który Cityboard Me-
dia prowadził w trakcie Kongresu była 
mowa również o przewadze w sprzedaży 
z wykorzystaniem swojego wizerunku, 
marki i usług. To jest na pewno ważny 
temat dla firm?
Praktycznie żadna firma nie istnieje w śro-

dowisku bez konkurencji, może poza Google, 

więc musi zwracać na siebie uwagę i pokazy-

wać klientom w czym jest lepsza od innych. 

W branży mówimy, że marki muszą się różni-

cować. Np. jeśli marka chce się pokazywać jako 

nowoczesna, to może docierać do swojej grupy 

klientów w niecodzienny sposób, np. funkcjo-

nując w Metaversum. Można tam sprzedawać 

swoje produkty czy usługi i odpowiednio się 

pozycjonować. Są oczywiście też prostsze 

narzędzia, jak choćby powracające QR kody, 

które przeżywają drugą młodość i dają możli-

wość wejścia na stronę klienta jednym klikiem, 

tu i teraz.  

Na naszym panelu w trakcie Kongresu starali-

śmy się przedstawić, jak to wygląda w praktyce 

i pokazać, że nie jest są to drogie rozwiązania 

ani trudne technicznie. W zasadzie każda firma 

może je dzisiaj wdrożyć, tylko trzeba mieć 

pomysł. 

Czasami hamulcowym jest obawa firm 
przed tym, czy podołają, czy będą po-
trafiły komunikować swoją markę za 
pomocą nowoczesnych rozwiązań. Czy 
firmy nauczyły się tych nowych mediów?
Uczą się bardzo szybko, ale niektóre mają z tym 

problem. Zdecydowanie widać to wśród firm, 

które mają produkty nieskomplikowane, co-

dziennego użytku, czy szybkozbywalne. Weźmy 

przykład wody butelkowej. Wydaje się być ona 

produktem bardzo trudnym w zróżnicowaniu, 

wszak każda woda ma jedną funkcję – ugasić 

pragnienie. Natomiast na rynku mamy wody 

dla sportowców, dla dzieci, noworodków itd. 

Reklama digitalowa, pozwala docierać z odpo-

wiednim komunikatem, np. o wodzie dla spor-

towców, do ludzi, którzy ów sport uprawiają 

i szukają wody dla siebie. Reklama chce być bli-

sko nas i naszych potrzeb. Czasem ta bliskość 

jest denerwująca, ale z punktu widzenia marek, 

skuteczna.

Takie klasyczne podejście do reklamy zakłada, 

że reklama ma dwie funkcje. Po pierwsze: bu-

duje świadomość – musimy wiedzieć, że marka 

wody X po prostu istnieje. Po drugie: przy-

pomina – kiedy zachce nam się pić, reklama 

ma sprawić, że pamięć podsunie nam często 

reklamowaną wodę. Funkcję przypominającą 

bardzo często pełni reklama cyfrowa, która jest 

z nami w wyszukiwarkach, czy w mediach spo-

łecznościowych. Ma sprawić, żeby dana marka 

ulokowała się w naszej świadomości po to, aby-

śmy w sklepie wybrali tę, z którą nasz mózg 

się oswoił. Firmy szukają nowych możliwości 

digitalowej reklamy, bo wiedzą, że w tym tkwi 

duża siła. Marki, które zaniechały komunikacji 

przypominającej, mają pracę do odrobienia, 

żeby wrócić do świadomości klientów.

Rynek jest bogaty, produktów coraz 
więcej do reklamowania. Jaki będzie 
rok 2023, jeśli chodzi o przestrzeń re-
klamową w Polsce?
Myślę, że dominacja digitalu będzie niepod-

ważalna. Natomiast, ile marki zechcą wydać 

na reklamę w 2023 roku trudno powiedzieć. 

Zbyt wiele czynników wpływa ostatnio na kon-

dycję firm – począwszy od otoczenia prawnego, 

poprzez sytuację za naszą granicą, inflację, aż 

po ceny energii, paliw, itd. Firmy, by śmiało 

inwestować w komunikację i reklamę muszą 

mieć poczucie stabilnych warunków i dowody 

optymizmu konsumenckiego. Nie powiem, że 

dominuje pesymizm, ale raczej ostrożność. 

Natomiast ostatnie lata pokazują, że mimo 

trudności, które się pojawiają, marki chcą nadal 

inwestować w reklamę, bo to się opłaca. 

Czyli jesteśmy skazani na świat z rekla-
mami, ale chyba nawet to lubimy?
Reklamy są coraz bardziej inteligentne i wielu 

reklamodawców dąży do tego, żeby były do-

pasowane do naszych potrzeb. Czyli, żebym 

jako mężczyzna w średnim wieku nie dostawał 

reklam np. zabawek. Targetowanie jest bardzo 

istotne, bo zmniejsza negatywny, emocjonalny 

stosunek do marki. Często się irytujemy, gdy 

wyświetlają nam się reklamy, których nie 

chcemy. Natomiast firmy muszą komunikować 

się z klientami, a do tego służy reklama. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

Wiktor Balcer, pełnomocnik zarządu Cityboard Media opowiada 
o trendach i sytuacji w branży reklamowej, dominacji digitalu i roli 
targetowania przekazu reklamowego.

Pomysł na reklamę pozwala  
budować przewagę konkurencyjną
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Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospo-
darki (FENG) jest kontynuacją wcześniejszego Programu 

Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). W ramach FENG 

wspierane będą projekty badawczo-rozwojowe, innowa-

cyjne oraz takie, które zwiększają konkurencyjność polskiej 

gospodarki. Budżet całego programu to aż 45,9 mld zł. FENG 

został pogrupowany w cztery priorytety, PARP będzie zaan-

gażowana w realizację dwóch:

PRIORYTET 1  
„Wsparcie dla przedsiębiorców”, 
który zakłada dofinansowania w obszarach B+R, wdrożeń 

nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonaliza-

cji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji oraz 

zielonej gospodarki. W ramach tego priorytetu Fundusze 

Europejskie będą wspierały firmy z sektora MŚP w realizacji 

kompleksowych projektów o charakterze badawczo-roz-

wojowym lub wdrożeniowym. W zależności od preferen-

cji wnioskodawcy, projekt będzie mógł być uzupełniony 

o dodatkowe moduły z zakresu: infrastruktury badawczo-

-rozwojowej, cyfryzacji, internacjonalizacji, „zazieleniania” 

działalności przedsiębiorstw, rozwoju kompetencji. 

PRIORYTET 2  
 Środowisko przyjazne innowacjom, 
czyli wspieranie projektów o strategicznym znaczeniu dla 

polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowy publicznej infra-

struktury badawczej, transferu i komercjalizacji technologii 

powstających na uczelniach i w instytutach, a także wzmac-

nianie potencjału instytucji otoczenia biznesu oraz szero-

kie wsparcie startupów. W Priorytecie II FENG oferowane 

będą m.in. działania na rzecz rozwoju przedsiębiorstw typu 

start-up i scale-up. W większym stopniu niż w poprzedniej 

perspektywie, oferowane będą instrumenty dla klastrów, 

ośrodków innowacji oraz instytucji otoczenia biznesu, w tym 

sieci EDIH (Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych), 

które wesprą firmy w procesie transformacji cyfrowej. Prze-

widywane jest również wsparcie w zakresie promowania 

polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, 

internacjonalizacji oraz uczestnictwa w programach Unii 

Europejskiej, zarządzanych przez Komisję Europejską.

W ramach nowej perspektywy finansowej będzie również 

nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej –  
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW). Bę-

dzie on koncentrował się na czterech głównych obszarach: 

wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsię-

biorstw, energia i ochrona klimatu, zwiększenie dostępno-

ści transportowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. 

Oprócz 5 województw dotychczas objętych wsparciem: lu-

belskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego 

i warmińsko-mazurskiego, z nowego programu będzie ko-

rzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i 9 

otaczających ją powiatów.

Przedsiębiorcy i pomysłodawcy będą mogli ubiegać się o po-

moc finansową w obszarze rozwoju start-upów, innowacji 

i przedsiębiorczości oraz zielonej transformacji, a także 

turystyki. Program zakłada także wsparcie dla jednostek 

samorządu terytorialnego (JST) w zakresie sieci transpor-

towych. Łącznie na działania w ramach FEPW realizowane 

przez PARP przewidziano kwotę ponad 1,39 mld złotych. 

www.parp.gov.pl

Fundusze Europejskie 2021-2027
Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy  

w ramach nowej perspektywy finansowej?

Programy Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Polska Wschodnia (POPW) będą miały 
swoich następców w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027 – będą to 
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) oraz Fundusze Europejskie 
dla Polski Wschodniej (FEPW). W ramach tych programów przedsiębiorcy z sektora 
MŚP będą mogli liczyć na dofinansowania wspierające ich działalność. W realizację 
programów będzie zaangażowana Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
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Czy wiatr jest docenionym nośnikiem 
energii, jeśli chodzi o OZE? Znajduje się 
obecnie na drugim miejscu pod wzglę-
dem wykorzystania zielonej energii. Czy 
widzicie perspektywy, żeby wiatr robił 
więcej dobrego?
Zdecydowanie w kontekście wiatru na morzu, 

którym się zajmujemy, to jest jedyne tak na-

prawdę źródło odnawialne, zapewniające tak 

duży wolumen niezbędnej mocy, żeby Polska 

mogła przejść zieloną trasformację. 

Jakie inwestycje są planowane w naj-
bliższym czasie, jeżeli chodzi o farmy 
wiatrowe na Bałtyku?
W tej chwili prowadzimy projekt BC-Wind 

o mocy zainstalowanej 400 MW, który jest 

aktualnie na etapie rozwoju. Dużo już za nami, 

ostatnio uzyskaliśmy decyzję środowiskową dla 

części morskiej projektu, to jest bardzo istotny 

krok naprzód.  To dla nas pierwszy projekt off- 

shorowy realizowany w Polsce, ale mam na-

dzieję, że nasza firma będzie miała możliwość 

rozwijania projektów również w drugiej fazie 

pozwoleń. W tym celu nasi sponsorzy złożyli  

9 wniosków propozycji rozwoju kolejnych pro-

jektów w polskiej części Morza Bałtyckiego.

Warto podkreślić, że jest to 9 wniosków 
na 11 złożonych. Istnieje pomysł na 
HUB przemysłowy na region bałtycki. 
Macie ambicje tworzyć taki projekt, czy 
on już powstaje? 
HUB przemysłowy tak naprawdę dotyczy całej 

Polski. Nasz kraj ma potencjał, żeby nim się stać. 

W tej chwili to się jeszcze nie wydarzyło, tych 

projektów jeszcze nie ma, ale widzimy rozwój 

całego łańcucha dostaw, mamy duże nadzieje, 

że ten HUB uda się w Polsce stworzyć tak, żeby 

obsługiwał nie tylko polskie projekty. Uważamy 

że mamy potencjał, żeby obsługiwać inne kraje 

w rejonie Morza Bałtyckiego. 

Rozmawiamy w trakcie Europejskiego 
Kongresu MŚP. Czy firmy z tego sektora 
mogą osiągnąć jakieś korzyści dzięki roz-
wojowi energetyki wiatrowej w Polsce, 
na Bałtyku?

Zdecydowanie jest ku temu bardzo duża szansa. 

Niektóre z tych firm już są zaangażowane w roz-

wój morskiej energetyki wiatrowej, a jesteśmy 

dopiero na etapie przygotowawczym. Cały łań-

cuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej 

jest ogromny.

Wymieńmy kilka przykładów..
Są producenci turbin, głównych komponentów, 

ale też cała obsługa. Dostawcy z drugiego i trze-

ciego rzędu, zapewniający produkty, usługi dla 

tych głównych dostawców. Ale jest tez cała faza 

budowy, gdzie potrzeba nie tylko elementów 

technicznych, ale również miękkich kompeten-

cji, zarządzania projektem.  No i oczywiście faza 

operacyjna, w której polskie przedsiębiorstwa 

mogą odgrywać kluczową rolę. I to jest ogromna 

szansa dla małych i średnich przedsiębiorstw.

A jakie są największe bariery, jeśli chodzi 
o zwiększenie wolumenu zielonej energii 
pozyskiwanej z wiatru. Podobno brakuje 
specjalistów w tej dziedzinie w Polsce?
To jest młody rynek i zdecydowanie brakuje 

nam kadr i specjalistów. Natomiast my - jako 

Ocean Winds - staramy się budować kadry 

w Polsce, czyli wykorzystujemy swoje między-

narodowe doświadczenie z rynków europej-

skich i światowych, żeby tą wiedzę przekazywać 

i rekrutować ludzi w Polsce i szkolić ich do tej 

gałęzi energetyki. Jeżeli chodzi o bariery, cała 

masa wyzwań stoi przed nami. Przede wszyst-

kim kadry, są oczywiście bariery regulacyjne, ale 

tutaj mamy dedykowaną legislację do rozwoju 

morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. I oczy-

wiście cały szereg wyzwań technicznych. To są 

ogromnie skomplikowane inwestycje, wyma-

gające odpowiedniego podejścia, dokładnych 

badań oraz wieloletniego przygotowania. 

W tej chwili energia pozyskiwana z wia-
tru to 37% mocy z OZE. Czy będzie wię-
cej i kiedy?
Myślę, że będzie więcej. Morska energetyka 

wiatrowa ma ogromną szansę, by się do tego 

przyczynić. Nasz projekt to jest 400 MW, ale 

w Polsce rozwija się w tej chwili w sumie niecałe 

6 GW projektu, więc tak duży wolumen mocy 

zdecydowanie pozytywnie wpłynie na miks 

energetyczny kraju i na zieloną transformację.

Czyli, dzięki działaniom Ocean Winds 
będziemy żyć w czystszym środowisku, 
bez smogu. Czy również stawiacie na po-
pularyzację wiedzy, bo to trochę kuleje, 
jeśli chodzi o firmy z sektora transfor-
macji energetycznej?
Staramy się popularyzować polską energetykę 

odnawialną i w tym zakresie prowadzimy dedy-

kowane programy. W skali globalnej program 

„Wind Experts”, ale też lokalny „Kariera z wia-

trem”, gdzie staramy się zainteresować mło-

dzież w szkołach średnich morską energetyką 

wiatrową i pokazać im, że jest to jakaś ścieżka 

na przyszłość.  

O tej ścieżce na przyszłość mówił Pan 
w trakcie kongresowego panelu. Na co 
kładł Pan szczególny nacisk w swoim 
wystąpieniu?
Na to, że potencjał polskiej części Bałtyku jest 

ogromny, jeśli chodzi o wykorzystanie morskiej 

energetyki wiatrowej. Widzimy, że ta techno-

logia rozwija się na świecie i Polska nie może 

pozostawać w tyle. Na szczęście to już się dzieje, 

te projekty się rozwijają, mają ogromną szansę 

bardzo pozytywnie wpłynąć na miks energe-

tyczny naszego kraju. Druga rzecz to oczywi-

ście lokalne łańcuchy dostaw, czyli stworzenie 

w Polsce takiego HUB-u morskiej energetyki 

wiatrowej dla obszaru Morza Bałtyckiego. 

Miejmy nadzieję, że takie projekty powstaną, 

łańcuch dostaw będzie już tutaj na miejscu i bę-

dziemy w stanie konkurować z innymi krajami.

Kiedy dzięki Ocean Winds powstaną 
pierwsze farmy?
Nasz projekt powinien wejść w fazę operacyjną 

w roku 2027. Do tego czasu przed nami przy-

gotowania, a trzeba pamiętać, że to są bardzo 

złożone i kapitałochłonne inwestycje. Dalej sam 

etap budowy, który ze względu na skompliko-

wanie procesu trwa dosyć długo. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

Z Kacprem Kostrzewą, Dyrektorem Projektu Ocean Winds rozmawiamy o projekcie rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej, stworzeniu HUB-u przemysłowego na region bałtycki i korzyściach dla firm z sek-
tora MŚP, które zaangażują się w projekt.

Wykorzystanie wiatru na 
morzu pozwoli Polsce przejść 
transformację energetyczną
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W kwietniu 1991 roku odbyła się inau-
guracyjna sesja na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie, na której 
zadebiutowało pięć spółek. Ile spółek 
obecnie jest notowanych na warszaw-
skim parkiecie? 
Dzisiaj na giełdzie mamy blisko 800 spółek, 

z czego 415 jest notowanych na rynku regulo-

wanym tj. Głównym Rynku, zaś ok. 380 spółek 

na rynku alternatywnym NewConnect. Kapita-

lizacja wszystkich spółek wynosi obecnie ponad 

1 bilion zł. Trudno to sobie wyobrazić, ale obrót 

czyli wartość wszystkich transakcji na pierwszej 

sesji giełdowej była na poziomie ok. 2000 zł, 

co wydaje się śmieszną kwotą w porównaniu 

do dzisiejszych obrotów na poziomie kilkuset 

milionów a nawet 1 miliarda złotych dziennie. 

Postęp, jaki zrobiła GPW w ciągu tych 31 lat 

jest naprawdę wyjątkowy. Warto dodać, że po-

nad 3 dekady temu nasza Giełda startowała od 

zera, a dzisiaj jest największą giełdą w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej i jest znacznie 

większa od giełdy wiedeńskiej, która ma dużo 

dłuższą tradycję i jej działalność nie została 

przerwana na ponad 40 lat przez okres komu-

nizmu. Jest się więc czym chwalić, bo warszaw-

ska giełda naprawdę odniosła spektakularny 

sukces i jestem przekonany, że to nie jest koniec 

jej dynamicznego rozwoju.

W jaki sposób przyciągacie emitentów? 
W 2022 roku spadła liczba spółek de-
biutujących na Giełdzie. 
Staramy się docierać do właścicieli firm pry-

watnych z argumentami, że warto być spółką 

giełdową. To nie jest tylko kwestia pozyskania 

kapitału na przyspieszenie rozwoju, ale też 

wiele innych argumentów związanych np. z wia-

rygodnością, rynkową wyceną biznesu, tańszym 

pozyskiwaniem finansowania w przyszłości czy 

budowaniem większej rozpoznawalności marki. 

W 2021 roku zadebiutowało na giełdzie łącznie 

48 spółek w tym 16 na Głównym Rynku. Nato-

miast w 2022 roku mamy znacznie mniej debiu-

tów, bo tylko 23 w tym 8 na Głównym Rynku. 

Warto zauważyć, że wszystkie 8 debiutów doty-

czyło spółek, które przechodziły z rynku alter-

natywnego na rynek regulowany. Przechodziły  

dlatego, że urosły, stały się bardziej dojrzałe 

i zaczęły przynosić większe zyski. Mniejsza 

liczba debiutów w tym roku jest całkiem na-

turalna, biorąc pod uwagę niższe wyceny akcji 

z powodu bessy na giełdzie. Jestem związany 

z rynkiem kapitałowym od ponad 30 lat i prze-

szedłem w tym czasie kilka cykli hossy i bessy. 

Dlatego jestem przekonany, że w kolejnych la-

tach doczekamy się ponownie większej liczby 

debiutów, gdyż cykliczność jest wbudowana 

w DNA giełdy i rynków kapitałowych.

Czy to jest dobry czas do wejścia na 
Giełdę? Być może wielu przedsiębiorców 
się zastanawia nad tym.
To prawda, że wielu przedsiębiorców, założycieli 

i właścicieli firm prywatnych zastanawia się nad 

wejściem na giełdę, gdyż widzi korzyści wynika-

jące z bycia spółką giełdową i ze wsparcia rynku 

kapitałowego w rozwoju biznesu. Niestety, 

aktualne wyceny możliwe do uzyskania przy 

sprzedaży akcji w ramach IPO są dla większości 

z nich na zbyt niskim poziomie. Przedsiębiorcy 

wciąż pamiętają wyceny sprzed roku, dwóch 

lat, gdy były znacznie wyższe. Dlatego więk-

szość z nich wstrzymuje się z decyzją o wej-

ściu na giełdę do czasu polepszenia warunków 

rynkowych, czyli do czasu, kiedy będą mogli 

uzyskać wycenę akcji na akceptowalnym dla 

nich poziomie. Będzie to uzależnione od tego, 

kiedy rozpocznie się w Polsce cykl obniżek stóp 

procentowych oraz kiedy gospodarka wróci po 

spowolnieniu na ścieżkę szybkiego wzrostu. 

Być może jednak nie warto czekać na wyższą 

wycenę, jeżeli spółka potrzebuje teraz kapitału 

na przyspieszenie rozwoju organicznego albo 

przejęcie innej firmy po atrakcyjnej, dzięki bes-

sie, wycenie. 

Spotykamy się i rozmawiamy na Europej-
skim Kongresie Małych i Średnich Przed-
siębiorstw. Proszę powiedzieć, jaka część 
spółek na Giełdzie to właśnie ten sektor 
małych i średnich przedsiębiorstw? 
Zdecydowana większość spółek na warszaw-

skiej giełdzie to spółki małe i średnie, tak samo 

jak jest w polskiej gospodarce. Spółki notowane 

na Głównym Rynku mają zwykle kapitalizację 

rzędu kilkudziesięciu czy kilkuset milionów zło-

tych. Mediana kapitalizacji spółek na Głównym 

Rynku wynosi poniżej 100 milionów złotych. 

Oczywiście na giełdzie są też duże spółki, które 

mają kapitalizację na poziomie kilku, kilkuna-

stu czy nawet kilkudziesięciu miliardów zło-

tych. Z kolei na rynku NewConnect notowane 

spółki są znacznie mniejsze, gdyż wiele z nich 

ma kapitalizację na poziomie tylko kilku czy kil-

kunastu milionów złotych. Warto zauważyć, że 

na giełdzie mamy segment spółek rodzinnych, 

do którego należą 172 spółki co stanowi 41% 

wszystkich spółek notowanych na Głównym 

Rynku. Prawie wszystkie spółki w segmencie 

to właśnie spółki małe i średnie. Do segmentu 

mogą należeć spółki, które zgodnie z definicją 

Unii Europejskiej spełniają kryterium rodzin-

ności, czyli że rodzina posiada co najmniej 25% 

głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy 

spółki giełdowej. 

Niestety, trwa bessa. Jak Pan ocenia tę 
sytuację? 
Biorąc pod uwagę cykliczność rynków kapita-

łowych ta bessa kiedyś się skończy i zacznie 

się kolejna hossa. Oczywiście zdania wśród 

ekspertów rynku kapitałowego są podzielone 

kiedy to nastąpi. Jeżeli inwestor ma podejście 

długoterminowe i fundamentalne, to powoli 

zbliżamy się do wycen, które powinny być 

Cykliczność hossy i bessy 
jest wkomponowana 
w DNA giełdy i rynku 
kapitałowego

Maciej Bombol, Dyrektor Działu Rynku Pierwotnego 
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
mówi o początkach i obecnej sytuacji na Giełdzie, 
a także ocenia czy warto inwestować w czasach bessy.
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atrakcyjne dla długoterminowych inwestorów, 

którzy chcą uzyskać atrakcyjne stopy zwrotu 

w perspektywie kilku czy kilkunastu kolejnych 

lat, a nie najbliższych dni czy tygodni. Natomiast 

warto też pamiętać o tym, że aktualne wyceny 

spółek nie w pełni uwzględniają spowolnienie 

gospodarcze i spadek zysków spółek w przy-

szłym roku.  

To znaczy, że nadal trzeba poczekać na 
decyzje z inwestowaniem?
Według mnie ważne jest to, żeby patrzeć na in-

westowanie w spółki giełdowe w bardzo długim 

okresie. Inwestowanie w akcje spółek, które 

systematycznie rozwijają się – nie jest grą o su-

mie zerowej. Dlatego długoterminowy inwestor 

powinien być beneficjentem wzrostu wartości 

tych spółek. Problem polega jednak na tym, że 

nie wszystkie spółki notowane na giełdzie od-

niosą sukces w długim terminie. W każdym biz-

nesie występują różnego rodzaju ryzyka, które 

mogą spowodować, że spółka po latach będzie 

mniej warta niż dziś albo nawet zbankrutuje. 

Dlatego tak ważny jest odpowiedni, rozważny 

dobór spółek do portfela inwestora albo po-

wierzenie swoich oszczędności zarządzającym 

funduszami inwestycyjnymi. Jeżeli w długim 

okresie inwestujemy w spółki, które się roz-

wijają i mają coraz większe przychody i zyski, 

to oczywiste, że wartość tych spółek musi być 

coraz większa. 

Przez długi czas mogliśmy się cieszyć 
z hossy, ale ona nie trwa wiecznie…
W Stanach Zjednoczonych w 2009 roku rozpo-

częła się hossa i w ciągu kilkunastu kolejnych 

lat ceny większości aktywów znacznie wzrosły. 

Bessa, która zaczęła się rok temu sprowadza 

teraz wyceny aktywów do bardziej racjonalnych 

poziomów, szczególnie jeżeli chodzi o spółki 

technologiczne, które nie generują jeszcze 

zysków. 

Do tego teraz pogrąża nas inflacja… 
Inflacja ma trzy główne źródła. Pierwszym czyn-

nikiem była działalność FOMC Stanów Zjedno-

czonych, który przez kilkanaście lat utrzymywał 

stopy procentowe na bardzo niskim poziomie, 

co spowodowało inflację aktywów, czyli wzrost 

wartości akcji, obligacji, ale też nieruchomości, 

czy egzotycznych instrumentów jak kryptowa-

luty. Drugim czynnikiem były działania rządów 

największych krajów świata, zresztą bardzo 

słuszne w czasie pandemii. 

Osłonowe programy socjalne? 
Dokładnie mówiąc programy antycovidowe, 

które zawierały istotne pakiety socjalne. Rece-

sja wywołana pandemią COVID-19 była bardzo 

gwałtowna, ale też relatywnie krótka. Było to 

możliwe dzięki bardzo szybkiemu wprowadze-

niu programów rządowych w największych kra-

jach świata, w tym w Polsce. Programy rządowe 

okazały się bardzo dobrym lekarstwem, gdyż 

pozwoliły uniknąć długotrwałej recesji, fali 

bankructw i wzrostu bezrobocia, ale miały też 

swój efekt uboczny w postaci wygenerowania 

impulsu inflacyjnego w gospodarce światowej. 

Trzecim czynnikiem, który tak naprawdę jest 

najważniejszy i odpowiada za więcej niż połowę 

wzrostu inflacji jest kryzys na rynku surowców 

energetycznych. Przyczyną tego kryzysu było 

ograniczanie przez Rosję dostaw gazu do 

Europy od połowy 2021 roku, czyli na wiele 

miesięcy przed atakiem Rosji na Ukrainę w lu-

tym 2022 roku. Rosja wiedziała, że jeżeli roz-

pocznie się wojna to gaz będzie narzędziem do 

wpływania na politykę europejską, co widzimy 

i odczuwamy obecnie. Stopniowe ograniczanie 

dostaw gazu przez Rosję wywołało dynamiczny 

wzrost cen gazu w Europie, a w konsekwencji 

wzrost cen innych surowców energetycznych 

oraz energii. Działania hybrydowe Rosji miały 

istotny wpływ na skalę wzrostu inflacji w Euro-

pie, co wymusiło na bankach centralnych roz-

poczęcie cyklu podwyżek stóp procentowych. 

Czyli mamy taki łańcuch wielu wydarzeń? 
Dokładnie tak. Teraz czeka nas istotne spowol-

nienie gospodarcze a nawet recesja w wielu kra-

jach, gdyż wysokie stopy procentowe mające za 

zadanie zdusić inflację, przyczyniają się też do 

istotnego pogorszenia koniunktury gospodar-

czej. Miejmy nadzieję, że okres ten nie będzie 

trwał zbyt długo i gospodarka polska szybko 

wróci na ścieżkę szybkiego wzrostu.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Ratowanie zabytków przez Grupę Ar-
che to miód na serce każdego miłośnika 
dziedzictwa kulturowego regionu ślą-
skiego. Mam oczywiście na myśli - Elek-
trociepłownę w Bytomiu oraz Pałac 
Donnersmarcków w Siemianowicach 
Śląskich. Jaki ma Pan pomysł na zago-
spodarowanie tych obiektów?
Bardzo się cieszę, że trafiłem do Bytomia. 

Mamy w swoim portfolio rewitalizację XIX-

-wiecznej Cukrowni Żnin i stworzenie tam 

centrum konferencyjno-wypoczynkowego. 

Obecnie obiekt, w który nikt nie wierzył daje 

lepsze wyniki niż nasze hotele w Warszawie, 

jest prawdziwą lokomotywą. Wyczuwałem te 

tendencje i zapotrzebowania na tego typu prze-

strzenie poprzemysłowe i tu też myślę, że bę-

dzie podobnie. Elektrociepłownia Szombierki 

to jest bardzo wyjątkowy obiekt, powstanie tu 

bardzo duży hotel na 400 pokoi, bardzo inno-

wacyjny, ale i też olbrzymie restauracje – o po-

wierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych, 

pojawi się unikatowa przestrzeń dla aktywności 

kulturalnej, rzemiosła. Połączenie tych wszyst-

kich możliwości, które daje Elektrociepłownia 

będzie strzałem w dziesiątkę.

To są olbrzymie koszty. Ile trzeba będzie 
włożyć w przystosowanie obiektu do 
nowych celów?
Około 300 mln. Z unijnego Funduszu Spra-

wiedliwej Transformacji jest duża szansa do-

stać 40% potrzebnej kwoty. To będzie pewnie 

inaczej sprzedawane, bo my mamy jeszcze 

takie spółki inwestycyjne, dywidendowe. I do 

tego projektu będziemy dobierać inwestorów 

stopniowo, po każdym roku jest wynik i wypłata, 

wszystko jest transparentne. Tam nie będzie 

można podzielić lokali, tylko wszystko traktu-

jemy jako całość. W trakcie Kongresu w Kato-

wicach pytano mnie o możliwości inwestycyjne. 

Czuje, że działa tutaj patriotyzm lokalny. Nie 

trzeba będzie całego obiektu kupować tylko 

dołożyć swoją cegiełkę. 

Kiedyś powiedział Pan w jednym z wy-
wiadów, że zarabianie pieniędzy Pana 
nie kręci? Czy tak jest nadal?
Mnie osobiście nie kręci… Tylko jakoś tak się 

dzieje, że jak zabiorę się za jakiś projekt - to 

zawsze zarabiamy! Nawet pozwalam sobie 

na pewne ryzyko, ale to są wszystkie świetne 

projekty, szczególnie takie nieoczywiste. 

Konkurencja lokuje się w centrach więk-

szych miast, a my mamy wolne pole i nisze do 

zagospodarowania. Nauczyliśmy się tego przez 

wiele lat działalności i to zaczyna procentować.  

W trakcie kryzysu uchodźczego Arche 
pomogło wielu osobom z Ukrainy. Jest 
pomysł na zagospodarowanie ich poten-
cjału i możliwości?
Oczywiście, że tak. Na początku, tuż po wy-

buchu wojny, przyjęliśmy 200 tysięcy osób, 

tyle mieliśmy miejsc noclegowych. Cały czas 

mamy ok. 1,5 tysięcy uchodźców. W pięciu do-

mach uchodźczych, teraz budujemy szósty, na 

dobrym poziomie, z pokojami dla rodzin z ła-

zienkami. Pomagamy Ukraińcom w znalezieniu 

pracy. Zdecydowana większość, ok. 80% pra-

cuje, ale mamy też dużo osób niepełnospraw-

nych z Ukrainy. Uczymy ich języka polskiego, 

pomagamy w rehabilitacji. Działamy razem z or-

ganizacjami rządowymi, z fundacjami, firmami, 

dlatego nie mamy problemu z finansowaniem 

i zarządzaniem. Pewnie Ukraińcy będą z czasem 

wracać do siebie, ale część zostanie, bo jako 

narody bardzo się zbliżyliśmy. To daje potężną 

siłę do działania. Okazuje się, że mimo trudnej 

historii, wartości pozostały i w potrzebie, bie-

dzie, sobie świetnie radzimy. Szkoda, że dopiero 

przez wojnę się zbliżyliśmy, ale dla rozwoju 

świata to jest bardzo ważne. Nam wszystkim 

potrzebne są wartości, to jest przyszłość, a nie 

tylko zdobywanie pieniędzy. Powinniśmy je 

umieć mądrze wykorzystywać. Świat jest na 

zakręcie, do tej pory nie rozwiązaliśmy takich 

podstawowych problemów jak nierówności 

społeczne, głód, czy konflikty zbrojne. Tu Po-

lacy i Ukraińcy mogą pokazać coś światu, dać 

nowy początek.

Czy również intuicja sprawiła, że stwo-
rzył Pan System Arche®?
Jestem niepoprawnym optymistą, ale to się 

sprawdza. To system, który na rynku pojawił 

Sprzedając emocje 
i relacje budujemy 
wyjątkową polską 
markę!
Władysław Grochowski – prezes Grupy Arche zatrud-
niającej ponad tysiąc osób w obiektach hotelowych, 
zdradza plany renowacji i zagospodarowania Elektro-
ciepłowni Szombierki, mówi o pomocy uchodźcom 
z Ukrainy oraz zaletach bezpiecznego inwestowania 
w Systemie Arche®.
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się prawie 20 lat temu. Zysk z danego obiektu 

trafia do wspólnego worka i jest dzielony na 

wszystkich właścicieli poszczególnych lokali. 

Mamy wiele innych funkcji towarzyszących 

w hotelach, żeby ta usługa była jak najszersza 

i dawała jak najlepszą rentowność. Sprzedając 

emocje i relacje budujemy wyjątkową polską 

markę!

Jak to działa w praktyce?
Każdy inwestor może przyjść i kupić sobie 

pokój w hotelu i wtedy ten pokój po zakupie 

udostępnia nam i my nim zarządzamy. Pokój 

pracuje w całej grupie, wszystkie przychody 

idą do podziału. Mamy wiele usług towarzy-

szących typu: sale konferencyjne, restauracje 

wielofunkcyjne, sprzedajemy prezenty, paczki, 

mamy księgarnię. Generalnie pracujemy na siłę 

naszej marki, mamy świetne obłożenie i wyso-

kie przychody. Po odjęciu kosztów jest zysk. Ten 

zysk dzielimy proporcjonalnie, w zależności od 

powierzchni tego pokoju, tak jak w przypadku 

mieszkań, jak jakiś udział we wspólnocie. Każdy 

z naszych inwestorów ma dostęp do kosztów 

i przychodów.

Wydaje się, że to rzeczywiście prosty 
i transparentny system…
Tak. Co miesiąc wypłacamy proporcjonalnie 

udziały po odjęciu kosztów. System działa 

bezobsługowo. W ten sposób 30% albo wię-

cej naszej powierzchni jest wykorzystywana. 

Zapewniam, że wychodzą ponadprzeciętne do-

chody, w przeliczeniu na metry kwadratowe. 

Od 100 zł/ mkw. dla inwestora, ale często jest 

nawet w okolicach 150-160 zł. To są porządne 

pieniądze.

Co inwestor musi zrobić, tak krok 
po kroku, żeby dołączyć do Systemu 
Arche®?
Trzeba zgłosić się do działu sprzedaży tel 

500068069 i podpisać umowę na zakup lo-

kalu oraz umowę najmu z nami, bo przecież 

Arche zarządza hotelami i w kolejnym miesiącu 

czerpać zyski. Można wybrać obiekt w trakcie 

budowy tj. Muszyna czy Mielno, czy taki, który 

już pracuje. Mamy ok. 600 mln kapitału księ-

gowego i tym gwarantujemy. Poza firmą prak-

tycznie nie mam majątku. Zapraszam każdego, 

kto ma jakąś nadwyżkę finansową. Teraz można 

nabyć dwa razy więcej za połowę ceny. A raty 

spłacają zyski hotelu.

Dwa razy więcej pokoi hotelowych?
Połowę pieniędzy trzeba spłacić, a druga bę-

dzie się spłacała z przyszłych dochodów od 

razu, bo wchodzi się w 100%. W ciągu trzech 

lat trzeba będzie trochę dołożyć. Ok. dziesię-

ciu obiektów mamy w ofercie – wykonanych 

albo w przygotowaniu. Oczywiście na kolejne 

potrzebujemy inwestorów, a że robimy często 

rewitalizacje obiektów zabytkowych, poprze-

mysłowych, nauczyliśmy się pozyskiwać do-

datkowe środki. Trzeba też pamiętać o tym, że 

wartością dodaną jest fakt, że ratujemy zabytki, 

nasze dziedzictwo kulturowe i przemysłowe.

Nie obawia się Pan, że ten scenariusz 
może zakłócić obecna sytuacja gospo-
darcza? Rosnące zobowiązania za utrzy-
manie obiektów – energia, prąd, koszty 
pracownicze…
Absolutnie nie. W takich trudniejszych sy-

tuacjach my sobie lepiej radzimy, to dotyczy 

wszystkich naszych firm działających. My 

uczymy się tego, jesteśmy jakby na początku 

drogi, już są dobre wyniki. Budujemy wyjątkową 

i ciekawą polską markę. Chcemy wzbudzić w lo-

kalnych społeczność popyt na turystykę, ale 

i też tworzyć tam nowe miejsca pracy. Bałbym 

się produkować jakieś przedmioty, bo śmieci, 

gadżetów mamy bardzo dużo, ale usługi – to 

co innego. Właściwie sprzedajemy taki towar 

deficytowy, bo sprzedajemy emocje i relacje. 

To, czego wszyscy potrzebujemy w tych czasach, 

to wszystko można znaleźć w obiektach Arche.

Rozmawiała Jaga Kolawa

Inwestuj w zabytki z Arche
ZAINWESTUJ  |  ZOSTAŃ WŁAŚCICIELEM  |  WYPOCZYWAJ  |  ZARABIAJ 

Inwestuj w zabytki z Arche i kup pokój w jednym z rewitalizowanych obiektów hotelowych.
Twoje środki będą pracowały jeszcze przed otwarciem hotelu.

Umów się na spotkanie z Doradcą 
(+48) 500 068 069  

sprzedaz@arche.pl
www.deweloper.arche.pl
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Dlaczego rozwój nauki ma być tak ważny 
dla transformacji naszego regionu?
Zadaliśmy sobie pytanie, co po wiekach prospe-

rity tego regionu, prosperity opartej na przemy-

śle wydobywczym i ciężkim, co ma być tą nową 

siłą, która nie tylko da ludziom pracę, zatrzyma 

młodych i zdolnych, ale także przyciągnie ludzi 

różnych profesji z Polski i ze świata. I udzielili-

śmy odpowiedzi, która akurat rektorowi uczelni, 

przychodzi łatwo… Naszym zdaniem tym no-

wym przemysłem Śląska może być i powinna 

być nauka. W samych Katowicach mamy siedem 

uczelni publicznych, kilkanaście niepublicznych. 

Stanowimy naprawdę duże przedsiębiorstwo 

naukowe i edukacyjne, nie tylko w regionie, ale 

i w Polsce.

Spotykamy się w trakcie Europejskiego 
Kongresu MŚP, gdzie uczestnicy dysku-
tują głównie o gospodarce, o tym jak 
pomóc przedsiębiorcom w trudnych cza-
sach. W jaki sposób rozwój nauki może 

być dla nich ważny, istotny w rozwoju, 
w prowadzeniu własnej działalności?
Bardzo często myślimy o nauce jako bardzo 

zaawansowanej technologii i kiedy widzimy 

odbiorców nauki od razu przychodzą nam do 

głowy te wielkie firmy, które mają najwięcej pie-

niędzy na innowacje. A ja bym chciał, żebyśmy 

spojrzeli na naukę w bardziej praktycznym i kon-

kretnym wymiarze i tu widzę partnerów, którzy 

do tej pory nie zostali dostatecznie przez naukę 

wykorzystani i oni też dostatecznie z nauki nie 

korzystają. Podam bardzo konkretny przykład: 

na terenie kampusu Uniwersytetu Śląskiego 

jest firma samochodowa, która zajmuje się 

naprawami. Ja sobie wyobrażam w swoich 

marzeniach, że szef tej firmy przyjdzie do na-

szego chemika lub fizyka i zada mu najprostsze 

pytanie: „W jaki sposób to, czym się zajmujecie 

i co robicie może pomóc mi funkcjonować na co 

dzień? Może utylizacja oleju będzie lepsza, jeśli 

mi powiecie, jak mogę to robić mądrzej i efek-

tywniej”. Być może kolegów z Uniwersytetu 

Ekonomicznego, którzy są tuż obok, można 

zapytać - jak radzić sobie z problemami inflacji. 

Chciałbym, żeby uczelnie i nauka akademicka 

były publicznym think-tankiem, z którego każdy 

może skorzystać. 

Ale, żeby każdy mógł z tego skorzy-
stać musi o tym wiedzieć, ważna jest 
popularyzacja nauki. Co robicie w tym 
kierunku?
Popularyzacja nauki jest niesłychanie ważna. 

Rozmawiamy przed największym wydarze-

niem popularno-naukowym, nie tylko na Ślą-

sku, ale w Polsce i w tej części Europy. Śląski 

Festiwal Nauki w  Katowicach, który odbywa 

się w grudniu - to jest sposób rozmowy ze spo-

łeczeństwem. Pokazywanie w skondensowany 

sposób, co my mamy w śląskich uczelniach, jak 

można tego uczyć. Ale to oczywiście za mało ,to 

nie powinno wyłącznie działać przez te trzy dni. 

Chcemy stworzyć coś w rodzaju Doliny Nauko-

wej. Chcielibyśmy, żeby brzegi Rawy wkrótce 

Nowym przemysłem Śląska  
może i powinna być nauka

Prof. dr hab. Ryszard Koziołek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego mówi o działaniach związanych z przy-
znaniem dla Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024, roli popularyzacji nauki akademickiej 
i jej możliwości wykorzystania przez środowisko przedsiębiorców. 
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stały się takim miejscem, gdzie w kafejkach, 

w przestrzeni rekreacyjnej z jednej strony cały 

czas pojawiali się naukowcy, z drugiej strony 

ludzie dla przyjemności, ale też dla pożytku 

wchodzili w rozmaite interakcje, bo tak to się 

zaczyna. W czasie rozmowy przy kawie, w trak-

cie lunchu jedni drugim opowiadają, co badają, 

a drudzy czego potrzebują.

Czyli dobre relacje, tak jak w biznesie, 
są również kluczowe w środowisku nau- 
kowym. Proszę powiedzieć, skąd wziąć 
na to wszystko pieniądze? Istnieje pro-
blem dofinansowania badań naukowych 
w Polsce, często jest to temat podno-
szony przez samych naukowców.
Nauka jest chronicznie niedofinansowana, ale 

też wiele zależy od tego jak będziemy gospo-

darować środkami, które już istnieją. Pracu-

jemy w tej chwili w konsorcjum Miasto Nauki, 

gromadzącym siedem uczelni publicznych, nad 

projektem, który roboczo nazwaliśmy sobie 

„Projektem dla Śląska”.  Chcemy wygospodaro-

wać w naszych budżetach naukowych pewną 

kwotę dedykowaną badaniom, które służą 

kluczowym problemom Śląska wszelkich dys-

cyplin: ekonomicznych, związanych z energią 

odnawialną i tradycyjną, migracjami młodych 

ludzi ze śląskich miast. I na te badania chcemy 

niejako „zrzucić się”, ale też poprosić, zwrócić się 

zarówno do agencji rządowych, które finansują 

naukę, jak i do prywatnych inwestorów i po-

wiedzieć im: „słuchajcie – wygospodarujemy 

budżet, wy dołóżcie swoje, spróbujemy po 

pierwsze zbadać - jak jest - i dostarczyć mo-

dele rozwiązania”.

W środowisku naukowym często, się 
mawia, że najtrudniej z popularyzacją 
nauki jest dotrzeć do polityków. Czy ma-
cie sposób, aby zabudżetowali większe 
środki na ten cel?
To jest bardzo ważne, ponieważ to oni decydują 

o nakładach na naukę. Ja bym powiedział tak, 

chyba lepiej rozmawiać z wyborcami polity-

ków, niż z nimi samymi. Interesuje nas popar-

cie każdej opcji politycznej. Jeśli uda się nam 

przekonać społeczeństwo, że nauka jest ważna 

i politycy to usłyszą, że ich wyborcy mówią wy-

raźnie, że nauka jest ważna dla wszystkich - to 

sami zaczną na to patrzeć nieco innym okiem.

Czy Uniwersytet Śląski podejmując róż-
norodne działania, o których pan mówił 
wzoruje się na think-tankach, know-how 
z innych uczelni, również poza Polską?
Tak i nie. Na think-tankach oczywiście się 

wzorujemy. Chcielibyśmy jednak, żeby ten 

think-tank stał się czymś innym niż wyspecja-

lizowaną firmą doradczą, by nauczyć siebie 

nawzajem korzystać z publicznych uczelni, 

które są utrzymywane z naszych podatków, 

nie są nastawione na zysk, co stawia je w bar-

dzo dobrej sytuacji, jeśli chodzi o partnerów 

dialogu społecznego. Bo my niejako jesteśmy 

zobowiązani, żeby dzielić się tym, co badamy 

i co wiemy, ze społeczeństwem, a także pra-

cować dla potrzeb społecznych. Inicjatywa 

konsorcjum zrodziła się ściśle w powiązaniu 

z tytułem Europejskiego Miasta Nauki dla Ka-

towic na rok 2024. To wielkie wyzwanie, które 

jest po stronie uczelni.  Konsorcjum Miasto 

Nauki, którego Uniwersytet Śląski jest liderem 

ma przygotować wyjątkowy rok 2024, ale my 

chcemy, żeby urodziło się z tego coś bardziej 

trwałego, żebyśmy trwale nauczyli się ze sobą 

współpracować dla pożytku społecznego.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Jak sporządzać dokumenty rozliczeniowe, na 

czym polegają zmiany podatkowe wynikające 

z programu „Niskie podatki”, gdzie można zna-

leźć ofertę produktów wspierających rozwój 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z wo-

jewództwa śląskiego poprzez udzielanie porę-

czeń spłaty kredytów, pożyczek i leasingów, 

jak skorzystać ze wsparcia z Funduszy Euro-

pejskich w postaci dofinansowania usług roz-

wojowych w ramach Podmiotowego Systemu 

Finansowania oraz projektów szkoleniowych, 

oferty produktów wspierających rozwój mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw poprzez 

udzielanie poręczeń spłaty kredytów, możli-

wości inwestycyjnych, prawa podatkowego, 

pożyczek płynnościowych i obrotowych, jakie 

są obszary wsparcia finansowego pracodaw-

ców zatrudniających osoby z niepełnospraw-

nościami, czy możliwości wsparcia dla MŚP 

w ramach nowej perspektywy 2021-2027.

Na te wszystkie pytania i wątpliwości można 

było uzyskać fachową odpowiedź w Strefie Eks-

perta EKMŚP. Oferta konkretnych rozwiązań 

pomocowych dla firm z sektora MŚP cieszyła 

się sporym zainteresowaniem.

–	Wśród	osób	odwiedzających	nasze	stoisko	poja-
wiały	się	pytania	odnośnie	tego,	jakie	konkretnie	
warunki	powinien	spełniać	przedsiębiorca,	aby	
otrzymać	poręczenie,	do	kogo	konkretnie	skiero-
wana	jest	nasza	oferta	i	w	jakiej	wysokości	pobie-
rane	są	opłaty	za	poręczenia	– mówi Anna Caban, 
Z-ca Dyrektora Śląskiego Regionalnego Fun-
duszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

–	Odwiedzający	szukali	 informacji	o	możliwości	
współpracy,	np.	w	kwestii	sprowadzania	pracow-
ników	ze	Wschodu	(kraje	azjatyckie)	oraz	w	kwestii	
zakwaterowania	dla	osób	np.	z	Ukrainy.	Pojawiło	
się	 też	 kilka	 firm	 szkoleniowych,	 gotowych	 do	
wsparcia	nas	w	przeprowadzeniu	specjalistycznych	

szkoleń – wyjaśnia Agnieszka Kolanowska, Ge-
neral Manager Smart Solutions.

–	Mieliśmy	zapytania	o	to,	czy	można	bezpiecznie	
ulokować	środki	w	niepewnych	czasach,	dlaczego	
nasze	inwestycje	w	obiekty	zabytkowe	są	atrak-
cyjne	i	jakie	dodatkowe	profity	niosą	możliwości	
inwestycyjne	w	apartamenty	z	naszej	kolekcji	ho-
teli	w	unikalnym	Systemie	Arche® – dodaje Karol 
Wieder, Key Account Manager Arche S.A. 

Według wystawców taka formuła bezpośred-

niego kontaktu na wydarzeniach branżowych 

sprawdza się w stu procentach.

–	Uczestnik	 takiego	wydarzenia	ma	możliwość	
bezpośredniej	rozmowy	z	wykwalifikowanym	pra-
cownikiem	danej	instytucji,	otrzymania	konkretnej,	
dopasowanej	oferty	oraz	uzyskania	odpowiedzi	na	
szczegółowe	pytania – podkreśla Anna Caban.

–	Kontakt	bezpośredni	jest	jedną	z	najlepszych	form	
nawiązywania	relacji	biznesowych	i	nie	tylko.	Mo-
gliśmy	poznać	nie	tylko	potencjalnych	inwestorów,	
ale	i	uzyskać	informacje	na	temat	potrzeb	i	ocze-
kiwań	zainteresowanych.	To	 jak	najbardziej	 się	
sprawdza – podsumowuje Karol Wieder.

Na kolejną odsłonę Strefy Eksperta zapraszamy 

w trakcie 13. edycji Europejskiego Kongresu 

MŚP jesienią 2023 r. w Katowicach.

www.ekmsp.eu

STREFA EKSPERTA
– merytorycznie i wartościowo!

Udział w 12. Europejskim Kongresie MŚP był doskonałą okazją na skorzystanie z bezpłatnych, profe-
sjonalnych porad przedstawicieli administracji publicznej i nie tylko. 21 i 22 listopada 2022 r. w holu 
dolnym Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach dyżury pełnili przedstawiciele aż  
11 instytucji i firm.
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W jaki sposób trudna sytuacja – wcze-
śniej związana z pandemią, a obecnie 
z wojną w Ukrainie zmieniła pracę i sta-
tus ZUS-u?
Pandemia była bardzo trudnym okresem dla 

przedsiębiorców, jak i dla Zakładu Ubezpie-

czeń Społecznych, ale paradoksalnie otwo-

rzyła nam wiele szans na zmiany. Na samym 

początku stanu pandemicznego mieliśmy do 

dyspozycji dotychczasowe rozwiązania prawne, 

ale otworzyliśmy się na każdą formę i sposób 

składania wniosków przez przedsiębiorców, 

którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. A potem 

zmieniło się wiele, bo ustawodawca nałożył 

na nas obowiązek umorzenia składek, potem 

wypłaty świadczeń postojowych dla kolejnych 

grup przedsiębiorców w ramach następnych 

tarcz antykryzysowych. A już całkiem nową 

rzeczywistością było dla nas wejście w obszar 

turystyki, czyli obsługi Polskiego Bonu Tury-

stycznego, czego jeszcze kilka lat temu nikt so-

bie nie wyobrażał. Upowszechniliśmy kanały 

elektronicznego kontaktu z Zakładem, coraz 

łatwiej i szybciej można się z nami skontak-

tować, uzyskać niezbędne informacje czy też 

dokumenty, dowiedzieć się czegoś o swoim sta-

nie rozliczeń. No i chociażby to, co ostatnio się 

zadziało, czyli sytuacja ekologiczna na Odrze, tu 

również wypłacamy pomoc finansową dla tych 

przedsiębiorców, którzy zostali poszkodowani.

Taka duża liczba zadań była możliwa 
do zrealizowania właśnie dzięki cyfry-
zacji. Staliście się liderem elektronizacji 
wśród polskich urzędów. Czy właściwie 
wszystko można już załatwić on-line?
Wszystko albo prawie wszystko. Czasem po-

zwalam sobie na dygresję, że ZUS musiał coś 

o tej pandemii wiedzieć wcześniej, bo przy-

gotowaliśmy takie narzędzia, które pozwoliły 

nam na usprawnienie pracy i przejście przez tę 

pandemię. Mówię tutaj chociażby o wprowa-

dzonej w styczniu 2018 roku zmianie sposobu 

rozliczeń i redukcji liczby dokumentów, którymi 

posługują się przedsiębiorcy. Prawdziwą rewo-

lucją były elektroniczne zwolnienia lekarskie, 

wprowadzone w grudniu 2018 roku. Ja sobie 

nie wyobrażam, byśmy w czasie koronawi-

rusa posługiwali się drukami. Warto dodać, 

że w 2022 roku, stumilionowe zaświadcze-

nie e-ZLA wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych. To naprawdę robi wrażenie, jak 

ta cyfryzacja nas zmieniła.

Na pewno zmieniła ale zarazem pojawiło 
się nowe zagrożenie ochrony danych, cy-
berprzestępczość. W jaki sposób sobie 
z tym radzicie?
Kładziemy na to bardzo duży nacisk. Jest to 

istotna część naszej aktywności i już od pew-

nego czasu inwestujemy znaczne środki, aby 

zabezpieczyć dane. To bardzo wrażliwe dane 

naszych klientów, przedsiębiorców czy też 

ubezpieczonych, no bo proszę pamiętać, że 

my tak naprawdę wiemy… 

Wszystko?
No może nie wszystko, ale bardzo dużo: o do-

chodach ubezpieczonych, ich chorobach, liczbie 

zwolnień…

To są dane wrażliwe.
Tak. Posiadamy też całą bazę danych o umo-

wach o dzieło, więc tak naprawdę dysponujemy 

szeregiem informacji, a ostatnio dotyczących 

zasiłków 300+ czy 500+. Więc można powie-

dzieć, że ZUS jest taką firmą, która w tej chwili 

zarządza bardzo wieloma informacjami, oczywi-

ście skorelowanymi z przepływami pieniężnymi.

Jeżeli mówimy o pieniądzach… Jak wy-
gląda sytuacja finansowa ZUS? Czy eme-
ryci, przyszli emeryci, płatnicy mogą czuć 
się bezpiecznie o swoje finanse?
Najkrótszym podsumowaniem byłoby powie-

dzenie „tak". Sytuacja finansowa w roku 2022 

na tle ostatnich lat jest bardzo dobra, że nie 

wspomnę o „pandemicznym” roku 2020, kiedy 

w zasadzie powszechne były zwolnienia z opła-

cania składek. Co więcej sytuacja finansowa 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych poprawia 

się systematycznie od wielu lat. Jeśli spojrzymy 

na prognozy, te krótsze na pięć lat czy te dłuż-

sze, a mamy już wstępne dane z prognozy do 

2080 r., to one pokazują, że ta sytuacja przej-

ściowo może być ciut gorsza niż w tej chwili. 

Natomiast w dłuższej perspektywie będzie bar-

dzo dobra, więc stabilność systemu jest zapew-

niona. Jeżeli spojrzymy tylko na dynamikę wpłat 

do systemu, jest bardzo wysoka, rok do roku są 

naprawdę bardzo wysokie wzrosty w zasadzie 

każdego miesiąca.

A jakie zmiany czekają podatników 
w 2023? 
Z punktu widzenia stricte regulacyjnego, to 

oczywiście obowiązkowe posiadanie plat-

formy usług elektronicznych, własnego konta 

PUE przez wszystkich przedsiębiorców. Na-

tomiast nie wydaje mi się, żeby to był jakiś 

szczególny problem. W tej chwili mamy już, 

wśród wszystkich naszych klientów, 10 700 

000 aktywnych profili na PUE. Jeżeli spojrzymy 

na poszczególne grupy przedsiębiorców, czy to 

tych najmniejszych prowadzących jednooso-

bowe działalności, czy też tych zatrudniających 

pracowników, to w zasadzie ten procent przed-

siębiorców, którzy już korzystają z tej formy 

kontaktu sięga prawie 90%. Zostało nam 10 

punktów procentowych do zagospodarowania 

i ci przedsiębiorcy mają ustawowy obowiązek 

założenia takiego konta do końca roku 2022. 

Jeżeli nie zostanie założone, to z kolei ten obo-

wiązek przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Spo-

łecznych, który dla tych firm do końca stycznia 

2023 r. takie konto założy. 

Rozmawiała Jaga Kolawa

Cyfryzacja pozwoliła 
na rewolucyjne zmiany 
w pracy ZUS

O nowych narzędziach, które usprawniły działanie ZUS, stabilności systemu Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych i obowiązku posiadania elektronicznego profilu PUE mówi Paweł Jaroszek, Wiceprezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
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Tematem wiodącym panelu było „RAZEM po 

SUKCES – aktywizacja zawodowa Osób z Nie-

pełnosprawnościami”. Poruszany temat wyni-

kał z utrzymującego się niezmiennie niskiego 

wskaźnika zatrudnienia osób z orzeczeniem 

w naszym kraju. Ekspertami w dyskusji byli: 

przedstawiciele organizacji pozarządowych, 

instytucji samorządowych, pracodawcy zatrud-

niający osoby z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy byli zgodni, że osoby z niepełno-

sprawnościami chcą pracować i być niezależne. 

To właśnie praca jest podstawowym elemen-

tem ich usamodzielniania się i pełnoprawnego 

funkcjonowania w społeczeństwie. Problemy 

z odnalezieniem się na rynku pracy przedsta-

wiła osoba ze znaczną dysfunkcją narządu ru-

chu, poruszająca się na wózku. Wskazała, że 

droga do osiągnięcia sukcesu jest długa i nadal 

wśród pracodawców funkcjonują stereotypy. 

Sama swoim przykładem udowadnia, że obawy 

pracodawców dotyczące małej wydajności za-

trudnionych osób z niepełnosprawnościami, ich 

większej absencji chorobowej, nakładów na do-

stosowanie stanowiska pracy oraz problemów 

z adaptacją w nowym środowisku - są nieuza-

sadnione. PFRON na wsparcie zatrudnienia 
i dofinansowanie do wynagrodzeń osób nie-
pełnosprawnych wydatkował w 2022 roku 
ok. 3,6 mld zł.

Szansę na poprawę sytuacji osób z orzeczeniem, 

daje również przyjęta w 2021 roku Strategia na 

rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-

2030. Jej głównym celem jest włączenie osób 

z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w ży-

cie społeczne i zawodowe, a tym samym zagwa-

rantowanie im praw określonych w Konwencji 

o prawach osób niepełnosprawnych.

Podstawą zwiększenia aktywności tej grupy 

osób jest także rozwinięcie współpracy insty-

tucjonalnej pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, 

pracodawcami, instytucjami oraz PFRON. 

W 2021 roku Fundusz uruchomił przy oddzia-

łach wojewódzkich Centra Informacyjno-Do-

radcze dla Osób Niepełnosprawnych, których 

zadaniem jest m.in. budowanie sieci współpracy 

oraz wszechstronna pomoc i wsparcie. 

W trakcie dwóch dni kongresowych 21-22 li-

stopada 22 r. specjaliści PFRON w specjalnej 

Strefie Eksperta udzielali informacji i doradzali 

wszystkim zainteresowanym.

Zapraszamy pracodawców do współpracy 

oraz udziału w cyklicznych spotkaniach 

konsultacyjno-informacyjnych.

Szczegółowe informacje można zaleźć na stro-

nie: www.pfron.org.pl oraz na mediach spo-

łecznościowych Facebook i Twitter.

Zapraszamy do kontaktu  
z Oddziałem Śląskim PFRON w Katowicach:

plac Grunwaldzki 8-10/8

tel. 32 49 32 100

e-mail: katowice@pfron.org.pl

RAZEM PO SUKCES
– aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od kilku lat bierze udział w Europejskim 
Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbywającym się w Katowicach. W trakcie 12. edycji 
wydarzenia, PFRON jako Partner Merytoryczny był obecny jako organizator panelu dyskusyjnego i ze 
swoim stoiskiem informacyjno-doradczym.
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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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Rozwój gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego to główny cel sygnata-
riuszy listu intencyjnego na rzecz budowy Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Wśród podmiotów, 
które będą tworzyć warunki do rozwoju technologii wodorowych znalazły się instytucje wojewódzkie 
i samorządowe, naukowe oraz przedstawiciele biznesu, wśród nich spółki Grupy Enea: Enea i Enea Ope-
rator. Obie wspierają już realizowane w regionie inicjatywy i badania naukowe w zakresie wykorzystania 
wodoru.

–	Powołanie	Zachodniopomorskiej	Doliny	Wodoro-
wej	świadczy	o	wzroście	zainteresowania	wodorem.	
Współpraca	strony	rządowej	z	przedstawicielami	
branży	energetycznej,	świata	nauki	i	organizacji	
pozarządowych	jest	kluczowa	dla	tego	obszaru.	Już	
teraz	jesteśmy	trzecim	w	Unii	Europejskiej	i	piątym	
na	świecie	producentem	wodoru.	Mam	przekona-
nie,	że	wszystkie	nasze	działania,	zarówno	te	na	
poziomie	regionalnym	jak	i	centralnym,	przyczynią	
się	do	globalnego	wykorzystywania	technologii	wo-
dorowych,	m.in.	w	energetyce,	transporcie	i	prze-
myśle	– powiedziała Anna Moskwa, minister 
klimatu i środowiska.

List intencyjny na rzecz budowy Zachodnio-

pomorskiej Doliny Wodorowej podpisały: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Szczecinie, Zarząd Morskiego Portu Police 

sp. z o.o., Enea S.A., Enea Operator, Grupa 

Azoty, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Za-

chodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie, Uniwersytet Szczeciński, Poli-

technika Morska w Szczecinie. Sygnatariusze 

zadeklarowali współpracę przy tworzeniu 

i rozwijaniu w regionie otoczenia biznesowego 

i technologicznego do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie budowy i rozwoju go-

spodarki wodorowej na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. Porozumienie zakłada 

m.in. wsparcie rozwoju źródeł OZE, optymali-

zację energetyczną, działania na rzecz zagospo-

darowania nadwyżek energii ale też rozwoju 

technologii magazynowania energii.

Województwo zachodniopomorskie to ważny 

ośrodek działalności biznesowej Grupy Enea. 

Od czerwca 2021 r., wspólnie z Uniwersytetem 

Szczecińskim oraz Zachodniopomorskim Uni-

wersytetem Technologicznym Grupa realizuje 

projekt H2Ebuffer, którego efektem ma być 

powstanie bufora energetycznego magazy-

nującego energię i stabilizującego pracę sieci 

energetycznej. Projektowany system będzie 

wykorzystywał zielony wodór wytworzony 

dzięki energii z instalacji OZE. Długofalowym 

celem Grupy Enea jest osiągnięcie całkowitej 

neutralności klimatycznej i udział w najważniej-

szych procesach transformacji energetycznej. 

Technologie wodorowe wpisują się w te kie-

runki strategiczne.

–	Zachodniopomorskie,	jako	lider	i	główny	produ-
cent	w	Polsce	energii	z	OZE	–	to	właściwe	miej-
sce	i	naturalny	potencjał	do	rozwoju	projektów	

wodorowych – podkreśla Paweł Majewski, 
prezes Enei. – W	regionie	 realizowanych	 jest	
wiele	inicjatyw	i	badań	naukowych	w	zakresie	po-
szukiwania	i	wykorzystania	alternatywnych	źródeł	
energii.	Wodór	obok	atomu	staje	się	pożądanym	
paliwem	przyszłości,	obiecującym	źródłem,	które	
ma	szansę	zostać	jednym	z	kluczowych	elementów	
transformacji	energetycznej.	Inicjując	powstanie	
Zachodniopomorskiej	Doliny	Wodorowej,	mamy	
swój	udział	w	przybliżaniu	Polski	do	neutralności	
klimatycznej,	o	którą	walczymy	dla	kolejnych	po-
koleń – dodaje Paweł Majewski.  

Grupa Enea to jeden z największych w Polsce 

koncernów energetycznych, współodpowie-

dzialny za bezpieczeństwo energetyczne kraju. 

Enea dostarcza energię do ponad 2,7 mln klien-

tów. Firma realizuje Strategię Rozwoju, która 

zakłada „Zieloną zmianę Enei”, czyli zrówno-

ważoną transformację Grupy budującą wzrost 

wartości, przy założeniu długofalowego celu 

– osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 

r. Enea planuje zrealizować ten cel dzięki dy-

namicznemu rozwojowi odnawialnych źródeł 

energii. Specjalizacją firmy będą magazyny 

energii, jako technologia kluczowa do zapew-

nienia stabilności OZE.

www.enea.pl

Grupa Enea włącza się w budowę  
Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej



Fotowoltaika+

DOM MĄDRZE
PO(D)ŁĄCZONY

enea.pl/fotowoltaikaplus
infolinia: 611 111 111

Wybieraj i łącz produkty, by dzięki fotowoltaice i ekourządzeniom

   

energię na własne potrzeby. Dom mądrze po(d)łączony to możliwość zysków 
dla całej rodziny. Podłącz się, łącz możliwości i korzystaj.

Wybieralscy wybierają
ofertę Fotowoltaika+ dla domu i firmy!

wytwarzać gromadzić wykorzystywać
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Kazdębie pozwala na rozwój

Strefa Aktywności Gospodarczej „Kazdębie” 

dysponuje wolnymi, wyrównanymi i uzbro-
jonymi działkami o powierzchni od ok. 0,5 
ha do 1 ha, o łącznej powierzchni ok. 5 ha. 

Na kompleksowe przygotowanie tego terenu 

miasto pozyskało blisko 20 mln zł z Regional-

nego Programu Operacyjnego dla wojewódz-

twa śląskiego.

W 2021 roku teren inwestycyjny zajął 1. miej-
sce w ogólnopolskim konkursie „Grunt na me-
dal”, organizowanym przez Polską Agencję 
Inwestycji i Handlu, we współpracy z Marszał-

kami Województw oraz Regionalnymi Centrami 

Obsługi Inwestora. Został objęty honorowym 

patronatem Ministerstwa Rozwoju i Techno-

logii.– Zwycięstwo	zwiększa	szansę	na	przycią-
gnięcie	inwestora – podkreślają organizatorzy.

Na zakup działek od początku 2022 roku 

zdecydowały się już trzy firmy. Szlaki prze-

tarł Calmtec, zajmujący się wykonawstwem 

konstrukcji stalowych, urządzeń dla przemysłu 

oraz instalacji technologicznych. W czerwcu br. 

właścicielem nieruchomości została firma JM 

Stale, wytwarzająca prefabrykaty zbrojeniowe 

dla budownictwa. Dąbrowska spółka Alnet to 

trzecia firma, która kupiła działkę inwestycyjną 

w Kazdębiu. Przedsiębiorstwo będzie produko-

wać tam okucia i klamki do okien.

Nie ma na co czekać

– Obserwujemy	coraz	większe	zainteresowanie	tym	
terenem.	Dostajemy	wiele	zapytań	od	potencjal-
nych	nabywców,	będziemy	ogłaszać	kolejne	prze-
targi	na	sprzedaż	nieruchomości	inwestycyjnych.	
Jeżeli	ktoś	chce	skorzystać	z	atutów	tego	atrak-
cyjnego	miejsca,	nie	powinien	zwlekać	z	decyzją	– 

stwierdza Paweł Zygmunt, kierownik referatu 
rozwoju i obsługi inwestora UM w Dąbrowie 
Górniczej.

Grunty na Kazdębiu przygotowane zostały 
z myślą o małych i średnich przedsiębior-
stwach. Są uzupełnieniem dąbrowskiej oferty 

dla inwestorów. Duzi, którzy np. potrzebują 

więcej miejsca dla hal produkcyjnych, mogą 

prowadzić działalność w strefie gospodarczej 

„Tucznawa”. Ci, którzy ulokują się na Kazdębiu, 

będą mogli z nimi kooperować, podejmując np. 

współpracę jako podwykonawcy. Tereny leżą 

niedaleko od siebie i mają dobre połączenie 

drogowe. 

Więcej o atutach tego miejsca:  

www.dabrowa-gornicza.com/kazdebie/.

Aktualności dla osób prowadzących działal-

ność gospodarczą w mieście, dotyczące m.in. 
uzyskania wsparcia, a także informacje dla 
inwestorów zainteresowanych pozyskaniem 
nowych terenów do prowadzenia biznesowych 

przedsięwzięć: www.dabrowa-gornicza.com.

Kazdębie na medal 
– oferta inwestycyjna Dąbrowy Górniczej 

dla małych i średnich przedsiębiorstw

Tereny zostały kompleksowo 
przygotowane przez Gminę pod potrzeby 
firm z sektora MŚP - zostały wyrównane 

i uzbrojone

Znakomite środowisko gospodarcze. 
W naszym mieście funkcjonuje ponad  

12 tys. podmiotów gospodarczych, w tym 
17 dużych firm i ponad 100 firm średnich

Kazdębie to 12 kompleksów 
o powierzchni od 0,5 ha do 1 ha, które 

spełnią oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających inwestorów
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Jaki jest potencjał gospodarczy miasta, 
jak Pan go ocenia?
Gdy wrócimy do historii okazuje się, że prze-

mysł rozwija się w Raciborzu od XIII wieku. 

Ostatnie 10 lat to czas przełomu. Zagospoda-

rowano trzy strefy gospodarcze, o powierzchni 

ok. 27 hektarów, mamy kilkudziesięciu inwe-

storów, którzy już u nas zainwestowali. Wy-

budowali halę, większość z nich już produkuje 

albo świadczy swoje usługi i myślę, że to jest 

najlepszą odpowiedzią na to - czy ten poten-

cjał jest, bo to biznes musi go sprawdzić. W tej 

chwili przygotowujemy do uzbrojenia, a potem 

do wystawienia do sprzedaży kolejne tereny, 

powiązane już z tymi istniejącymi, ale też po-

łożone niedaleko nowej obwodnicy Raciborza, 

która stanowi część drogi Racibórz – Pszczyna. 

To jeszcze skróci dojazd do metropolii, do aglo-

meracji, również na czeską granicę. Mamy po-

tencjał, z jednej strony historyczny, z drugiej już 

istniejący przemysł, z trzeciej przede wszyst-

kim te tereny inwestycyjne, bez których nie ma 

mowy o rozwoju. 

Tereny pod inwestycję są, a jakie branże 
się tam zamontują? Co będzie motorem 
rozwoju Raciborza w przyszłości?
Naszą historyczną właściwością jest to, że od 

połowy XIX wieku przemysł rozwija się wielo-

torowo. Nie dominuje jedna gałąź, mamy kilka 

spółek akcyjnych. Generalnie jest to przemysł 

chemiczny, stali nierdzewnej, rolno-spożywczy 

i od 20 lat przemysł związany ze źródłami ener-

gii odnawialnej, który w tej chwili właściwie jest 

równie silny jak energetyczny. Natomiast wokół 

tego przemysłu, już istnieje baza fachowców 

i kontaktów, więc każdy kto potencjalnie wcho-

dzi, korzysta już z tego istniejącego know-how, 

infrastruktury wokół tych firm. Pod to zostało 

też ustawione szkolnictwo, zarówno szkoły 

techniczne, jak i Akademia Nauk Stosowanych 

- również z kierunkami inżynierskimi. Jak najbar-

dziej widzimy jeszcze przestrzeń dla rozwoju 

usług czy w ogóle przemysłu medycznego, to 

też jest związane z tym na jakich kierunkach 

edukuje nasza Akademia. W tej chwili posiada 

najnowocześniejsze w regionie centrum symu-

lacji do kształcenia w zawodzie pielęgniarka, 

pielęgniarz. 

To bardzo potrzebny zawód obecnie. 
Warto też dodać, że Racibórz ma wielki 
potencjał w turystyce.
Tak, zdecydowanie. Można u nas inwestować 

w turystykę, miasto w tej chwili najbardziej się 

z nią kojarzy. Ma potencjał, jest historyczną 

stolicą Górnego Śląska, ma piękny zamek, 

bardzo ciekawe tereny nadodrzańskie. Wokół 

znajduje się kilkanaście pięknych pałaców, po-

cząwszy od Rud Raciborskich i historii zwią-

zanej z Cystersami, aż po te małe niemieckie 

pałacyki. Bardzo ciekawy folklor, świetne 

tereny związane w wodą, niedawno otwarte 

ścieżki na zbiorniku Racibórz Dolny, kilkadzie-

siąt kilometrów ścieżek rowerowych. Nie mamy 

jednej wielkiej atrakcji turystycznej, ale za to 

taki sznur turystycznych perełek rozsianych po 

całej Ziemi Raciborskiej. Tereny leśne, bo warto 

dodać, że Racibórz jest taką zieloną oazą w skali 

Śląska, powodują, że jak najbardziej można 

myśleć również o inwestycjach w hotelarstwo, 

bazę kajakową i rowerową, generalnie w usługi 

turystyczne. 

A jak wygląda procedura obsługi poten-
cjalnego inwestora w mieście? Czy ist-
nieją wyspecjalizowane jednostki, które 
pomogą w przeprowadzeniu niezbęd-
nych procedur?
Powiem nieskromnie, że jest to nasza duma. 

Mamy w Urzędzie Miasta w Wydziale Roz-

woju - Referat Obsługi Inwestora i Rozwoju 

Przedsiębiorczości. To zespół ludzi, który jest 

w ścisłym kontakcie m.in. ze Śląskim Centrum 

Biznes sprawdza potencjał gospodarczy 
historycznej stolicy Górnego Śląska

Z Dawidem Wacławczykiem, Zastępcą Prezydenta Raciborza rozmawiamy o historycznym, gospodarczym 
i turystycznym potencjale miasta, sposobach na pozyskanie inwestorów i roli ich kompleksowej obsługi.
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Obsługi Inwestora i Eksperta, z Katowicką Spe-

cjalną Strefą Ekonomiczną. Działamy właściwie 

w oparciu o standardy Polskiej Agencji Inwesty-

cji i Handlu, w tej chwili o system Power, czyli 

inwestor jest zaopiekowany od pierwszego 

telefonu, poprzez cały proces przygotowania, 

nabycia terenu, również potem go nie zosta-

wiamy. Pośredniczymy w kontaktach z KSSE 

i opiekujemy się inwestorem, właściwie aż do 

tego momentu, kiedy płaci podatki i są jakieś 

problemy z tym związane. Także zajmujemy  

się nim od początku do końca i nie zostawiamy 

samego po zakupie terenu, tylko jesteśmy z nim 

cały czas.

Rozmawiamy w trakcie Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, brał pan udział w panelu na 
temat Smart City. Czy Racibórz również 
aspiruje do miana takiego inteligentnego 
miasta w przyszłości?
Właściwie jest to trend ogólnoświatowy, więc 

jak najbardziej. W Raciborzu siłą rzeczy, jako 

mieście o średniej wielkości, nie jesteśmy trend-

setterami, jeśli chodzi rozwiązania typowo 

technologiczne. Wychodzimy z założenia, że 

Smart City - zgodnie z definicją - to miasto ludzi 

szczęśliwych, a technologie mają w tym poma-

gać. Natomiast uważamy, że mieszkaniec szczę-

śliwy jest przede wszystkim taki „wysłuchany”, 

upodmiotowiony i taki, który czuje się ważny. 

Dlatego bardzo mocny nacisk kładziemy na 

komunikację z raciborzanami. Robimy spacery 

studyjne, spotykamy się z mieszkańcami, wy-

chodzimy w teren i okazuje się, że nie mamy 

problemów np. z parkowaniem, nie potrzebu-

jemy aplikacji do znajdowania miejsc parkin-

gowych, ale np. mieszkańcy nam powiedzieli, 

że chcieliby chodzić po mieście latem w cieniu 

drzew. I my w tej chwili bierzemy pod lupę plac 

po placu, patrzymy na mapach Google, gdzie 

na chodnikach rośnie mech to znaczy, że tam 

ludzie nie chodzą i z tego miejsca można usu-

nąć bruk, nasadzić zieleń i drzewa. Co prawda 

za rok może tego cienia nie będzie, ale za 5-7 

lat już tak. 

To są takie działania, które na pewno 
doceniają mieszkańcy, by pozyskać in-
westorów trzeba jakoś do nich dotrzeć. 
Jakie działania prowadzicie na tym polu? 
Czy właśnie obecność na Kongresie jest 
również jednym z takich elementów?
Oczywiście, te działania w celu pozyskania 

inwestorów trzeba prowadzić, jak wszyscy 

wiedzą bardzo wielotorowo. Z jednej strony 

te tereny muszą być przygotowane, ich prezen-

tacja jest na stronie internetowej, która też jest 

dopasowana według standardów KSSE. Nasza 

oferta jest oczywiście dostępna nie tylko na: 

www.investin.raciborz.pl, zostały wydane pla-

katy czy ulotki. Takie wydawnictwa papierowe 

wręczamy przy bezpośrednim kontakcie, ale na-

sza oferta jest również na internetowej stronie 

KSSE, PAIH-u, czy Śląskiego Centrum Obsługi 

Inwestora. Jesteśmy obecni z billboardami, 

prowadziliśmy kampanie na terenie całej Pol-

ski w miastach powyżej 200 tys. mieszkańców, 

oczywiście kręcimy filmy, posiadamy materiały 

multimedialne. Jednak z praktyki okazuje się, 

że obecność właśnie na tego typu forach, jak 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przed-

siębiorstw i innych imprezach branżowych, 

gdzie mamy bezpośredni kontakt z człowiekiem, 

często okazuje się kluczowa. 

Dobre relacje w biznesie procentują. 
W takim razie zapraszamy inwestorów 
do Raciborza, no i również turystów. Jest 
co zobaczyć?
Jak najbardziej. Często jest tak, że ktoś przyjeż-

dża do nas jako turysta na rower, zwiedzanie, 

zachwyca się naszą kuchnią i potem nagle się 

okazuje, że właściwie szuka jakiegoś terenu 

inwestycyjnego… Zapraszamy więc turystów, 

część z nich być może stanie się kiedyś inwe-

storami w Raciborzu.

Rozmawiała Jaga Kolawa

WSPIERAMY

POLSKI
BIZNES
www.parp.gov.pl

Inteligentny Rozwój
Wiedza Edukacja Rozwój
Polska Wschodnia
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W ostatnim czasie rynek motoryzacji 
totalnie się zmienił, pandemia zweryfi-
kowała potrzeby konsumentów, a także 
podejście do korzystania z samochodu. 
W jaki sposób odczuła to wasza firma?
Na pewno zmieniło się dla klientów to, że auta 

już nie są dostępne od ręki. Jeśli chodzi o dea- 

lerów samochodowych, czas oczekiwania na 

samochody wydłużył się nawet do roku. Więc 

tak naprawdę takie firmy jak my, które zajmują 

się wynajmem samochodowym, na tym zyskały, 

bo jesteśmy w stanie ten samochód dostarczyć 

klientowi od razu. Pojawiła się możliwość pracy 

hybrydowej czy zdalnej, więc zmieniło się rów-

nież zarządzanie flotą w firmach, w związku 

z tym, że tych pracowników już na miejscu nie 

było. Pojawiło się pytanie - czy utrzymać lea- 

singi czy wynajmować samochody wtedy, gdy 

są najbardziej potrzebne, kiedy delegujemy pra-

cownika albo wysyłamy go do innego oddziału? 

Wynajem daje takie możliwości, to jest właśnie 

nasza przewaga nad leasingiem.

Czyli to jest rozwiązanie idealne dla firm? 
Skrojone na miarę ich potrzeb?
Wynajem, który w firmie nazywamy wynajmem 

elastycznym, jest na tyle ciekawym produktem, 

że jesteśmy w stanie tak naprawdę dostosować 

go pod klienta. Są sytuacje kiedy, np. samochód 

musi być wymieniony w trakcie, bo klient wy-

biera mały samochód potem okazuje się, że 

tym pojazdem jednak będzie rozwoził jakieś 

produkty. Wtedy może zamienić ten samo-

chód u nas na inny bez dodatkowych kosztów, 

umowa jest zawsze wiążąca, ale u nas jest ona 

na tyle elastyczna, że w razie potrzeby możemy 

ją modyfikować. Kolejna sprawa też jest taka, 

że jeśli np. potrzebuje więcej samochodów, bo 

zwiększa dział handlowy, to również może je 

dobrać i potem oddać bez kar. 

A czym wyróżniacie się na tle dużych 
firm z branży wynajmu samochodów?
Przede wszystkim ścieżką decyzyjności. 

Czyli, jeśli klient do nas przychodzi z jakimś 

powiedzmy nietypowym zapytaniem czy 

produktem, to jesteśmy w stanie zapropono-

wać rozwiązanie bezpośrednio pod jego po-

trzeby i oczekiwania. Sama ścieżka, jeśli chodzi 

o zbadanie możliwości finansowych klienta, jest 

mniej złożona, jest mniej „papierologii”. W sy-

tuacji, gdy klient np. dzisiaj się zdecydował na 

auto, w tym samym dniu po podpisaniu umowy, 

wynajem samochodu jest jak najbardziej moż-

liwy. W dużych firmach korporacyjnych czasami 

sprawdzenie klienta potrafi trwać do dwóch 

tygodni.

Dodatkowo pewnie jest to oferta opła-
calna finansowo, chyba tym musicie 
przyciągnąć klienta?
Dużo zależy od tego, czego klient potrzebuje. 

Mocno nastawiamy się na elastyczność, żeby 

klient po prostu nie „przepalał” pieniędzy.

Czyli może wynająć np. samochód na 
dwa tygodnie?
Może i jeśli po dwóch tygodniach stwierdzi 

jednak. że chce go wziąć na pół roku, nie ma 

problemu. A po dwóch miesiącach uzna, że się 

przeliczył i to auto chce oddać, może to zro-

bić. Tak naprawdę nie ponosi kary za zerwanie 

umowy i to jest taka największa korzyść dla 

klienta - płaci dokładnie za to, z czego korzysta. 

To jest to, co my rozumiemy jako elastyczność 

w wynajmie.

Kto najczęściej jest Państwa klientem - 
małe firmy czy raczej korporacje?
Dzisiaj wszyscy. Rzeczywiście kiedyś było tak, 

że z wynajmu korzystały tylko korporacje, które 

traktowały wynajem jako narzędzie do zarzą-

dzania flotą w kryzysowych sytuacjach. Dzisiaj 

tak naprawdę małe firmy wynajmują auto dla 

jednego pracownika albo pracowników sezo-

nowo. Czasami klient potrzebuje auta premium 

na jeden dzień, czasami 10 samochodów klasy C 

na pół roku. My zapewniamy to wszystko.

Czy oferujecie również kompleksową 
obsługę nad parkiem samochodów 
klienta?

Tak, oferujemy klientom jak najbardziej kom-

pleksowy produkt. Chcemy, żeby klient miał 

zdefiniowanego doradcę handlowego, także 

doradcę serwisowego, żeby nie musiał dzwo-

nić na infolinię, pisać maili tylko rzeczywiście 

miał tą konkretną osobę, do której zadzwoni 

i zawsze może liczyć jej na pomoc. 

A jak Pan widzi przyszłość swojej 
branży? Czy będziecie się rozwijać, już 
osiągnęliście ten peak, czy jeszcze jest 
coś do zdobycia?
Wydaje się, patrząc zwłaszcza na rynek zagra-

niczny, że tak naprawdę wszystko przed nami. 

Powoli zaciera się już takie typowe myślenie 

w firmie, że samochód to musi być własność, 

bo zmieniają się potrzeby. Pojawi się dziecko 

w rodzinie, będziemy chcieli większy samochód, 

a może mniejszy, bo trzeba myśleć o kosztach. 

W zeszłym roku klienci potrafili brać samo-

chody np. w klasie rodzinnej, dzisiaj się do nas 

zgłaszają, że potrzebują jednak innego rozwią-

zania. Tak naprawdę ilość sytuacji, dynamika 

zmian, którą wszyscy widzimy na rynku w dzi-

siejszych czasach powoduje, że wynajem jest 

po prostu bezpieczniejszy. 

Wspomniał Pan, że rynek samochodowy 
się zmienia również dlatego, że klienci 
inaczej patrzą na użytkowanie auta. Bar-
dziej biorą pod uwagę koszty, ale i eko-
logię. W jaki sposób odpowiadacie na te 
potrzeby jako firma?
Rzeczywiście rynek pod tym kątem mocno ewo-

luuje. Wystarczy spojrzeć na udział w naszej 

flocie samochodów hybrydowych, który wy-

nosi już 70% i tak naprawdę na ten moment nie 

mamy żadnego diesla. Co jeszcze 4 lata temu 

było nie do pomyślenia. Ta generacja hybryd, 

jakie dzisiaj wprowadzają producenci, jeśli cho-

dzi o oszczędności i ekologię sprawia, że klienci 

coraz częściej pytają – „czy jest jakaś hybryda 

albo auto elektryczne?” 

Rozmawiała Jaga Kolawa

Elastyczny wynajem 
samochodów
= bezpieczeństwo, wygoda 
i oszczędność

O przewadze wynajmu nad leasingiem pojazdów, zmianach 
na rynku motoryzacyjnym i ewolucji potrzeb konsumentów, 
jeśli chodzi o korzystanie z samochodu mówi Tomasz Bła-
żowski, Dyrektor Sprzedaży w MM Cars Rental.





Profil uczestnika
biznesowego

34%

20%
19%

17%

10%

Prezesi zarządów
i właściciele

Członkowie zarządów
i rad nadzorczych

Członkowie wyższej 
kadry kierowniczej

Pracownicy średniego
szczebla

Pracownicy operacyjni



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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 PARTNER  
MOTORYZACYJNY: 
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TECHNOLOGICZNY: 
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SOLD

SOLD
SOLD

SOLD

od do ha0,5 1,2

inwestycyjnych
działek8

W KAZDĘBIU
ROZWIJAJ SWÓJ BIZNES

ul. Graniczna 21 
41-300 Dąbrowa Górnicza
woj. śląskie

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Wydział Rozwoju i Obsługi Inwestorów

inwestor@dg.pl 

www.dabrowa-gornicza.com

tel. 32 295 68 85



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

poglądów oraz dyskusji dla środowisk biznesu, nauki i samorządu.

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

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

Do zobaczenia w Katowicach jesienią 2023!

Tomasz Zjawiony
Prezes RIG w Katowicach
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Wyposażać w wiedzę, budować relacje i two-

rzyć dobry klimat do prowadzenie biznesu – to 

główne elementy wydarzeń organizowanych 

przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowi-

cach, która w mijającym roku ma na swoim kon-

cie ponad 90 eventów o różnej skali i formule. 

–	Ciągle	za	mało	takich	spotkań.	Dziękujemy	za	tak	
liczną	obecność.	Cieszymy	się,	że	jako	Izba	swoją	
aktywnością	uwiarygadniamy	sens	działań	insty-
tucji	samorządu	gospodarczego – mówił Tomasz 
Zjawiony Prezes RIG, witając zgromadzonych 

gości, którzy mieli okazję do podzielenia się 

z nami swoimi refleksjami na temat oceny i naj-

ważniejszych wydarzeń 2022, z puntu widze-

nia reprezentowanych przez siebie organizacji 

i instytucji.

Stan województwa śląskiego podsumował Mar-

szałek Jakub Chełstowski. Dzięki najwyższemu 

w historii budżetowi regionu, prawie 3 mld zł 

na 2023 i największym w historii pieniądzom 

unijnym dla Śląskiego (2 mld euro z Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji i niespełna 3 mld 

euro w ramach Polityki Spójności), jest szansa 

na wsparcie działań przedsiębiorców subregio-

nów województwa śląskiego.

–	Jako	beneficjentowi,	udało	się	przekonać	Komisję	
Europejską,	a	także	stronę	rządową,	by	uzyskane	
pieniądze	były	zarządzane	regionalnie,	a	nie	cen-
tralnie.	Przecież	znamy	puls	potrzeb	w	regionie	
lepiej	niż	Warszawa.	Poza	tym,	unijne	dotacje	będą	
zarządzane	 bezpiecznie	 i	 transparentnie.	 Jako	
strona	samorządowa	jesteśmy	gotowi.	Liczymy	na	

kompromis	i	odpowiedzialność	za	te	kluczowe	dla	
nas	unijne	wsparcie	ze	strony	rządu – podkreślał 

Marszałek Województwa Śląskiego.

O tym, że najlepszym sposobem na wyjście 

z kryzysu jest inwestowanie przekonywał dr 

Janusz Michałek, Prezes Zarządu KSSE S.A.

–	Generalnie	znajdujemy	się	w	regionie	najlepszym	
do	inwestowania.	Tworzymy	ekosystem	–	złoty	
trójkąt	biznesu	-	nauka,	samorząd	i	biznes.	Mamy	
wiele	 instrumentów	pobudzających	aktywność	
firm,	zwłaszcza	tych	mikro	i	małych.	80	decyzji	
podpisanych	w	2022	r.	to	dobry	wynik,	zwłaszcza,	
że	to	głównie	nowatorskie	 inwestycje	technolo-
giczne.	W	kolejnych	miesiącach	może	być	ciężko,	
ale	kryzys	dotyczy	całego	świata,	a	my	-	jako	Polacy	
i	Ślązacy	-	damy	sobie	radę – zapewniał dr Janusz 
Michałek.

Jak ważnym regionem dla inwestorów jest wo-

jewództwo śląskie, mówiła też Prezes Grupy 

Veolia Term. Właśnie tutaj rozpoczęta została 

transformacja energetyczna – dekarbonizacja 

przez firmy Grupy Veolia. Dziś zatrudnia 4600 

pracowników, jest obecna w 120 miastach, 

gdzie zarządza 60 systemami ciepłowniczymi. 

–	To	był	dla	nas	przełomowy	rok,	wiele	projektów	
weszło	w	fazę	inwestycji,	które	prowadzimy	w	kil-
kunastu	miastach	w	Polsce.	Mam	nadzieję,	zapro-
sić	w	2023	r.	na	otwarcie	inwestycji	w	Tarnowskich	

Ponad 200 osób – przedstawicieli świata biznesu, samorządu i nauki - wzięło udział w wydarzeniu 
podsumowującym minione dwanaście miesięcy w regionalnej gospodarce, które odbyło się 19 grudnia 
2022 r. na Stadionie Śląskim. Regionalne Gospodarcze Zamknięcie Roku było połączone z otwartym 
spotkaniem Firm Członkowskich w świątecznym klimacie.

Najlepszym sposobem na wyjście z kryzysu 
jest współdziałanie i rozważne inwestycje
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Górach,	kończymy	projekt	kogeneracji	gazowej,	bu-
dowy	kotła	biomasowego,	odzysku	biogazu	–	to	
kolejne	inwestycje	w	Sosnowcu,	Porębie	i	w	Łazach.	
Bez	wsparcia	i	dobrej	woli	regionalnego	samorządu	
i	lokalnych	włodarzy	miast	oraz	gmin	nie	byłoby	to	
możliwe – akcentowała Magdalena Bezulska, 
Prezes Grupy Veolia term S.A.

Dokonaniami śląskich przedsiębiorców należy 

się chwalić, pokazywać ich najlepsze praktyki 

jako przykład dla innych, komentował kolejny 

gość wydarzenia.

– Jako	jednostka	rządowa	wspieramy	polską	trans-
formację	cyfrową,	nie	zrobimy	tego	bez	pomocy	
Państwa,	tzn.	firm,	które	będą	wdrażać	technolo-
gię	Przemysłu	4.0.	Cieszę	się,	że	dzięki	zacieśnie-
niu	współpracy	z	Regionalną	Izbą	Gospodarczą	
w	Katowicach,	mamy	ku	temu	więcej	sposobności	

– dodawał Robert Kłosowski, Prezes Fundacji 
Platforma Przemysłu Przyszłości.

W jakim stopniu nowe technologie zmieniają 

nas i otaczającą nas rzeczywistość, również 

gospodarczą, mówił gość specjalny spotkania 

- dr Maciej Kawecki, Prezes Instytutu Lema 

i Prorektor ds. Innowacji w Wyższej Szkole Ban-

kowej w Warszawie. Prelegent podnosił wagę 

komunikacji i działań marketingowych, które 

sprawią, że nowinki technologiczne zostaną 

skomercjalizowane i wcielone w życie. 

–	Nigdy	w	świecie	technologii	nie	przeżyliśmy	takiej	
rewolucji.	Postęp	jest	nieporównywalny	do	jakie-
gokolwiek	okresu	w	historii.	Niepowodzenia	wielu	
firm	i	ich	innowacji,	rodzą	się	z	tego,	że	nikt	o	nich	
nie	wie!	Twórcy	często	nie	posiadają	umiejętności	
dotarcia	na	zewnątrz	z	treścią	technologiczną.	Na-
leży	też	pamiętać	o	tym,	żeby	wspierać	start-upy,	
młodym	 ludziom,	 taka	 bezinteresowna	 pomoc	
przyniesie	pozytywny	skutek,	a	firmom	z	dłuższym	
stażem	na	rynku	pozwoli	na	nowe	otwarcie – za-

chęcał dr Maciej Kawecki.

Na liście TOP 10 innowacji technologicznych 
2022 roku, przedstawionych przez prelegenta 

dominowały wynalazki z sektora MedTech, 

który staje się najbardziej potrzebną i etyczną 

gałęzią przemysłu, łączącą najnowsze zdobycze 

medycyny, robotyki i cyfryzacji. Pierwszy polski 

produkt organu syntetycznego pozwalający na 

wydruk trzustki w technologii 3D, kompute-

rowa gra terapeutyczna budująca wzorce za-

chowań, kapsułka endoskopowa wykonująca 

60 tys. zdjęć układu pokarmowego człowieka. 

A także wynalazki odpowiadające na potrzeby 

kryzysu klimatycznego: pierwsza generacja 

szyb emitujących energię, recykling fusów 

z kawy, z których powstaje lignina kawowa, 

z niej kubki i znowu lignina – podręcznikowy 

przykład gospodarki cyrkularnej. Wiele z tych 

nowinek technologicznych made in Poland ma 

szansę stać się jednorożcem w biznesie, tzn. 

innowacyjną firmą typu start-up, wycenianą 

na ponad 1 mld dolarów!

Spotkanie podsumowujące rok było także oka-

zją do uhonorowania wielu firm i osób aktywnie 

działających na rzecz rozwoju przedsiębior-

czości - wręczono nagrody „Ambasador Marki 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” 

oraz Odznaki Honorowe za Zasługi dla Woje-

wództwa Śląskiego. Perły w Koronie RP – spe-

cjalne Medale z okazji 30-lecia Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach otrzymali przed-

stawiciele samorządu terytorialnego, świata 

nauki, izb gospodarczych, firm i organizacji 

wspierających.

W imieniu nagrodzonych, Przyjaciół RIG, głos 

zabrał Prezydent Częstochowy.

–	 Po	 żeglarsku	 powiem,	 na	 pogodę	 nie	 mamy	
wpływu,	ale	mamy	wpływ	na	załogę,	na	stan	łajby,	
którą	wypłyniemy.	Jestem	spokojny,	 jeśli	mamy	
Marszałka,	 który	 dba	 o	 fundusze	 europejskie	
i	rozwój,	jeżeli	mamy	szefa	Specjalnej	Strefy,	który	
dwoi	się	i	troi,	by	być	wśród	najlepszych	na	świecie,	
jeżeli	mamy	tak	prężnie	działającą	Regionalną	Izbę	
Gospodarczą,	którą	najpierw	prowadził	Tadeusz	
Donocik	 i	przekazał	w	dobre	ręce	Tomasza	Zja-
wionego.	Z	okazji	30-lecia	Izby,	gratuluje	i	życzę,	by	
wam	się	dalej	chciało	chcieć	reprezentować	przed	
samorządem,	ministerstwami	środowisko	przed-
siębiorców,	którzy	potrzebują	kogoś	kto	rozumie	
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PATRONI MEDIALNI:  

Witamy nowe Firmy Członkowskie RIG:

• Agencja Optymalizacji Zatrudnienia ŁOWCY PRACY Sp. z o. o.

• DT – ING Sp. z o. o.

• JUST IN PHOTOS & MARKETING Justyna Kałuża

• LPB GLOBAL EMPLOYMENT Sp. z o.o

• RTC GROUP Sp. z o.o.

ich	potrzeby.	Jesteście	wiarygodnym	partnerem.	
Nie	zdejmujcie	nogi	z	gazu! – zachęcał Prezydent 
Krzysztof Matyjaszczyk.

W programie wydarzenia nie mogło zabraknąć 

powitania nowych Firm Członkowskich RIG, 

które niedawno dołączyły do Izby. Przedsta-

wiciele przedsiębiorstw odebrali certyfikaty 

potwierdzające członkostwo w społeczności 

Izby z rąk Prezesa Tomasza Zjawionego i Wi-

ceprezesa Janusza Dramskiego.

Na finał spotkania zagrała Młodzieżowa Aka-

demicka Orkiestra Symfoniczna z Charkowa 

i zgromadzeni mogli rozpocząć networking przy 

świątecznym poczęstunku.

Kolejne wydarzenie organizowane przez RIG 

- Regionalne Gospodarcze Otwarcie Roku - od-

będzie się już 31 stycznia 2023.

Jaga Kolawa
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1. Podwyższenie opłaty za wydanie biletu w pociągu z 5,00 zł na 10,00 zł 
(Uwaga! Dotyczy to tylko stacji, na których jest czynna kasa biletowa KŚ, IC lub innego przewoźnika, 
a także biletomat obsługujący płatności gotówką).  Zawsze aktualna lista wszystkich kas i biletomatów                 
jest dostępna pod adresem:

PRZYPOMINAMY! 
Najważniejsze zmiany od 11 XII 2022 r. to:

WAŻNE!

Pobieranie podwyższonej opłaty za wydanie biletu u drużyny w pociągu nie dotyczy osób ze szczególnymi 
potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami).

Zachęcamy do samodzielnego nabywania biletów i oszczędzania ok. 10% na każdej transakcji!

2. Podwyższenie o 5%, w stosunku do obecnie obowiązującego cennika, 
cen biletów sprzedawanych w kasach biletowych oraz w pociągu u drużyny konduktorskiej;

3. Obniżka o 5%, w stosunku do obecnie obowiązującego cennika, 
cen biletów sprzedawanych w kanałach elektronicznych (SkyCash, mPay, BILKOM, e-podróżnik, 
e-KŚ, KOLEO) oraz w biletomatach.

www.kolejeslaskie.com/rozklad_jazdy/schemat-linii-komunikacyjnych/ www.kolejeslaskie.com/kup_bilet/na-dworcu

10% taniej w aplikacji 
i biletomacie



WYDARZENIA DLA MŚP

70

Representative Office of Silesia  
in Abu Dhabi!

24 listopada 2022 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Regionalnego Biura Województwa Śląskiego 
w Abu Dhabi, tj. przedstawicielstwa Funduszu Górnośląskiego S.A. w Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich, które będzie jednocześnie pełniło funkcję hubu biznesowego regionu w najszybciej rozwijającym 
się środowisku biznesowym w wymiarze globalnym.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 

władz regionu w tym Marszałek Województwa 

Śląskiego Jakub Chełstowski i przedstawiciele 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślą-

skiego. Członkami delegacji byli również Wice-

prezesi Funduszu Górnośląskiego S.A. Jacek 

Miketa i Łukasz Oprawski oraz przedstawiciele 

Wydziału Współpracy Zagranicznej.

Otwarcie nastąpiło podczas Polsko-Emi-

rackiego Forum Gospodarczego w trakcie 

zintegrowanej misji gospodarczej i wyjazdu 

studyjnego do Abu Dhabi, która miała miej-

sce 21-25 listopada 2022 roku. Forum to 

wydarzenie z udziałem śląskich i emirackich 

przedsiębiorstw, którego celem była prezen-

tacja potencjału firm oraz nawiązanie nowych 

kontaktów biznesowych z partnerami ze Zjed-

noczonych Emiratów Arabskich. Forum połą-

czyło przedsiębiorców działających w branżach 

związanych z sektorem energetyki, IT/ICT, 

przemysłem 4.0 oraz odnawialnymi źródłami 

energii, w celu wypracowania wspólnej prze-

strzeni działania i nawiązania relacji na rynku 

emirackim. 

W wydarzeniu udział wzięli również J.E. Amba-

sador RP w Abu Dhabi Jakub Sławek, Prezes 

Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysz-

tof Drynda, Prezes Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek, Prezes 

Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Cudny, 

Wiceprezes Metropolii GZM Henryk Borczyk  

oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Za-

granicznych RP, Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach i Instytutu Kościuszki.

Uruchomienie biura było możliwe dzięki ści-

słej współpracy z Abu Dhabi Department of 

Economic Development, które podczas Forum 

reprezentowali H.E. Rashed Abdulkareem Al 

Balooshi oraz H.E. Sameh Al Qubasi. Gościem 

honorowym Forum był Thani bin Ahmed Al 

Zeyoudi – Minister stanu ds. handlu zagranicz-

nego Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

—	Dla	aspirujących	regionów,	 takich	 jak	Śląskie	
i	przedsiębiorców	szukających	nowych	wyzwań	
poza	granicami	Polski,	udział	w	misjach	gospo-
darczych	 jest	doskonałą	okazją	do	nawiązania	
kontaktów	i	współpracy.	Od	2019	roku	zorgani-
zowaliśmy	misje	wyjazdowe	m.in.	do	Indii,	Izraela,	
Chorwacji,	Gruzji,	Tunezji,	Zjednoczonych	Emira-
tów	Arabskich,	Francji,	Włoch,	Stanów	Zjednoczo-
nych	i	Egiptu,	które	przyniosły	wymierne	korzyści	
nie	tylko	dla	śląskich	MŚP,	ale	przede	wszystkim	
umożliwiły	 promocję	 województwa	 śląskiego	
jako	 regionu	atrakcyjnego	pod	względem	 inwe-
stycyjnym — wspomina Wiceprezes Funduszu 
Górnośląskiego S.A. Jacek Miketa. — Ponadto, 

dzięki stałej współpracy z polskimi placówkami 

dyplomatycznymi, Polską Agencją Inwestycji 

i Handlu oraz przedstawicielami władz sa-

morządowych i instytucji otoczenia biznesu 

na rynkach zagranicznych, planujemy kolejne 

kierunki misji. 

Zjednoczone Emiraty Arabskie są jedną z naj-

dynamiczniej rozwijających się gospodarek 

na świecie. Kraj ten charakteryzuje liberalny 

system handlowy, który przyciąga kapitał z ca-

łego regionu. Dzięki atrakcyjnemu położeniu 

na styku największych szlaków handlowych 

jest jedną z najbardziej pożądanych destynacji 

dla przedsiębiorców poszukujących nowych 

możliwości na rozwój swojego biznesu. No-

wopowstałe biuro podkreśla naszą otwartość 

w ramach procesu internacjonalizacji śląskich 

przedsiębiorstw oraz realny wkład w budowa-

nie mocnej marki narodowej na rynkach Bli-

skiego Wschodu. 

Misje gospodarcze i wyjazdy studyjne są jed-

nym z elementów projektów proeksportowych 

realizowanych przez Spółkę, mających na celu 

wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP z wo-

jewództwa śląskiego w rozwoju działalności 

eksportowej.



Specjalne Strefy Ekonomiczne coraz 
popularniejsze wśród mikro, małych 
i średnich  irm!

CHCESZ ROZWINĄĆ FIRMĘ? 
SPRAWDŹ, CZY 
KWALIFIKUJESZ SIĘ DO 
WSPARCIA I INWESTYCJI 
W KSSE!

SPRAWDŹ
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W ramach aktywności Startup City Zabrze 

w 2022 roku możemy wymienić m.in.: spotka-

nia MedTech Meetup, prezentacje startupów 

przed inwestorami HealthTech DemoDay, 

konferencję dla właścicieli i osób zarządzają-

cych firmami na rynku zdrowia Health Med 

Innovations Business Conference. Na kolejny 

rok zapowiadana jest kontynuacja działań 

oraz nowe inicjatywy. Wszystkie aktywności 

w ramach Programu ukierunkowane są na 

budowanie ogólnopolskiej społeczności inno-

watorów i przedsiębiorców technologicznych, 

ludzi z potencjałem do budowania biznesów 

technologicznych. 

W spotkaniach MedTech Meetup w Zabrzu 

biorą udział startupowcy, inwestorzy instytu-

cjonalni i aniołowie biznesu, inżynierowie, wy-

nalazcy, medycy, naukowcy i studenci, a także 

przedsiębiorcy oraz inni przedstawiciele biz-

nesu – wszyscy, dla których ważny jest rozwój 

startupów rynku zdrowia, w tym medycznych 

i w obszarach powiązanych. Uczestnicy cyklicz-

nych comiesięcznych wydarzeń spotykają się 

w celu wymiany doświadczeń oraz nawiązywa-

nia kontaktów.  

Podczas grudniowego spotkania, I zastępca 

prezydent miasta Zabrze Krzysztof Lewan-

dowski, przypomniał, że historia rozwoju Za-

brzańskiej Doliny Medycznej ma swoje mocne 

korzenie w latach 80. XX wieku, kiedy miasto 

jeszcze bardzo mocno stało na węglu i stali, ale 

jednocześnie bardzo dynamicznie rozwijała się 

już w Zabrzu medycyna. 

–	Zaproszenie	do	współpracy	skierowane	jest	do	
firm	technologicznych	z	całego	kraju,	zarówno	do	
startupów	(młodych	spółek	technologicznych),	jak	
również	do	przedsiębiorstw	z	dłuższym	doświad-
czeniem	na	rynku.	Zabrze	jest	dobrym	miejscem	
na	siedzibę	dla	nowych	spółek	technologicznych,	
a	także	na	otwieranie	oddziałów	spółek	funkcjonu-
jących	w	innych	częściach	kraju,	czy	Europy.	Duża	
koncentracja	podmiotów	i	instytucji	związanych	
z	rynkiem	zdrowia	w	Zabrzu,	uzupełniona	przez	
bliskość	podmiotów	z	GZM	i	regionu,	jest	bezdys-
kusyjnym	atutem	przemawiającym	za	wyborem	
Zabrza	na	miejsce	rozwoju	firm	w	obszarze	rynku	
zdrowia,	medycyny	 i	w	sektorach	powiązanych  

– dodaje Rafał Kobos, naczelnik Biura ds. Inwe-
storów Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

W roli prelegentów podczas ostatniego w 2022 

roku MedTech Meetup, wystąpili tradycyjnie 

już przedsiębiorcy i eksperci. O pierwszych 

krokach startupu wykorzystującego sztuczną 

inteligencję w procesie diagnozowania histo-

patologicznego opowiadał założyciel startupu 

AI HealthLine Maciej Środa. Daniel Kostrzewa, 

wiceprezes w firmie UNITRA, podzielił się 

doświadczeniem zdobytym w trzyletnim pro-

cesie tworzenia, certyfikacji i komercjalizacji 

urządzenia Breath, które otwiera nową kartę 

w historii spółki, kojarzonej w Polsce z urzą-

dzeniami elektroniki konsumenckiej w zakresie 

audio. Profesor Akademii Leona Koźmińskiego 

w Warszawie Katarzyna Kolasa dzieliła się wie-

dzą z zakresu wyzwań stawianych przed star-

tupami komercjalizującymi swoje produkty na 

rynkach krajowych w różnych częściach świata, 

jak np. USA, Niemcy, Estonia Norwegia, Polska.

Zapraszamy do Zabrza w 2023 roku do udziału 

m.in.w  MedTech Meetup (spotkaniach dla twór-

ców i osób wspierających rozwój start-upów), 

HealthTech DemoDay (prezentacji startupów 

przed inwestorami), Health Med Innovations 

Business Conference (konferencji dla właści-

cieli i osób zarządzających firmami na rynku 

zdrowia), a także ogólnopolskiego konkursu 

start-upowego w obszarze HealthTech i serii 

szkoleń dla przyszłych założycieli start-upów.

#RIGKatowice	jest	patronem	spotkań	MedTech	
Meetup	w	Zabrzu.	O	kolejnych	wydarzeniach	bę-
dzie	można	przeczytać	w	kanałach	„Startup	City	
Zabrze”	na	Facebook	i	Linkedin	oraz	w	komunikacji	
#RIGKatowice.

Janusz Dramski
I wiceprezes RIG w Katowicach, 

 Oficer Startupowy w Zabrzu

Dwadzieścia dwa dotychczasowe spotkania MedTech Meetup w Zabrzu zgromadziły już 900 uczest-
nikami z całej Polski. Grudniowa edycja z blisko 100 osobami, niejako podsumowała 3-letnią realizację 
programu Startup City Zabrze, który został uruchomiony z inicjatywy prezydent Zabrza Małgorzaty 
Mańki-Szulik w 2019 roku. 

Trzy lata Startup City Zabrze 
w Zabrzańskiej Dolinie Medycznej!

My powiemy, jak to zrobić

Mówisz nam, co chcesz osiągnąć.

Potrzebujesz mierzalnych wyników – leadów, wzrostu sprzedaży, itd.
– oraz wiedzy o tym, co i dlaczego dzieje się w rękach agencji z Twoją marką. 

Działamy jako 
firma doradczo-szkoleniowa 

i agencja marketingowa
w jednym. 

Planujemy, konsultujemy, realizujemy 
i optymalizujemy skuteczne 

lejki sprzedażowe 
i kampanie marketingowe.

       Doradztwo marketingowe

Prowadzimy doradztwo marketingowe w zakresie pozyskiwania 
klientów, działań promocyjnych i podniesienia sprzedaży dla 
najróżniejszych branż, tak w B2B, jak i w B2C. 

       Wdrożenie Google Analytics 4

Czy wiesz, że 1 lipca 2023 roku obecna wersja Google Analytics 
przestanie zbierać dane i nie będziesz mieć możliwości śledzenia 
zachowania użytkowników na Twojej stronie internetowej? 

To doskonały moment, by zainstalować nową wersję Google 
Analytics i wejść w całkiem nowy wymiar analityki internetowej. 
Pomożemy Ci w tym! Przekaż nam wdrożenie Google Analytics 4 
w Twojej witrynie, by całość była dostosowana do Twoich potrzeb.

       Performance Marketing

Nasze działania prowadzimy wykorzystując wszystkie obszary 
performance marketingu. Marketing efektywnościowy pozwala 
zwiększyć sprzedaż, zdobywać zapytania biznesowe oraz budować 
rozpoznawalność swojej marki.

Zobacz co możemy dla Ciebie zrobić:

Zobacz więcej:
www.digitalk.agency

Napisz do nas: 
kontakt@digitalk.pl

Przekonaj się sam/-a!
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1. Kto może otrzymać pożyczkę 
w ramach programu wsparcia 
PES?

O pożyczkę mogą starać się podmioty ekonomii 

społecznej będące mikro-, małym lub średnim 

przedsiębiorstwem: 

• spółdzielnie socjalne; 

• organizacje pozarządowe; 

• spółdzielnie pracy, inwalidów i niewidomych; 

• kościelne osoby prawne; 

• spółki non-profit; 

• podmioty reintegracyjne: Centra Integracji 

Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecz-

nej (KIS), Zakłady Aktywno¬ści Zawodowej 

(ZAZ), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ).

2. Czy jest tylko jeden rodzaj 
pożyczki?

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje pod-

miotom ekonomii społecznej dwa rodzaje 

pożyczek:

Pożyczka na start

Pożyczka dotyczy PES, które działają na rynku 

krótko, do 12 miesięcy.

 3 Kwota pożyczki – do 100 tys. zł.

 3 Można zaciągnąć maksymalnie dwie po-

życzki. Ich łączna wartość nie może być 

większa niż 200 tys. zł, w tym jedna z nich 

musi być przeznaczona na utworzenie miejsc 

pracy.

 3 Maksymalny okres pożyczki – 5 lat.

 3 Karencja w spłacie może trwać do 6 miesięcy.

 3 Wymagane zabezpieczenia to np. weksel in 

blanco z deklaracją wekslową. 

Pożyczka na rozwój

Pożyczka dotyczy PES, które działają na rynku 

dłużej niż 12 miesięcy.

 3 Maksymalna kwota pożyczki – do 500 tys. zł.

 3 Można zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, 

 3 pod warunkiem że ich łączna wartość nie 

przekroczy 1 mln zł.

 3 Maksymalny okres pożyczki – 7 lat, karencja 

w spłacie do 6 miesięcy.

 3 Wymagane zabezpieczenia to np. weksel in 

blanco z deklaracją wekslową.

Pożyczka płynnościowa dla PES, które:

 3 istnieją co najmniej 12 m-cy i posiadają co 

najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,

 3 spełniają kryterium mikro, małego lub śred-

niego przedsiębiorcy,

 3 prowadzą działalność gospodarczą lub od-

płatną działalność statutową,

 3 posiadają zdolność do spłaty zaciągniętego 

zobowią-zania wraz z odsetkami i mogą wy-

kazać realne źródła spłaty tych zobowiązań 

(weryfikowana na podstawie dokumentów 

finansowych właściwych dla formy prawnej 

PES).

Parametry pożyczki:
 3 maksymalna wartość pożyczki

• do 100 tys. zł dla pożyczek udzielanych 

w ramach umów operacyjnych zawartych 

w wyniku postępowań przetar-gowych prze-

prowadzonych w 2020 r.; 

• do 50 tys. zł dla pożyczek udzielanych 

w ramach postępowań przetargowych uru-

chomionych po wejściu w życie Strategii In-

westycyjnej z 30 czerwca 2022 r.;

 3 zabezpieczenie – preferowany weksel in 

blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależ-

ności od indywidualnej oceny wniosku 

o pożyczkę;

 3 okres spłaty – do 3 lat, karencja w spłacie 

– do 6 m-cy. 

Pożyczka amisyjna dla PES (Szczególny 
rodzaj pożyczki płynnościowej), które:

 3 istnieją co najmniej 12 m-cy,

 3 spełniają kryterium mikro-, małego lub śred-

niego przedsiębiorcy,

 3 prowadzą działalność gospodarczą lub od-

płatną działalność statutową,

 3 posiadają zdolność do spłaty zaciągniętego 

zobowią-zania wraz z odsetkami i wykazać 

realne źródła spłaty tych zobowiązań (wery-

fikowana na podstawie dokumen-tów finan-

sowych właściwych dla formy prawnej PES). 

Parametry pożyczki:
 3 maksymalna wartość pożyczki – 100 tys. zł,

 3 zabezpieczenie – preferowany weksel in 

blanco i/lub inne zabezpieczenie w zależ-

ności od indywidualnej oceny wniosku 

o pożyczkę,

 3 okres spłaty – do 5 lat, karencja w spłacie – 

do 12 miesięcy, 

 3 możliwość częściowego umorzenia – 25 

proc. wartości kapitału pożyczki.

3. Gdzie trzeba się zgłosić, by 
otrzymać pożyczkę?

Pożyczki realizowane są przy wykorzystaniu 

pośredników finansowych, działających na te-

renie całego kraju. Obecnie są to:

Pożyczka na start i pożyczka na rozwój:

• Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Eko-
nomicznych S.A.

• Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Suwałkach

• Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego 
w Starachowicach

Pożyczka płynnościowa dla PES i Po-
życzka misyjna:

• Fundusz Regionu Wałbrzyskiego
• Polska Fundacja Przedsiębiorczości
• Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum 

Wspierania Przedsiębiorczości

Warunkiem ubiegania się o pożyczkę jest zło-

żenie wniosku o pożyczkę u pośrednika finan-

sowego. Wszyscy ww. udzielają pożyczek na 

terenie całego kraju. 

4. Jakie są koszty pożyczki dla PES

Pożyczka na start

Oprocentowanie na poziomie stopy redyskonta 

weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta 

weksli NBP w przypadku gdy celem/jednym 

z celów realizowanego przedsięwzięcia jest 

utworzenie nowego miejsca pracy w ramach 

pożyczki

Dzięki programowi tanich pożyczek dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), realizowanemu w całej 
Polsce przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), udało się stworzyć 1400 miejsc pracy! Razem z nimi 
zapewnić mieszkańcom wielu miejsc w kraju niedostępne wcześniej usługi.

PODMIOTY EKONOMII 
SPOŁECZNEJ
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Pożyczka na rozwój

Oprocentowanie pożyczki na rozwój uzależ-

nione jest od kwoty pożyczki.

• dla dla pożyczek do 100 tys. zł – na poziomie 

stopy redyskonta weksli NBP, z możliwością 

obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy 

w ramach realizowa-nego przedsięwzięcia 

tworzone jest nowe miejsce pracy oraz dla 

pożyczek powyżej 100 tys. zł

• dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – na po-

ziomie rynko-wym; możliwość obniżenia 

do wysokości stopy redyskon-ta weksli, gdy 

w ramach realizowanego przedsięwzięcia 

utworzona zostanie liczba miejsc pracy od-

powiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki 

w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. 

zł pożyczki przekłada się na utworzenie jed-

nego miejsca pracy.

Pożyczka płynnościowa dla PES

Oprocentowanie – połowa stopy redyskonta 

weksli NBP w skali roku (stopa redyskonta 

z dnia podpisania umowy pożyczki), z zastrze-

żeniem iż oprocentowanie pożyczki nie może 

wynosić mniej niż 0,00 proc.

Pożyczka misyjna

Oprocentowanie 0,00 proc.

WAŻNE! 
Za udzielenie i obsługę pożyczki nie ma opłat 

i prowizji!

5. Na co można przeznaczyć 
środki z pożyczki?

Pożyczka na start i pożyczka na rozwój

Generalnie pożyczkobiorca może przeznaczyć 

pożyczone fundusze na rozpoczęcie działalno-

ści lub na jej rozwój, np. poprzez dodanie no-

wego jej skrzydła lub rozwój już istniejącego 

obszaru.

W szczególności fundusze z pożyczki można 

przezna-czyć na:

• koszty funkcjonowania PES we wczesnej fa-

zie rozwoju działalności gospodarczej;

• wzrost aktywów (majątku), w tym zwięk-

szenie wartości majątku trwałego: zakup 

nowych, odtworzenie zużytych bądź moder-

nizację istniejących środków trwałych zwią-

za-nych z prowadzoną lub planowaną przez 

PES rozszerzoną działalnością, np.: zakup 

wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, 

w tym środków transportu bezpośrednio 

związanych z działalnością PES;

• bieżącą działalność przedsiębiorstwa, tzn. 

finansowa-nie umożliwiające regulowanie 

bieżących zobowiązań, np. pokrycie części 

kosztów zatrudnienia personelu, kosztów 

administracyjnych, kosztów zakupu drob-

nego wyposażenia itp.;

• poprawę płynności finansowej PES;

• rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa 

przez podejmowanie działań mających na 

celu zwiększenie osiąganych przychodów, 

w tym finansowanie przedsię-wzięć mają-

cych na celu rozpoczęcie nowej lub innej od 

dotychczas prowadzonej działalności;

• tworzenie nowych miejsc pracy;

• wdrażanie nowych rozwiązań technologicz-

nych lub technicznych;

• inne cele gospodarcze przyczyniające się do 

rozwoju PES.

WAŻNE! 
Wsparcie nie może być udzielane na finansowa-

-nie przedsięwzięć już zrealizowanych. Wspar-

cie nie może być także przeznaczane na spłatę 

innych pożyczek i kredytów oraz spłatę zobo-

wiązań publiczno-prawnych, z wyłączeniem po-

datku VAT oraz składek odprowadza-nych do 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w związku 

z utworzeniem miejsca lub miejsc pracy.

Pożyczka płynnościowa dla PES 

Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom 

ekono-mii społecznej sfinansowanie wydatków 

związanych z utrzymaniem bieżącej działalno-

ści i zapewnienie płynności finansowej, a w 

szczególności:

 3 finansowanie wynagrodzeń pracowników

 3 (w tym także składowe należne ZUS, US);

 3 pokrycie zobowiązań publiczno-prawnych 

Ostatecznego Odbiorcy;

 3 spłata zobowiązań handlowych, pokrycie 

kosztów użytkowania infrastruktury itp.;

 3 zatowarowanie, półprodukty itp.;

 3 pokrycie kosztów administracyjnych;

 3 zakup drobnego wyposażenia.

Pożyczka misyjna

Pożyczka płynnościowa umożliwia podmiotom 

ekono-mii społecznej sfinansowanie wydatków 

bieżących związanych z pomocą osobom, które 

uciekły z Ukrainy. Może być także przezna-

czona na utworzenie miejsca pracy dla osoby 

z Ukrainy.

Róża Matuszewska
współpracuje z „Integracją” i portalem  

Niepelnosprawni.pl, zainteresowana zmianami 

społecznymi w Polsce i na świecie

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, energe-
tyczną i cyfrową w krajach 
regionu Trójmorza. BGK, 
poprzez współpracę z bizne-
sem, sektorem publicznym 
i instytucjami finansowymi, 
odpowiada na potrzeby go-
spodarcze oraz podejmuje 
szereg inicjatyw promują-
cych zrównoważony rozwój.
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Rynek mieszkaniowy i wykorzy-
stanie istniejącej tkanki

Dużo udało się już zrobić, jednak w dalszym 

ciągu nie brakuje wyzwań, o których rozma-

wiano podczas konferencji „Warto zamieszkać 

w Katowicach”, zorganizowanej przez portal 

RynekPierwotny.pl. Honorowy patronat nad 

wydarzeniem objął Prezydent Miasta Katowice. 

Jak wynika z raportu „Rynek mieszkaniowy 

w Katowicach 2022”, przygotowanego przez 

portal RynekPierwotny.pl, w październiku br. 

średnia cena mkw. przekroczyła w Katowicach 

już 10 305 zł. Średnie zarobki rosły tu jednak 

w takim samym tempie jak ceny lokali, a miasto 

stało się liderem pod względem dostępności 

mieszkań wśród siedmiu największych metro-

polii i atrakcyjną lokalizacją dla osób myślących 

o zakupie własnego M. We wrześniu 2022 r. za 

średnią pensję w Katowicach można było nabyć 

0,77 m² mieszkania. Dla porównania w Warsza-

wie – 0,59 m², Wrocławiu – 0,61 m² a w Pozna-

niu 0,71 m². W ciągu ostatnich lat zwiększyła się 

również powierzchnia lokali w przeliczeniu na 

jedną osobę do ok. 31 m², co plasuje Katowice 

na 6 miejscu wśród miast wojewódzkich. Z kolei 

pod względem nasycenia mieszkaniami, miasto 

znalazło się na bardzo dobrym 5 miejscu, osią-

gając wynik 516 mieszkań na 1 000 mieszkań-

ców. Katowicki rynek pracy z punktu widzenia 

przeciętnej płacy i niskiej stopy bezrobocia 

lokuje się w czołówce krajowej. Taki stan rze-

czy ma bezpośrednie przełożenie na sytuację 

mieszkaniową. Jak przyznają eksperci, ogromny 

postęp miasto zawdzięcza przeobrażaniu się 

w znaczące centrum usług biznesowych oraz 

ośrodek nowych technologii. Wiele wskazuje 

jednak na to, że rok 2022 przyniesie pogorsze-

nie koniunktury w budownictwie mieszkanio-

wym. Dobrą passę przerwała seria podwyżek 

stóp procentowych. Ich konsekwencją jest spa-

dek zdolności kredytowej nabywców mieszkań, 

a w efekcie ograniczenie ich sprzedaży. 

Pod koniec roku Miasto Katowice było rów-

nież współorganizatorem konferencji Orange 

Polska Re-aktywacja Nieruchomości, podczas 

której wskazano, iż oprócz tworzenia nowej 

substancji mieszkaniowej (i biurowej), na-

leży mieć świadomość szerokiego wachlarza 

możliwości wykorzystania istniejących bu-

dynków. Eksperci mówili o tym, jak ważna 

jest rewitalizacja nieruchomości przy często 

ograniczonych zasobach gruntów i podkreślali, 

że takie działania idealnie wpisują się w cele 

klimatyczne. Zaprezentowano także przykłady 

udanych modernizacji i zmian funkcji obiektów. 

Rynek biurowy i hotelarski w Ka-
towicach – dynamiczny rozwój 
i powrót stacjonarnych eventów

Co kwartał wraz z doradcą nieruchomościo-

wym Knight Frank przygotowywane są publi-

kacje nt. rynku biurowego w Katowicach. Stan 

(zasób) powierzchni biurowej w Katowicach 

znajduje się na wysokim poziomie 716 600 m², 

natomiast w 2023 r. zakładany jest wzrost po-

wierzchni biurowej w Katowicach na poziomie 

60 000 m². W 2022 r. zakończono takie inwesty-

cje biurowe jak: .KTW II – 39 900 m² zbudowany 

przez TDJ Estate – obecnie jest to najwyższy 

budynek biurowy w Katowicach; Global Of-

fice Park A1 i A2 o łącznej powierzchni ponad  

55 000 m² – wzniesiony przez Cavatina; DL To-

wer – 11 870 m² – inwestycja firmy DL Invest 

oraz Carbon Office z 8 450 m² – należący do 

firmy Opal. W tym momencie największymi pro-

jektami w realizacji są budynek Craft – 26 700 m² 

– realizowany przez Ghelamco (wcześniejszą 

inwestycją tej firmy był projekt Katowice 

Business Point z 2010 r.) oraz kompleks Eco 

City Katowice I&II 18 000 m² Górnośląskiego 

Parku Przemysłowego – właściciela innowacyj-

nych biurowców GPP Business Park I– IV. Rok 

2022 to również wzrost opłat eksploatacyjnych 

oraz czynszy wywoławczych w granicach od  

9,00 EUR do 15,00 EUR za m² miesięcznie. Do-

tychczasowe zmiany na rynku pracy tj. wdro-

żony model pracy hybrydowej oraz oczekiwania 

najemców – na bardziej elastyczne podejście 

do umów najmu – zdecydowanie wpływają na 

popyt oraz w konsekwencji dynamikę wynajmo-

wania pojawiających się pustostanów.

Globalna branża hotelarska w ostatnich dwóch 

latach była poddana szczególnej presji związa-

nej z pandemią. Rok 2022 to powrót do stacjo-

narnych wydarzeń biznesowych, kulturalnych 

i sportowych, które generują ruch turystyczny. 

Obserwujemy, iż miasto staje się znaczącym 

miejscem wymiany wiedzy, doświadczeń i na-

wiązywania kontaktów. Potwierdzeniem tego 

jest coraz częstszy wybór Katowic na organiza-

cję wydarzeń o randze międzynarodowej takich 

jak COP24, Szczyt Cyfrowy ONZ, a w mijają-

cym roku WUF11, w którym uczestniczyło sta-

cjonarnie niespełna 10 tys. osób ze 174 państw. 

Wszystkie te eventy mają znaczący wpływ na 

zwiększone zapotrzebowanie na miejsca noc-

legowe. Jeżeli chodzi o nowe inwestycje w tym 

obszarze, to w 2022 r. inwestorem, który zde-

cydował się na kontynuację swojej inwestycji 

był Qubus Hotel.

Kontynuacja działań 
proinwestycyjnych 

Miasto Katowice konsekwentnie prowadzi poli-

tykę związaną z przyciąganiem inwestorów. Po-

twierdza to udział miasta w szeregu wydarzeń 

związanych z branżą nieruchomości, zarówno 

na arenie krajowej jak i międzynarodowej takich 

jak: Międzynarodowe Targi Inwestycji i Nieru-

chomości w Cannes, czy też Expo Real w Mo-

nachium. Prezentacja ofert inwestycyjnych, 

liczne spotkania z inwestorami oraz promocja 

dokonań związanych z transformacją miasta 

na przestrzeni ostatnich lat, to najważniejsze 

aktywności z punktu widzenia Katowic. 

Opracowanie	na	podstawie	materiałów:	Wydziału	
Obsługi	 Inwestorów	 Urzędu	Miasta	 Katowice,	
Orange	 Polska,	 RynekPierwotny.pl	 oraz	 Rapor-
tów	Knight	Frank	„Katowice.	Atrakcyjność	miasta	
i	rynek	biurowy”,	seria	2022.

Więcej	informacji	na	temat	budowania	atrakcyj-
ności	inwestycyjnej	Katowic	oraz	przyjaznego	kli-
matu	dla	inwestorów	można	znaleźć	na	stronie:	 
invest.katowice.eu	 i	 profilu	 LinkedIn:	 Invest	 in	
Katowice.

W ostatnich latach katowicki rynek nieruchomości był w procesie intensywnej transformacji, o czym 
świadczą kolejne inwestycje i nowe projekty nieruchomościowe. Szczególnie duże zmiany strukturalne 
są zauważalne na rynku nieruchomości mieszkaniowych i biurowych.

Krótkie podsumowanie  
rynku nieruchomości  
w Katowicach w 2022 r.
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–	Wsłuchujemy	się	w	głos	przedsiębiorców	i	dosto-
sowujemy	ofertę	Inkubatora	do	ich	potrzeb	i	ocze-
kiwań.	To	w	końcu	miejsce,	które	zostało	stworzone	
z	myślą	właśnie	o	nich.	Przez	ostatni	rok	udało	nam	
się	zrealizować	wiele	inicjatyw,	poszerzyć	naszą	
ofertę	w	zakresie	internacjonalizacji,	czy	sukcesyw-
nie	szkolić	osoby,	które	dopiero	rozpoczynają	swoją	
działalność	 gospodarczą.	 Dziękuję	 wszystkim	
przedsiębiorcom,	ale	również	partnerom,	którzy	
są	zaangażowani	w	bieżące	działania	Inkubatora.	
Wszystkich,	którzy	jeszcze	nie	skorzystali	z	oferty	
Rawa.Ink	serdecznie	do	tego	zachęcam	– zachęca 

Prezydent Katowic, dr Marcin Krupa.

W ciągu ostatniego roku Inkubator poszerzył 

swoje grono partnerów. Zarówno tych, któ-

rzy wspierają tradycyjną przedsiębiorczość 

oraz ekosystem innowacji. Rawa.Ink zamyka 

rok razem z imponującą liczbą 40 partnerów, 

którzy reprezentują różne środowiska, w tym 

instytucje publiczne, instytucje otoczenia biz-

nesu, firmy, podmioty sektora organizacji poza-

rządowych etc. Razem z partnerami udało się 

zorganizować kilkadziesiąt szkoleń, seminariów 

i meetupów.

W 2022 roku jednym z najważniejszych wy-

darzeń było rozstrzygnięcie kolejnej edycji 

konkursu „Kopalnia Start-upów”, w której 

przez proces ewaluacji przeszło ponad 30 pro-

jektów, a 10 miało okazję do wzięcia udziału 

w programie mentoringowym i możliwość za-

prezentowania się przed jury. Kalendarz kon-

kursowy w tym roku był również poszerzony 

o konkurs dla Miast Partnerskich Katowic oraz 

zorganizowany wspólnie z UN-Habitat konkurs 

„Katowice Energy Innovation Challenge”. Mię-

dzynarodowe grono start-uperów spotkało 

się w Katowicach podczas Światowego Forum 

Miejskiego, a podczas wspomnianego wydarze-

nia przez cały tydzień w Rawa.Ink odbywały się 

aktywności w ramach Strefy Innowacji – jednej 

z jedenastu oficjalnych stref WUF11.

Końcówka roku była równie intensywna. 

Do grona międzynarodowych partnerów 

Inkubatora dołączył brytyjski akcelerator C4DI, 

co otwiera możliwości dla katowickich, innowa-

cyjnych przedsiębiorców na rynku brytyjskim. 

Odbyły się również wizyty studyjne w ramach 

projektu „Katowice Miastem Fachowców”, 

który ma służyć popularyzacji kształcenia bran-

żowego i technicznego. Został też uruchomiony 

autorski „Podcast by Rawa.Ink”, którego można 

słuchać w serwisie Spotify i warto go tam zaob-

serwować żeby być na bieżąco. W listopadzie 

tradycyjnie w ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości każdego dnia w Rawa.Ink 

można było wziąć udział w wydarzeniach skie-

rowanych do różnych segmentów przedsiębior-

ców. Rozstrzygnięta została też kolejna edycja 

konkursu na społecznie odpowiedzialną firmę 

„Katowizje 2021". 

Ten rok zapowiada się równie intensywnie. 

Warto wypatrywać informacji na temat trze-

ciej edycji konkursu „Kopalnia Start-upów”, 

która tradycyjnie rozpocznie nabór projektów 

w pierwszym kwartale. Wszyscy, którzy chcą 

zorganizować wizytę studyjną dla uczniów 

uczestniczących w projekcie „Katowice Mia-

stem Fachowców” również powinni zwiększyć 

swoją czujność. 

Najlepszy sposób żeby być na bieżąco z wyda-

rzeniami i projektami Miejskiego Inkubatora 

Przedsiębiorczości Rawa.Ink to wizyty na stro-

nie FB Strefa Innowacji Miasta Katowice i na 

stronie internetowej www.rawaink.katowice.
eu. Tam można znaleźć najświeższe informacje 

na temat zaplanowanych szkoleń, konferencji 

i innych aktywności.

Sytuacja na świecie zmienia się dynamicznie i z pewnością nie żyjemy w spokojnych czasach. Co prawda 
to eufemizm, ale działania skierowane do przedsiębiorców sektora MMŚP oraz start-upów, które są 
prowadzone przez Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink dzieją się w swoim rytmie. 

Podsumowanie  
roku w Miejskim  
Inkubatorze  
Przedsiębiorczości  
Rawa.Ink
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Hotel Mercure Katowice Centrum będzie miał przyjemność gościć w trak-

cie całego okresu trwania Mistrzostw przedstawicieli Międzynarodowej 

Federacji Piłki Ręcznej (IHF) oraz Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

– Cieszymy	się,	że	nasz	hotel	wybierany	jest	jako	siedziba	dla	zaproszonych	
gości	podczas	największych	imprez	sportowych	w	Polsce.	To	dla	nas	zaszczyt	
i	uznanie	dla	jakości	naszych	usług	oraz	obsługi	– mówi Andrzej Kleeberg, 
Dyrektor Hotelu. 

Mercure był partnerem wydarzeń poprzedzających mistrzostwa świata 

- wizytacji, losowania grup turnieju finałowego czy meczu eliminacyjnego 

EHF Euro 2024 Polska - Włochy. 

–	Nasze	doświadczenie	w	organizacji	pobytów	najwyższej	rangi	imprez	sporto-
wych	jest	coraz	większe.	W	ciągu	jednego	roku	gościliśmy	organizatorów	m.in:	
Mistrzostw	Świata	w	Piłce	Siatkowej	Mężczyzn	2022;	Memoriału	Kamilii	
Skolimowskiej,	czy	przedstawicieli	Polskiego	Związku	Piłki	Nożnej – wymienia 

Agnieszka Węgrzyn-Chwiłkowska, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu 
hotelu Mercure Katowice Centrum. – W Nowy Rok 2023 wchodzimy ze 

światową imprezą, a już wiemy, że będzie obfitował w kolejne sportowe 

emocje na Śląsku – dodaje. 

W obiekcie znajduje aż 268 pokoi, o różnym standardzie, co zapewnia 

wygodne zakwaterowanie dla dużych grup. Ponadto, hotel dysponuje 

rewelacyjną restauracją Winestone, która sprosta wymaganiom naj-

większych smakoszy, a równocześnie przygotuje odpowiednio dobrane 

i zbalansowane menu dla sportowców. 

Hotel od początku działalności angażuje się w promowanie Katowic, 

jako miasta, które przechodzi transformację z przemysłowego – w no-

woczesne i zielone, co jest widoczne w coraz większej ilości organizowa-

nych wydarzeń krajowych i międzynarodowych w okolicy. Infrastruktura 

w mieście stale się rozwija i daje ogromne możliwości organizatorom 

kongresów, eventów i festiwali muzyczych i oczywiście sportowych. 

–	Oficjalne	hasło	turnieju	„Stick	Together”	to	sygnał,	że	chcemy	trzymać	się	
razem	z	kibicami	z	całego	świata.	Czekamy	na	sportowy	spektakl	przy	pełnych	
trybunach.	Wierzymy,	że	turniej	będzie	promocją	piłki	ręcznej	oraz	wszystkich	
Miast	i	Regionów	Gospodarzy	– mówi dyrektor turnieju MŚ 2023 w Polsce, 
Grzegorz Gutkowski.

11 stycznia 2023 roku rozpoczną się 28. Mistrzostwa Świata Mężczyzn, które 
zorganizują Polska i Szwecja. To będzie największa impreza w dziejach polskiej 
piłki ręcznej. Turniej potrwa od 11 do 29 stycznia. Gospodarzami MŚ 2023 
będą Gospodarzami MŚ 2023 będą Katowice, Województwo Śląskie, Kraków, 
Małopolska, Płock, Mazowsze i Gdańsk (w Polsce) oraz Göteborg, Malmö, 
Sztokholm, Kristianstad i Jonkoping (w Szwecji). 

Mercure Katowice Centrum 
kibicuje polskim sportowcom! 
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Kobiety sukcesywnie zaznaczają swoją obecność w biznesie: zarządzają firmami, obejmują stanowiska 
kierownicze, zasiadają w zarządach i radach nadzorczych dużych przedsiębiorstw. Dla kobiety wejście 
w świat biznesu i odgrywanie roli liderki, niejednokrotnie wiąże się z nie lada wyzwaniami. 

KOBIETY W BIZNESIE

Izabella Żyglicka
Radca	Prawny	

pełni	funkcję	Rzecznika	Praw 

Przedsiębiorców	w kadencji	2018-2023

e-mail: rzecznik@rig.katowice.pl

Magdalena Piasecka
Aplikant	adwokacki

Kancelaria	Żyglicka	i Wspólnicy

Bez wątpienia jednym z nich jest godzenie 

aktywności zawodowej z obowiązkami ro-

dzinnymi. Jednocześnie od kilku lat jesteśmy 

naocznymi świadkami postępu techniki, zmie-

rzającego do cyfryzacji oraz automatyzacji 

pracy. Kompetencje posiadane przez kobiety 

muszą zatem być na bieżąco dostosowywane 

do ewolucyjnych zmian na rynku pracy. Jaki 

zatem obszar umiejętności wśród kobiet jest 

pożądany w dzisiejszym świecie? Jak Usta-

wodawca wspomaga kobiety w prowadzeniu 

biznesu zdalnie? Na te i inne pytania znajdzie-

cie Państwo odpowiedź w przedmiotowym 

artykule.

Kobieta e-biznesu – nowe 
kompetencje

W świecie biznesu kobieta coraz bardziej kła-

dzie też nacisk nie tyle na sam stan zdobytej 

wiedzy i doświadczenie, co na posiadanie od-

powiednich kompetencji i umiejętności. 

Obecna sytuacja gospodarcza wymogła na ko-

bietach konieczność posiadania kompetencji 

umożliwiających dostosowanie się do ciągłych 

zmian, panujących zarówno w biznesie, jak i na 

rynku pracy. W dobie lockdownu, największej 

adaptacji do zmian bez wątpienia poddane 

zostały kobiety piastujące stanowiska zarzą-

dzające, kierownicze czy też menadżerskie. 

W związku z reorganizacją czasu pracy, jak 

i z przebudowywaniem modeli zarządzania 

w wielu firmach, umiejętności kobiet zarzą-

dzających przedsiębiorstwami z dnia na dzień 

zostały wystawione na próbę. Przed nimi w jed-

nej chwili powstało niełatwe zadanie, takie jak 

konieczność zarządzania firmą i utrzymywa-

nia prawidłowych relacji z pracownikami oraz 

klientami przy użyciu komputera i telefonu ko-

mórkowego. To właśnie od liderek oczekuje się 

odporności psychicznej, umiejętności radzenia 

sobie ze stresem oraz budowania właściwych 

relacji z podwładnymi i przełożonymi.

Wraz z postępem techniki oraz wszechobecną 

cyfryzacją, kobiety bez wątpienia winny posia-

dać tzw. kompetencje cyfrowe. Pandemia spo-

wodowała konieczność szybkiego odnalezienia 

się w nowej rzeczywistości, chociażby świad-

czenia pracy z domowego zacisza, w formie 

zdalnej. Posiadanie odpowiednich kompeten-

cji technicznych tj. umiejętność posługiwania 

się sprzętem komputerowym, odpowiednimi 

programami komputerowymi czy też sprawne 

poruszanie się w sieci, ma w tej sytuacji 

ogromne znaczenie. Już teraz posiadanie kom-

petencji cyfrowych, co najmniej na podstawo-

wym poziomie, jest nieuniknione. Posiadanie 

technicznych umiejętności będzie warunkiem 

wykonywania coraz większej liczby zawodów, 

zaś dla osób z zaawansowanymi kompetencjami 

cyfrowymi, pojawiać będą się nowe możliwości.

Wraz z ewolucją cyfrową powstała również 

konieczność zaistnienia kobiet przedsiębior-

ców w świecie wirtualnym, który to z roku na 

rok jest coraz to bliższy konsumentowi. Biorąc 

pod uwagę rosnącą konkurencję oraz wyjście 

naprzeciw klientowi, coraz to więcej przed-

siębiorców decyduje się na reklamę w social 

mediach. Posiadanie umiejętności opracowy-

wania strategii i działań marketingowych, jak 

i kreowania wizerunku firmy są ogromnym 

atutem w dzisiejszym świecie. Kobieta umie-

jętnie wykorzystująca najnowsze rozwiązania 

informacyjno-komunikacyjne, tj. blogi, serwisy 

internetowe, jako narzędzie do promocji firmy, 

bez wątpienia ma możliwość dotarcia do więk-

szego grona potencjalnych klientów. 

Młode matki w biznesie oczami 
Ustawodawcy – praca zdalna

Zawrotne tempo życia, chęć utrzymania swojej 

pozycji zawodowej i połączenia jej z obowiąz-

kami życia codziennego, to dla kobiet wyzwanie 

na miarę naszych czasów. Coraz więcej kobiet 

próbując sprostać zadaniom związanym z rolą 

matki, żony oraz karierą zawodową, decy-

duje się na elastyczną formę zatrudnienia. 

Ustawodawca przewidział takie rozwiązanie 

i wychodząc kobietom naprzeciw wprowadza 

unormowania dotyczące pracy zdalnej. 

Przypomnijmy, że obecnie praca zdalna ma 

charakter nadzwyczajny, wprowadzona zo-

stała jako jedno z narzędzi umożliwiające walkę 

z pandemią wywołaną wirusem COVID-19. Do-

tychczas przepisy Kodeksu pracy nie zawierały 

unormowania świadczenia pracy w formie zdal-

nej. Można ją było jednak powierzać pracow-

nikom na mocy tzw. specustawy, czyli ustawy 

z dnia 2 marca 2020 r., w czasie obowiązywania 

stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicz-

nego oraz w okresie 3 miesięcy po dniu odwoła-

nia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.
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Ustawodawca wprowadza na stałe do 
Kodeksu pracy przepisy regulujące za-
sady wykonywania pracy zdalnej. Prze-
pisy, zgodnie z uchwalonym przez Sejm 
projektem, mają zacząć obowiązywać od 
1 marca 2023 r. 

Wprowadzenie przedmiotowej regulacji ma na 

celu umożliwienie kobietom zachowania cią-

głości pracy i utrzymania płynności finansowej. 

Dzięki pracy zdalnej kobiety, w szczególności 

młode mamy bądź wychowujące dzieci, nie 

utracą swojej atrakcyjności na rynku pracy. 

Praca zdalna ma bowiem być skutecznym roz-

wiązaniem w łączeniu obowiązków rodzinnych 

z zawodowymi.

Praca zdalna będzie wykonywana całkowicie 

lub częściowo w miejscu wskazanym przez 

pracownika i każdorazowo w miejscu uzgod-

nionym z pracodawcą, w tym pod adresem za-

mieszkania pracownika oraz w szczególności 

z wykorzystaniem środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Praca zdalna 

będzie mogła być również wykonywana na po-

lecenie pracodawcy. Będzie to jednak dotyczyć 

tylko wyjątkowych przypadków, jak np. stan 

nadzwyczajny, zagrożenia epidemicznego lub 

epidemii czy działanie siły wyższej. 

Co istotne dla kobiet, pracodawca zobowiązany 

będzie do uwzględnienia wniosku o świadcze-

nie pracy w formie zdalnej w przypadku:

• pracownika - rodzica dziecka posiadającego 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 

ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu 

kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

• pracownika – rodzica dziecka legitymującego 

się orzeczeniem o niepełnosprawności albo 

orzeczeniem o umiarkowanym lub znacz-

nym stopniu niepełnosprawności określo-

nym w przepisach o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-

nosprawnych oraz dziecka posiadającego 

odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego lub orze-

czenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wy-

chowawczych, o których mowa w przepisach 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz 

z 2022 r. poz. 655 i 1079);

• pracownice w ciąży;

• pracownicy wychowującej dziecko do ukoń-

czenia przez nie 4 roku życia;

• pracownicy sprawującej opiekę na innym 

członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą 

pozostającą we wspólnym gospodarstwie 

domowym, posiadającymi orzeczenie o nie-

pełnosprawności albo orzeczenie o znacz-

nym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z najnowszymi uregulowaniami praw-

nymi, praca zdalna może być wykonywana 

również okazjonalnie, na indywidualny wniosek 

pracownika złożony w postaci papierowej lub 

elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczają-

cym 24 dni w roku kalendarzowym. Nie będzie 

mieć do niej zastosowania większość wymogów 

przewidzianych dla pracy zdalnej zwykłej. Kon-

trola jej wykonywania będzie się odbywać na 

zasadach ustalonych z pracownikiem.

Nowelizacja Kodeksu Pracy jest świetnym roz-

wiązaniem dla kobiet, które w związku z wy-

chowywaniem potomstwa obawiają się regresu 

zawodowego i utraty atrakcyjności na rynku 

biznesowym. Koncepcja Ustawodawcy bez 

wątpienia spotka się z pozytywnym odbiorem 

wśród pracownic.
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Czym są znaki towarowe? Do czego nam 
służą? Do czego są nam potrzebne?

Znakiem towarowym, zgodnie z definicją prawa 

własności przemysłowej, może być każde ozna-

czenie, które można przedstawić na różne 

sposoby wynikające z rodzaju znaku towaro-

wego i za pomocą którego możemy odróżnić 

towary lub usługi świadczone przez jednego 

przedsiębiorcę od towarów lub usług innych 

przedsiębiorstw. Wyróżnianie się i wywoły-

wanie u konsumentów skojarzenia, że dany 

towar, pochodzi od konkretnego wytwórcy to 

jedna z podstawowych funkcji, jaką pełnią znaki 

towarowe na rynku. Znaki towarowe pozwa-

lają na uporządkowanie przestrzeni rynkowej, 

dzięki czemu konsumenci mają wiedzę, gdzie 

szukać produktu z danej dziedziny. Kolejną, 

niezwykle ważną funkcją znaków towarowych 

jest informowanie o jakości czy też poziomie 

oferowanego produktu. Często funkcja ta 

jest kształtowana wśród konsumentów na 

podstawie ich własnych doświadczeń i opinii 

na temat konkretnego towaru. W dzisiejszych 

czasach rynek oferuje konsumentom szeroki 

zakres dóbr materialnych, nie dziwi więc fakt, 

że odbiorcy, oprócz ceny, kierują się jakością 

produktów. Niejednokrotnie, w celu sprawdze-

nia jakości danego produktu lub usługi konsu-

menci sięgają po opinie dostępne na przykład 

w Internecie, w postaci profesjonalnych rankin-

gów, których zadaniem jest ułatwienie podjęcia 

decyzji zakupowej. Świadomość, że konkretny 

towar został pozytywnie oceniony przez innych 

konsumentów buduje przekonanie, że nasza 

decyzja o zakupie jest słuszna. Funkcja rekla-

mowa natomiast znaków towarowych ma za 

zadanie powiększenie grona odbiorców po-

przez zachęcenie do zakupu danego produktu. 

Niewątpliwie każdy z nas potrafi wskazać choć 

jeden produkt, który nabyliśmy, bo zostaliśmy 

do tego w jakiś sposób zachęceni. Przedsię-

biorstwa, które stawiają na dobry marketing, 

realizowany poprzez przekaz reklamowy, zdo-

bywają konsumentów przekonaniem, że ich 

produkt, sygnowany ich znakiem towarowym 

jest wyjątkowy i właściwy. Taka informacja zo-

staje „wydrukowana” w naszej pamięci, pozo-

stając tam na długo i podpowiadając nam przy 

okazji kolejnych zakupów.

Rodzaje znaków towarowych i sposoby 
ich przedstawienia:

1. Znak słowny – składa się wyłącznie ze 

słów lub liter, cyfr, innych standardowych 

znaków typograficznych lub ich kombina-

cji. Taki znak należy przedstawić poprzez 

przekazanie reprodukcji znaku w standar-

dowym zapisie i układzie, bez żadnych cech 

graficznych czy kolorów.

2. Znak graficzny – znak, w którym zasto-

sowano niestandardowe znaki, stylizację 

lub układ, cechę graficzną lub kolor, mogą 

składać się wyłącznie z elementów graficz-

nych lub kombinacji elementów słownych 

i graficznych.

3. Znak przestrzenny – znak, który zajmuje 

powierzchnię lub składa się z trójwymia-

rowego kształtu, na przykład pojemnika, 

opakowania, samego produktu lub wyglądu 

tych przedmiotów.

4. Znak pozycyjny – znak który polega na 

specyficznym sposobie umieszczenia lub 

przymocowania znaku na produkcie. 

5. Znak stanowiący wzór – znak, który składa 

się wyłącznie z zestawu regularnie powta-

rzających się elementów, takich jak np. de-

seń materiału.

6. Kolor – znak towarowy, który składa się 

wyłącznie z jednego koloru, bez kontu-

rów lub wyłącznie z kombinacji kolorów 

bez konturów. 

7. Znak dźwiękowy – znak towarowy, który 

składa się wyłącznie z dźwięku lub kom-

binacji dźwięków. Taki znak należy przed-

stawić poprzez przekazanie pliku audio 

umożliwiającego odtworzenie dźwięku lub 

poprzez wierne przedstawienie dźwięku 

za pomocą zapisu muzycznego w formacie 

JPEG lub MP3.

8. Znak ruchomy – znak towarowy, na który 

składa się określony ruch lub zmiana 

ustawienia elementów znaku lub który 

przechodzi w taki ruch lub taką zmianę 

W tytule artykułu napisaliśmy, że jest to temat „baaardzo szeroki”, jako że znaki towarowe towarzyszą 
nam w przestrzeni publicznej na bieżąco, na każdej życiowej płaszczyźnie, prawie w każdej dziedzinie 
aktywności. W odróżnieniu od wynalazków, których działania bieżącego nawet sobie nie uświadamiamy, 
znaki towarowe, jako również przedmioty własności intelektualnej dostrzegamy prawie na każdym kroku.

Znaki towarowe  
– baaardzo szeroki temat 

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

Katarzyna Ciesek

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 

Specjalista ds. zamówień publicznych w Yoshi 

Innovation SA 
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ustawienia. Taki znak należy przedstawić 

na przykład przez przekazanie pliku wideo 

w formatach: JPEG lub MP4.

9. Znak multimedialny – znak towarowy, który 

składa się z kombinacji obrazu i dźwięku lub 

który przechodzi w taką kombinację. Taki 

znak należy przedstawić poprzez przeka-

zanie pliku audiowizualnego zawierającego 

kombinację obrazu i dźwięku w formacie 

MP4.

10. Znak holograficzny – znak towarowy, który 

składa się z elementów o charakterze ho-

lograficznym, przedstawionych poprzez 

przekazanie pliku wideo lub przedstawie-

nia graficznego lub fotograficznego zawie-

rającego ujęcia niezbędne do właściwego 

ukazania całego efektu holograficznego 

w formatach: JPEG lub MP4.

11. Inne – znak towarowy inny niż wymienione 

powyżej. Wymogiem jest przedstawienie 

znaku w odpowiedniej formie, przy uży-

ciu powszechnie dostępnej technologii. 

Przykładem może być znak zapachowy, 

np. świeżo skoszonej trawy w przypadku 

piłeczek golfowych.

Przykładem ciekawego znaku towarowego jest zgłoszony 
pod nr 507969, przez Piekarnię k. i a. Cichowscy, E. Fede-
rowicz spółka jawna z Warszawy, znak słowno-graficzny 
o treści: 

„1927 PIEKARNIA CUKIERNIA 1927 GRZYBKI H. Cichowski 
CHLEB TURECKI żytni z suszonymi owocami z orzechami wło-
skimi, bez drożdży PRODUKOWANY W WARSZAWIE. Tradycja 
zobowiązuje. Wszystko zaczęło się w 1927 roku, kiedy Henryk 
Cichowski otrzymał dyplom czeladnika w zawodzie piekarza. 
Od tego momentu życie jego i ukochanej żony Tosi zostało na 
stałe związane z produkcją pieczywa. W 1986 roku tradycje 
rodzinne przejęły dzieci: Andrzej i Krzysztof Cichowscy oraz 
Elżbieta Fedorowicz. Wszyscy posiadają mistrzowskie upraw-
nienia w zawodzie piekarza. Ale na tym nie koniec. Obecnie 
w piekarni pracuje już trzecie pokolenie, wnuczki i wnukowie 
Henryka i Tosi”.

Wspieramy przedsiębiorczość poprzez różnorodne działania skierowane zarówno do 
pracodawców, jak i pracowników oraz osób poszukujących zatrudnienia subsydiując:

• tworzenie nowych stanowisk pracy,
• zatrudnienie nowych pracowników – osób bezrobotnych,
• płace pracowników, przyczyniając się do obniżania kosztów zatrudniania pracowników,
• podnoszenie kwalifi kacji osób bezrobotnych.

W latach 2018 – 2022 

• Pomogliśmy ponad 2 400 pracodawcom w zatrudnieniu nowych pracowników.
• Wsparliśmy utworzenie ponad 800 nowych fi rm.
• Stawiając na rozwój kadry obecnych i przyszłych pracodawców podnieśliśmy 

kwalifi kacje ponad 2 600 osobom.
• Pomogliśmy zrealizować ponad 15 700 ofert pracy.

Wejdź i sprawdź naszą ofertę:

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach
ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice
www.katowice.praca.gov.pl

Wspieramy pracodawców 
w pozyskiwaniu nowych pracowników
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Dotychczas obowiązek posiadania profilu na 

Platformie Usług Elektronicznych mieli praco-

dawcy rozliczający składki za więcej niż 5 osób. 

Teraz ponad 89 proc. osób prowadzących wła-

sną działalność gospodarczą i ponad 87 proc. 

firm rozliczających składki od 1 do 5 osób, czyli 

tych mikro firm, ma profil na PUE ZUS z rolą 

płatnika. Obecnie profil PUE ma 10,6 mln osób. 

Profil PUE ZUS to bardzo wygodne narzędzie 

do kontaktu z naszą instytucją, ale nie tylko. 

Elektroniczny ZUS na wycią-
gnięcie ręki

Profil PUE ZUS daje przedsiębiorcom wiele 

możliwości, bo pozwala nie tylko na przesyłanie 

elektronicznych dokumentów do ZUS, ale też 

na odbieranie korespondencji z ZUS. Ponadto, 

pracodawca z profilem PUE ma stały dostęp do 

informacji na temat zwolnień lekarskich swoich 

pracowników, a ich chory pracownik nie musi 

dostarczać eZLA w formie papierowej do firmy. 

To duże ułatwienie dla każdej ze stron. Nato-

miast, jeśli pracodawca takiego profilu PUE nie 

ma, to pracownik nadal musi dostarczać „pa-

pierowe” zwolnienie (wydruk) zamiast od razu 

zająć się leczeniem.

Profil PUE daje jeszcze inne udogodnienia. 

Otóż, przedsiębiorcy mogą składać wnioski 

do ZUS i korzystać z bezpłatnej aplikacji ePłat-

nik przeznaczonej do obsługi dokumentów 

ubezpieczeniowych. Mogą też kontrolować 

stan swoich rozliczeń z ZUS, mogą samodziel-

nie tworzyć elektroniczne dokumenty z danymi 

z ZUS i przekazywać je do innych instytucji (np. 

banku lub urzędu). Podsumowując PUE ZUS 

umożliwia załatwienie większości spraw zwią-

zanych z ubezpieczeniami społecznymi w do-

wolnym miejscu i czasie.

Założenie PUE jest łatwe

To bardzo proste i bez problemów taki profil 

możemy założyć samodzielnie, a system po-

prowadzi nas krok po kroku. Trwa do zaledwie 

kilka minut. Warto pamiętać o tym, że profil PUE 

ZUS zakładany jest zawsze dla osoby fizycznej. 

Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy składek, zarówno ci najmniejsi, płacący składki za siebie, mi-
kroprzedsiębiorcy, czy też firmy zatrudniające kilkaset osób muszą posiadać profil na Platformie Usług 
Elektronicznych. To właśnie na profil w PUE ZUS będzie przychodziła korespondencja. Ważne, aby taki 
profil był aktywny, żeby nie przeoczyć istotnych dla przedsiębiorcy informacji z ZUS. 

Od nowego roku PUE  
obowiązkowe dla każdego płatnika

PUE – PLATFORMA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
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Płatnik składek – osoba fizyczna może założyć 

profil dla siebie lub udzielić pełnomocnictwa 

innej osobie (np. księgowej lub pracownikowi 

biura rachunkowego). Pełnomocnictwo, w któ-

rym mocodawca upoważnia pełnomocnika do 

dostępu do PUE do roli płatnika można złożyć 

w ZUS osobiście, wysłać pocztą lub drogą 

elektroniczną przez PUE z wykorzystaniem 

formularza ZUS PEL. Przedsiębiorcom, którzy 

prowadzą działalność jako osoba fizyczna, sys-

tem automatycznie przypisze rolę płatnik do 

konta PUE ZUS, gdy dane w zakładanym pro-

filu będą takie same jak te, które były podane 

w zgłoszeniu płatnika składek (np. NIP, PESEL).

Płatnik składek – osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna niemająca osobowości prawnej 

musi działać przez ustawowych lub statuto-

wych przedstawicieli, ewentualnie udzielić 

pełnomocnictwa osobie fizycznej, np. swo-

jemu pracownikowi lub pracownikowi biura 

rachunkowego. 

Aby założyć profil na PUE ZUS należy wejść 

na stronę www.zus.pl i kliknąć przycisk [Zare-

jestruj w PUE] (na górze strony). A następnie 

wybrać metodę rejestracji. Żeby móc korzystać 

z profilu PUE ZUS, po jego założeniu trzeba 

potwierdzić swoją tożsamość. Można to zrobić 

przy pomocy bankowości elektronicznej, kwa-

lifikowanego podpisu elektronicznego, e-pod-

pisu czy ePUAPu.

Lepiej zrobić to wcześniej

Obowiązek posiadania profilu PUE przez 

przedsiębiorców istnieje od 1 stycznia 2023 r. 

Jednak warto to zrobić wcześniej, nie czekając 

na ostatni moment. Dzięki temu mamy czas, by 

na spokojnie zapoznać się z funkcjonalnością 

PUE, bo tam ZUS będzie kierował korespon-

dencję do płatnika. Dobrze wiedzieć, gdzie jej 

szukać, jak odpowiadać, czy wysyłać wnioski do 

ZUS. Nowe regulacje wprowadzają możliwość 

podpisywania dokumentów elektronicznych do 

ZUS nie tylko kwalifikowanym podpisem elek-

tronicznym (jak to było dotychczas), ale również 

podpisem zaufanym albo podpisem osobistym 

osoby odpowiedzialnej za przekazanie tych 

dokumentów.

Zapominalskim ZUS sam założy 
profil

W razie niedopełnienia tego obowiązku ZUS 

założy profil PUE za płatnika, jednak to płatnik 

będzie musiał przekazać do ZUS swój adres 

elektroniczny. ZUS ma na to czas do 31 stycznia 

2023. Zachęcałabym jednak, by zrobić to wcze-

śniej, samodzielnie, aby na spokojnie zapoznać 

się z udogodnieniami, jakie daje przedsiębior-

com elektroniczny ZUS. Dzięki profilowi PUE 

mamy wszystkie informacje, dane, na wycią-

gnięcie ręki. Dlatego warto założyć ten profil 

już teraz. To naprawdę pomocne narzędzie 

w kontaktach z ZUS i rozliczeniem składek, 

a nasi pracownicy w przypadku pytań i wątpli-

wości służą pomocą. 

Beata Kopczyńska
Regionalny rzecznik prasowy ZUS 

 województwa śląskiego

www.zus.pl

Magazyn 
BUSINESS HUB

dostępny online

Czytaj online:
rig.katowice.pl/businesshub

Napisz do nas:
wr@rig.katowice.pl
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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 

#BiznesDlaUkrainy
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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 

N
o.71 M

A
R

ZE
C

 20
22

N
o.70

 G
R

U
D

Z
IE

Ń
 20

21

IS
SN

:1
4

25
-6

10
X

N
O

.7
0

 G
R

U
D

Z
IE

Ń
20

21
M

A
G

A
Z

Y
N

R
E

G
IO

N
A

L
N

E
J

IZ
B

Y
G

O
S

P
O

D
A

R
C

Z
E

J
W

K
A

T
O

W
IC

A
C

H

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!

http://www.zus.pl
http://www.zus.pl


PRAWO I PODATKI

88

W jakich przypadkach Grupa 
VAT traci status podatnika?

Grupa VAT traci status podatnika VAT w dwóch 

przypadkach:

1. z dniem poprzedzającym dzień wystąpienia 

zmian w stanie faktycznym lub w stanie praw-

nym skutkujących naruszeniem warunków 

uznania grupy VAT za podatnika; 

2. z upływem terminu, na jaki została 

utworzona. 

Definicja transakcji opodatko-
wanych podatkiem od towarów 
i usług, realizowanych przez 
Grupę VAT 

Transakcje dokonywane pomiędzy członkami 

Grupy VAT nie podlegają opodatkowaniu po-

datkiem od towarów i usług, co jest oczywiste 

biorąc pod uwagę istotę utworzenia Grupy 

VAT i jej zdefiniowane w ustawie cechy. Zatem 

nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem 

dostawa towarów i świadczenie usług doko-

nane przez członka Grupy VAT na rzecz innego 

członka tej samej Grupy VAT. Natomiast czyn-

ności podlegające opodatkowaniu podatkiem 

od towarów i usług w związku z utworzeniem 

Grupy VAT uważane są za dokonane przez 
Grupę VAT, jeśli dostawa towarów i świadcze-

nie usług dokonane jest przez członka Grupy 
VAT na rzecz podmiotu spoza tej Grupy VAT. 

Dostawę towarów i świadczenie usług do-

konane na rzecz członka Grupy VAT przez 

podmiot spoza tej Grupy VAT uważa się za 

dokonane na rzecz tej Grupy VAT. 

Definicja transakcji opodatko-
wanych podatkiem od towarów 
i usług, w przypadku, gdy człon-
kiem Grupy VAT jest oddział 
podmiotu nieposiadającego 
siedziby prowadzenia działalno-
ści gospodarczej w Polsce 

Podobna zasada zdefiniowana została w usta-

wie o podatku od towarów i usług dla czyn-

ności dokonywanych przez oddział będący 

członkiem Grupy VAT i na jego rzecz. Jak już 

wcześniej bowiem wskazano, w części dotyczą-

cej ogólnej charakterystyki Grupy VAT, w skład 

Grupy VAT mogą wejść podatnicy, którzy  po-

siadają siedzibę w Polsce lub tacy, którzy nie 

posiadają siedziby na terytorium kraju, ale na 

terytorium Polski znajduje się ich oddział, za 

pośrednictwem którego prowadzą działalność 

gospodarczą. 

W takiej sytuacji, dostawę towarów i świad-

czenie usług dokonane przez oddział będący 

członkiem Grupy VAT na rzecz: 

1. podatnika nieposiadającego siedziby na te-

rytorium kraju, który utworzył ten oddział, 

2. innego oddziału podatnika, który utworzył 

ten oddział, położonego poza terytorium 

kraju - uważa się za dokonane przez Grupę 
VAT na rzecz podmiotu, który do niej nie 

należy. 

Natomiast, dostawę towarów i świadczenie 

usług dokonane na rzecz oddziału będącego 

członkiem grupy VAT przez: 

1. podatnika nieposiadającego siedziby na te-

rytorium kraju, który utworzył ten oddział, 

2. inny oddział podatnika, który utworzył ten 

oddział, położony poza terytorium kraju - 

uważa się za dokonane na rzecz Grupy VAT 

przez podmiot spoza tej grupy. 

Definicja transakcji, w przy-
padku, gdy członkiem zagra-
nicznej Grupy VAT jest oddział 
podmiotu posiadającego sie-
dzibę prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce

Ponadto, Grupa VAT może zostać utworzona 

także w innym niż Polska państwie członkow-

skim, a członkiem takiej Grupy VAT może być 

oddział znajdujący się w innym niż Polska 

państwie członkowskim. Ustawodawca okre-

ślając więc zasady dokonywania transakcji 

z oddziałem będącym członkiem Grupy VAT, 

działającym na terytorium Polski (o czym 

mowa powyżej), dokonał także zdefiniowania  

zasad dotyczących przeprowadzenia transakcji 

z członkiem zagranicznej Grupy VAT (Grupa 

VAT posiada siedzibę poza terytorium kraju), 

będącym oddziałem, utworzonym przez pod-

miot posiadający siedzibę na terytorium Polski. 

Zatem w sytuacji, gdy transakcje odbywają się 

z członkiem innej Grupy VAT (posiadającej sie-

dzibę poza terytorium Polski), będącym oddzia-

łem podmiotu posiadającego siedzibę w Polsce, 

dostawę towarów i świadczenie usług doko-

nane na rzecz oddziału będącego członkiem 

tej Grupy VAT, przez podatnika posiadającego 

siedzibę na terytorium kraju, który utworzył 

ten oddział, uważa się za dokonane na rzecz 
tej Grupy VAT. Natomiast, dostawę towarów 

i świadczenie usług dokonane przez oddział 
będący członkiem ww., zagranicznej Grupy 

VAT (utworzonej w państwie członkowskim 

innym niż Rzeczpospolita Polska), na rzecz po-

datnika posiadającego siedzibę na terytorium 

kraju, który utworzył ten oddział, uważa się za 

dokonane przez tę Grupę VAT. 

Grupa VAT ma status odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Natomiast nabywa ona status 
podatnika z dniem wskazanym w umowie o utworzeniu Grupy VAT, jednakże nie wcześniej niż z dniem 
dokonania jej rejestracji.

Grupa VAT jako podmiot praw 
 i  obowiązków w podatku od towarów  

i usług - nowe uregulowania prawne
część I I I 

Jarosław Szczepański

zastępca	dyrektora	Izby	Administracji	
	Skarbowej	w Katowicach
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–	Najważniejsze	to	dobrze	określić	podstawowe	
założenia	 eventu.	 Jak	mi	mieć	 charakter?	 Jaki	
jest	jego	cel?	Ile	osób	będzie	brało	w	nim	udział?	
Czego	nasi	goście	będą	potrzebowali?	Jaki	mamy	
budżet?	Czy	wolimy	rozwiązania	standardowe	czy	
chcemy	zaskoczyć	uczestników	nieszablonowymi	
rozwiązaniami? – wymienia Iwona Ambrożyń-
ska-Kołbuk, convention manager Vienna 
House Easy by Wyndham Katowice. – To	fra-
zesy,	ale	doświadczenie	pokazuje,	że	często	tego	
brakuje.	Rozpisanie	takiego	briefu	zdecydowanie	
przyśpiesza	rozmowy	z	partnerami	i	przygotowa-
nie	oferty – dodaje.

Vienna House Easy by Wyndham Katowice ma 

duże doświadczenie w organizacji przeróżnych 

eventów. Od kameralnych spotkań zarządów 

korporacji, przez sympozja branżowe i konfe-

rencje z elementami targów, po spotkania in-

tegracyjne, gale firmowe czy wesela. Hotel jest 

obiektem konferencyjno-biznesowym, który od 

12 lat doskonali sztukę gościnności i organiza-

cji spotkań właśnie. Odbywają się one głównie 

w przestrzeni konferencyjnej, która składa 

się z 13 sal, mogących pomieścić do 700 osób, 

i przestronnego foyer o powierzchni 670 mkw. 

Ale wykorzystywana jest też strefa lobby i lobby 

bar, restauracja czy apartamenty. Wszystko za-

leży od potrzeb klienta i kreatywności organi-

zatorów. Już nieraz odbywały się tu imprezy 

w stylu escape roomów, medyczne konferencje 

ze streamingiem na żywo czy eleganckie kolacje 

dla top managementu. 

–	Planując	organizację	eventu,	warto	również	się	
zastanowić,	ile	czasu	możemy	poświęcić	na	jego	
organizację.	Jeżeli	mamy	ograniczony	czas,	warto	
dobrać	doświadczonego	partnera,	który	pomoże	
w	organizacji	od	A	do	Z – mówi Anna Gorczyca-

-Dziewięcka, resident manager Vienna House 
Easy by Wyndham Katowice. –	 I	warto	sko-
rzystać	z	gotowych	rozwiązań,	takich	jak	pakiety	
konferencyjne.

Pakiety konferencyjne to takie gotowce, dzięki 

którym można szybko ogarnąć wszelkie usta-

lenia. Zawierają konkretną cenę za cały zestaw 

świadczeń: wynajem sali, przerwę kawową, 

lunch, wyposażenie sali. Do tego oferują go-

towe zestawy dań do wyboru, w zależności od 

zaplanowanej ilości osób. Oczywiście możliwe 

są modyfikacje, ale taka gotowa oferta ułatwia 

wybór. W Vienna House Easy by Wyndham Ka-

towice pakiety zaczynają się od 139 zł za osobę. 

–	Przygotowaliśmy	 też	 specjalną	ofertę	dla	pra-
codawców	 przeprowadzających	 rekrutację	
w	Katowicach.	Zapewnia	przestrzeń	na	rozmowy,	
profesjonalną	oprawę	i	sprawdzone	rozwiązania	
logistyczne.	A	na	koniec	pyszny	posiłek	na	wzmoc-
nienie – dodaje Anna Gorczyca-Dziewięcka.

Oczywiście pakiety to rozwiązania na standar-

dowe spotkania. Jeżeli firma chce zaskoczyć 

swoich gości, może wspólnie z działem konfe-

rencji hotelu opracować „event szyty na miarę”. 

Vienna House Easy by Wyndham Katowice 

współpracuje z wieloma agencjami eventowymi, 

które oferują ciekawe atrakcje na biznesowe 

spotkania: gry miejskie czy typu escape room, 

teatralne animacje. Nie bez znaczenia jest też 

doskonała lokalizacja hotelu – w centrum Ka-

towic, zaledwie 700 m od Spodka, niedaleko 

kluczowych węzłów komunikacyjnych, oraz 

dostępność miejsc parkingowych. W końcu 

w organizacji eventu chodzi o to, aby goście 

mieli dużo pozytywnych doświadczeń, które 

mają procentować w przyszłości. 

www.viennahouse.com/pl/easy-katowice

Spotkania są wpisane w ludzkie DNA. Powolny powrót podróży i eventów biznesowych po pandemii tylko 
to potwierdza. Jednak organizacja wydarzeń często spędza sen z powiek tym, którzy za nią odpowiadają. 
Eksperci z Vienna House Easy by Wyndham Katowice podpowiadają, jak ułatwić sobie to zadanie.

Organizacja eventu może być naprawdę prosta
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Think out of the box

Każdy jest kreatywny. Od tego powinniśmy 

zacząć, bo wiele osób twierdzi, że jest inaczej. 

Co prawda są ludzie, którzy mają naturalne 

predyspozycje do pracy kreatywnej i wyciągają 

pomysły jak z rękawa. Jednak nie jest prawdą, 

że kreatywności nie da się nauczyć. Wymaga 

to jednak dyscypliny i czasu, a przede wszyst-

kim chęci. Taką wiedzę starano się przekazać 

także studentom uczestniczącym w warszta-

tach w katowickim RIG-u. Efekt? Fantastyczny! 

Uczestnicy warsztatów użyli głęboko ukrytych 

pokładów fantazji, a stworzone projekty zdecy-

dowanie nosiły miano innowacyjnych, a wręcz 

wizjonerskich. 

Jak to wygląda w praktyce?

Design Thinking to metoda pozwalająca na wyj-

ście poza utarte schematy myślenia. Chociaż 

każdy proces składa się z tych samych etapów, 

za każdym razem efekt jest unikatowy. Design 

Thinking dzieli się na etapy, które pozwalają na 

stopniowe poznanie danego problemu, a na-

stępnie jego rozwiązanie. Moderatorki wraz ze 

studentami przechodziły przez prawie każdy 

z nich – zaczynając od empatyzacji, a na proto-

typowaniu kończąc. Co ciekawe, z metody już 

od dawna korzystają największe marki między 

innymi Starbucks czy Apple, ale na polskim 

podwórku to rozwiązanie wciąż jest mało znane. 

Jakie elementy składają się na proces?

Empatia

Jest ona kluczowa i ma znaczenie podczas 

każdego z etapów. To właśnie głębokie zrozu-

mienie potrzeb pozwala „wejść w cudze buty”. 

Uczestnicy warsztatów nie mogli więc pominąć 

najważniejszej części, ale doskonale ją poczuli 

i wcielili się w odpowiednie role. Chociaż po-

czątkowo proces wydawał się nieco dziwny, 

moderatorki powtarzały, że trzeba w pełni się 

mu poddać i… miały rację!

Diagnoza potrzeb 

Punktem wyjścia w Design Thinking jest dobre 

zdefiniowanie potrzeb. Podczas diagnozowa-

nia należy zanalizować informacje uzyskane 

w trakcie pierwszego etapu i zastanowić się nad 

wartościami, dylematami, które wymagają roz-

wiązania. Studenci niczym najlepsi lekarze zdia-

gnozowali pacjenta i przystąpili do działania. 

Generowanie pomysłów

Najciekawszy etap ze wszystkich elementów 

w procesie myślenia projektowego. Uczest-

nicy, pracując w grupach, mieli za zadanie wy-

myślić, jak najwięcej pomysłów na rozwiązanie 

problemu. Bez ograniczeń, bez oceniania. Par-

tycypanci wcielali się w różne postaci, zwie-

rzęta, a nawet miejsca, po to by pozbyć się barier 

ograniczających moc swobodnego myślenia.

Prototypowanie

Fragment polegający na wybraniu najlepszych 

rozwiązań, które warto wdrożyć. Studenci po 

burzliwych dyskusjach zdecydowali się na kon-

kretne kroki, a ich zadaniem było ich rozplano-

wanie i dokładne opisanie przed pozostałymi 

grupami projektowymi. 

Testowanie

Testowanie prototypów to w zasadzie ulep-

szanie dobrych pomysłów i odrzucanie tych 

mniej trafionych. Ze względu na ograniczenia 

czasowe, ale też fizyczne, etap ten nie mógł 

zostać zrealizowany.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulu-

jemy świetnych pomysłów, twórczej pracy, 

kreatywnych rozwiązań i innowacyjnych pro-

duktów! Liczymy, że w niedługim okresie ujrzą 

światło dzienne.

Katarzyna Stawiarska
Agencja Marketingu Internetowego Mavika

19 października odbyła się kolejna edycja warsztatów Design Thinking dla studentów śląskich uczelni 
organizowanych przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach przy współpracy z CEO Maviki – 
Katarzyną Prażmowską oraz Edytą Kwiatkowską z Leadit – Instytutu Szkoleniowo-Rozwojowego. Ideą 
przewodnią warsztatów jest odkrywanie kreatywnego potencjału wśród młodych osób i wyzwolenie 
odwagi, by potencjał ten wykorzystywały. 

 Design Thinking 
  warsztaty myślenia projektowego dla studentów 
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Aktualnie trwa zimowa rekrutacja na dwa kie-

runki MBA. Już w marcu 2023 roku będzie 

można rozpocząć studia na kierunkach:

• Master of Business Administration dla za-
rządzających w firmie rodzinnej - program 

tego unikatowego w skali kraju kierunku 

powstał we współpracy z ekspertami Insty-

tutu Biznesu Rodzinnego z Poznania. Studia 

w Wyższej Szkole Humanitas są jedynymi 

tego typu w Polsce.

Jak podkreśla Roman Wieczorek, ambasa-
dor kierunku i ekspert Instytutu Biznesu 
Rodzinnego. 

–	Studia	te	to	narzędzie,	dzięki	któremu	uczest-
nicy	 otrzymają	 wiedzę	 konkretną,	 usyste-
matyzowaną,	aktualną	i	sprawdzoną.	Grono	
wykładowców	 jest	 naprawdę	 imponujące	
–	tworzą	je	ludzie	o	doświadczeniu	klasycznie	
biznesowym,	ale	jednocześnie	bardzo	głęboko	
rozumiejący	specyfikę	biznesu	rodzinnego.	MBA	
dla	zarządzających	w	firmie	rodzinnej	to	proces,	
który	kompleksowo	przeprowadzi	uczestników	
przez	zaułki	dzisiejszego	biznesu,	ale	cała	droga	
będzie	przebiegać	z	uwzględnieniem	perspek-
tywy	rodziny	biznesowej.

• Master of Business Administration dla li-
derów samorządów - program studiów zo-

stał opracowany przez ekspertów Wyższej 

Szkoły Humanitas oraz Bratislava University 

of Economics and Management, przy wspar-

ciu międzynarodowego zespołu naukowców 

z University of Denver, University of Applied 

Sciences i Comenius University. 

Dr Janusz Michałek, prezes Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej S.A tłumaczy, że:
–	Współpraca	z	Wyższą	Szkołą	Humanitas	to	ko-
lejne	wyzwanie	i	wartość	dodana	w	działalności	
Spółki.	Świat	biznesu	i	nauki	łączy	siły	na	rzecz	
bardziej	dynamicznego	rozwoju	regionu	–	w	XXI	
wieku	wydaje	się,	że	te	dwie	sfery	stają	się	sobie	
coraz	bliższe,	a	nawet	zależne	od	siebie.	Program	
kierunku	Studiów	Master	of	Business	Administra-
tion	dla	 liderów	samorządów	 jest	odpowiedzią	
na	 wyzwania	 stojące	 przed	 samorządowcami.	
Dzięki	współpracy	z	Katowicką	Specjalną	Strefą	
Ekonomiczną	S.A.	uczestnicy	studiów	otrzymają	
wiedzę,	kompetencje	i	umiejętności,	które	są	ele-
mentem	klasycznych,	ogólnych	programów	MBA,	
a	dodatkowo	każdy	z	obszarów	zostanie	znacznie	
poszerzony	o	aspekty	związane	z	 funkcjonowa-
niem	i	rozwojem	JST.

Sławomir Sagadyn, Dyrektor Powiatowego 
Urzędu Pracy w Sosnowcu i uczestnik studiów 

MBA dla liderów samorządów: –	Wybór	tego	
konkretnego	kierunku	był	oczywisty,	gdyż	sadzę,	że	
został	przygotowany	idealnie	dla	samorządowców.	
Udział	w	studiach	MBA	dla	Liderów	Samorządu	
pozwala	mi	na	rozwijanie	osobistych	kompetencji	
menedżerskich	i	przywódczych.	Dotychczasowe	
zajęcia	podniosły	moją	wiedzę	w	zakresie	samo-
rozwoju.	Omawiane	tematy	są	w	pełni	związane	
z	obszarem	samorządu,	a	wykładowcy	prowadzący	
zajęcia	są	praktykami	w	swojej	dziedzinie.	Sądzę,	
że	ukończenie	studiów	MBA	podniesie	moje	zdol-
ności	do	zarządzania	organizacją,	m.in.	poprzez	
wymianę	doświadczeń	z	pozostałymi	słuchaczami	
i	wykładowcami	oraz	wzajemną	inspirację.	

Ponadto, Wyższa Szkoła Humanitas realizuje 
innowacyjne programy kształcenia i urucha-
mia kierunki studiów podyplomowych, które 

są odpowiedzią na zapotrzebowanie zmienia-

jącego się świata nauki i otoczenia społeczno-

-gospodarczego. To sprawia, że WSH od lat 

pozostaje liderem rynku edukacyjnego w tym 

segmencie.

Uczelnia od 25 lat kształci w duchu dialogu, 

partnerstwa, tolerancji, otwartości oraz sza-

cunku do Człowieka - te cechy pozwalają na 

skuteczny rozwój. Dzięki zaangażowaniu wybit-

nych naukowców, jak i praktyków z ogromnym 

dorobkiem naukowym, możliwe jest umie-

jętne połączenie teorii z praktyką. Dowodem 

skuteczności kształcenia są wysokie miejsca 

w ogólnopolskich rankingach uczelni wyż-

szych. Wyższa Szkoła Humanitas dysponuje 

znakomitą bazą materialną i dydaktyczną, co 

sprawia, że studia są nie tylko wyzwaniem, ale 

także przyjemnością. Na szeroką skalę wspiera 

placówki edukacyjne, przedsiębiorców, a także 

inicjuje i włącza się w organizację szeregu 

przedsięwzięć o charakterze naukowym, pro-

społecznym, biznesowym itp.

Humanitas przyświeca hasło: „Człowiek. To się 

liczy”. W przyjaznej i partnerskiej atmosferze 

tworzy warunki kształcenia zgodnie z duchem 

czasu, co gwarantuje, że czas studiów przynie-

sie wiele korzyści.

Pełna oferta studiów podyplomowych 

oraz MBA: www.humanitas.edu.pl

Studia MBA to szansa na rozwój, zdobycie dodatkowych kwalifikacji menedżerskich, a także okazja do 
nawiązania cennych kontaktów, które często owocują w życiu zawodowym. Wyższa Szkoła Humanitas 
stawia na praktyczny aspekt kształcenia, tworząc nowe koncepty, w oparciu o najnowocześniejsze 
programy i narzędzia. Absolwenci studiów MBA uzyskują uprawnienia do zasiadania w radach nadzor-
czych spółek Skarbu Państwa. Wyższa Szkoła Humanitas realizuje program studiów MBA wzbogacony 
o dodatkowe moduły. 

Humanitas
to wszechstronny 
rozwój
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Lepiej - jak głosi tytuł jednego ze zna-
nych filmów - być piękną i bogatą. Na 
to pierwsze wpływu nie mamy, ale na 
poziom dochodów już tak.
To prawda - wyższy poziom wykształcenie to 

wyższe zarobki. Z aktualnego Ogólnopolskiego 

Badania Wynagrodzeń wynika, że im wyższe 

wykształcenie, tym wyższe zarobki. Pensja ma-

gistra inżyniera potrafi być o prawie dwa tysiące 

złotych wyższa niż osoby z wyższym tytułem 

zawodowym - licencjata czy inżyniera. Inwesty-

cja w wykształcenie – w wiedzę i kompetencje, 

w rozwój osobisty to z pewnością kierunek 

sprzyjający poprawie naszego bytu.

Inna stara prawda głosi, że człowiek uczy 
się przez całe życie?
Na ówczesnym rynku pracy same studia wyższe 

bardzo często nie są wystarczające, nie tylko by 

w firmach piąć się po szczeblach kariery. Żeby 

stać się sprawnym menedżerem, zarządzać 

zespołem w obliczu obecnych wyzwań, trzeba 

czegoś więcej –zaawansowanego przeszkole-

nia w liderowaniu.

Obecnie to, z czym liderzy muszą stawić czoła 

to trzy kluczowe wyzwania współczesności. 

Pierwsze to transformacja cyfrowa – trzeba 

być gotowym na wszystko, co przynosi postęp 

technologiczny i społeczny. Drugie – to dyna-

miczne zmiany, gdzie trzeba być przygotowa-

nym na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 

w swojej organizacji, w dobie ciągłych zmian 

w otoczeniu społeczno-gospodarczym. I trzecie 

to zarządzanie w dobie kryzysów i przełomów – 

tu by stać się silnym i odpowiedzialnym liderem 

potrzebne są profesjonalne kompetencje, by 

świadomie rozwiązywać wszystkie trudności 

zarządcze i pojawiające się możliwości

Niczym mistrz odsłaniający tajniki swej 
mądrości przed uczniem?

W wielu firmach o światowym zasięgu tak to 

właśnie wygląda. W Politechnice Śląskiej, jednej 

z dziesięciu polskich uczelni badawczych, na co 

dzień mamy kontakt z menedżerami najwięk-

szych światowych korporacji takich jak Philips, 

Rockwell Automatic, Veolia, itp., którzy są na-

szymi partnerami w procesie nauczania, dzieląc 

się wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami 

z naszymi słuchaczami. Dzięki nim nasi studenci 

zdobywają kapitał o światowym poziomie. Dla-

tego też wielokrotnie o Politechnice Śląskiej 

mówi się, że to kuźnia prezesów, nie jest to tylko 

powiedzenie, bowiem stoją za tym statystyki 

i twarde fakty. To wyjątkowa uczelnia, która 

stawia na sieć kontaktów, wzajemną wymianę 

doświadczeń i wiedzy. 

Co trzeba zrobić, by wejść do kadry 
zarządzającej? Pewno ciężko i długo 
pracować?
Bez efektywnej pracy się nie obejdzie, szefowie 

dużych, światowych firm, wymagają również 

profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zarzą-

dzania. Bardzo często chcą, by przyszli mene-

dżerowie legitymowali się dyplomami Master 

of Business Administration (MBA).

Czyli znowu studia? I znowu teoretyczna 
nauka?
W Politechnice Śląskiej ruszy kolejna - trzecie 

edycja studiów MBA Przemysł 4.0, w których 

ponad połowa zajęć to zajęcia z praktykami. 

Wiedza jest kluczowym czynnikiem rozwoju, 

ale to praktyka kieruje nas na mistrzowski po-

ziom, a nauka od naszych mistrzów to gotowa 

recepta na to, jak zwiększyć swoje zarobki. 

Bardzo wielu naszych słuchaczy studiów MBA 

już po pierwszym semestrze awansuje, popra-

wia swoje warunki pracy, zarabia lepiej. Do grona 

naszych partnerów należą m. in. Philips, Roc-

kwell Automation, AIUT, Astor, EMT Systems, 

Veolia, APA Group, czy jedna z najlepszych na 

świecie - Katowicka Specjalna Strefa Ekono-

miczna, oraz inne wyjątkowe podmiotu na na-

szym industrialnym śląskim rynku - Regionalna 

Izba Gospodarcza w Katowicach, Regionalna 

Izba Przemysłowo-Handlowa, Park Naukowo- 

Technologiczny „Technopark Gliwice”. To są 

praktycy biznesu z tzw. najwyższej półki.

Czołowa polska uczelnia i jeden z naj-
lepszych biznesowych uniwersytetów 
w Europie?
Tak, nasza uczelnia – jako jedna z dziesięciu 

uczelni badawczych w Polsce oraz jeden z naj-

lepszych biznesowych uniwersytetów euro-

pejskich będący naszym partnera: Nyenrode 

Business University w Niderlandach, wspólnie 

z nami realizuje studia MBA w ramach wszyst-

kich 3 profili, które uruchamiamy w marcu 

2023. Oprócz MBA Przemysł 4.0. będziemy 

otwierać nabór na MBA o profili Technologie 

Wodorowe i Transformacja Energetyczna. Tu 

naszym partnerem biznesowym jest Veolia 

- światowa marka specjalizująca się w optymal-

nym zarządzaniu zasobami naturalnymi. Jest 

obecna w 58 krajach na wszystkich kontynen-

tach. To nasz nowy profil MBA.

Kto i kiedy może ubiegać się o przyjęcie 
na Wasze studia?
Rekrutacja rusza w styczniu, w marcu roz-

pocznie się kolejna edycja MBA Przemysł 4.0. 

wspomniany już MBA Technologie Wodorowe 

i Transformacja Energetyczna oraz MBA Usługi 

Publiczne. Żeby zostać słuchaczem MBA trzeba 

mieć doświadczenie w kierowaniu, zarządza-

niu lub prowadzeniu własnej firmy oraz tytuł 

licencjata lub magistra. Cieszymy się mogąc za-

proponować komfortową - hybrydowa formułę 

nauki, w której część zajęć odbywa się online, 

a część – stacjonarnie. Bardzo sobie to cenią 

O potrzebie ciągłego zdobywania profesjonalnej wiedzy i umiejętności z zarządzania, randze dyplomu 
MBA, który daje nowe możliwości biznesowe mówi dr hab. Małgorzata Dobrowolska, prof. PŚ, Dyrektor 
Międzynarodowego Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Kierownik Studiów Podyplomowych MBA 
Politechniki Śląskiej.

Studia MBA  
na Politechnice Śląskie
przepustką do wyższych 
stanowisk, zarobków 
i rad nadzorczych

fo
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nasi słuchacze twierdzą, że mogą dzięki temu 

połączyć obowiązki ze studiowaniem.

To oferta skierowana również dla małych 
i średnich przedsiębiorców?
Oczywiście, Przemysł 4.0, czyli gospodarka po 

czwartej rewolucji przemysłowej, to termin nie 

dotyczący tylko przemysłu jako takiego. To rów-

nież zmiana zarządzania. Menedżer przyszłości, 

to menedżer korzystający z nowych technologii. 

Nowe technologie wymagają nowych kompe-

tencji, nie tylko tych bardzo specjalistycznych, 

które stanowią filary Przemysłu 4.0., jak wiedza 

o technologiach przyrostowych, cyberbezpie-

czeństwie, o autonomicznych robotach, posze-

rzonej rzeczywistości, przetwarzaniu dużych 

zbiorów danych, itd. Transformacja cyfrowa 

to również nowe stanowiska pracy, zawody, 

nowy rynek, nowy nowe modele biznesowe dla 

Przemysłu 4.0. i wreszcie – nowe, interdyscypli-

narne kompetencje. Dziś to, na co powinni sta-

wiać menedżerowie, to przygotowanie siebie 

i swojej kadry na zmiany, które przynosi postęp 

technologiczny.

Wiele uczelni kusi możliwością zdo-
bycia tytułu Master Business of 
Administrations. 
Jako Politechnika Śląska od lat jesteśmy 

w pierwszej trójce najlepszych i największych 

kuźni kadr - nasi absolwenci są nie tylko w gro-

nie najbardziej pożądanych pracowników ale 

i prezesów dużych firm. Bardzo dbamy o na-

szych słuchaczy MBA, wspierając proces ich 

nauki na każdym etapie. Możemy dziś powie-

dzieć, że tylu, ilu zaczęło, tylu kończy studia, 

co świadczy o naszej skuteczności. Wśród 

walorów najczęściej podkreślanych przez na-

szych słuchaczy i absolwentów jest niezwykła 

atmosfera, która towarzyszy nam w trakcie stu-

diów – sprzyjają nie tylko nauce ale i relacjom 

międzyludzkim. 

Dyplom dobrej i szanowanej uczelni ma 
swoją wartość!
Misją MBA Politechniki Śląskiej jest rozwijanie 

silnych liderów zarządzania i technologii przy-

szłości, mających pozytywny wpływ na postęp 

technologiczny i społeczny, gotowych stawić 

czoła wyzwaniom współczesności.

Program oparty jest o trzy wartości: wdrażanie 

technologii przyszłości, wykorzystanie innowa-

cji i światowych trendów w zarządzaniu oraz 

silne i odpowiedzialne przywództwo.

Walorem jest komfortowa forma studiów da-

jąca możliwość łączenia MBA z codziennymi 

obowiązkami, dzięki formule weekendowej 

(zajęcia w soboty i niedziele) oraz hybrydo-

wej (zajęcia on-line i stacjonarne), prowa-

dzone w języku polskim i angielskim z opcją 

gwarantowanych tłumaczeń.

Nasze motto to „Poczuj moc zarządzania i no-

wych technologii” i to się sprawdza, bo znaczna 

część uczestników dwóch dotychczasowych 

edycji MBA, zostaje zauważona już na etapie 

wspomnianego, pierwszego semestru. Dostają 

bardzo szybko propozycję lepszych stanowisk, 

albo lepiej płatnej pracy. Dyplom MBA daje też 

nowe możliwości biznesowe, bo ukończenie 

naszych studiów pozwala zasiadać w radach 

nadzorczych spółek.

Rozmawiała Redakcja „Business HUB”

Więcej informacji o rekrutacji:

 www.mba.polsl.pl, www.mcbi.pl

POROZMAWIAJMY O TWOIM
GLOBALNYM BIZNESIE!

Dagmara Szastak Katarzyna Piosek

Zapraszamy do współpracy
Biuro Współpracy Międzynarodowej

RIG w Katowicach



WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

96

RAW:	Raising	Awareness	on	effective	Waste	Mana-
gement to dwuletni projekt, którego celem jest 

opracowanie i wdrożenie narzędzi, służących 

efektywnemu zarządzaniu odpadami i inte-

ligentnemu wykorzystaniu zasobów, a które 

stanowią fundament w procesie przechodzenia 

na gospodarkę obiegu zamkniętego. Partnerzy 

chcą tym samym zwrócić uwagę nie tylko na 

ustanowioną przez Unię Europejską hierarchię 

postępowania z odpadami, ale także podkreślić 

konieczność podejmowania codziennych wy-

zwań w dążeniu do zmniejszenia rosnącej ilości 

generowanych odpadów. Odpowiedzialność ta 

ciąży także na przedsiębiorstwach.

W dniach 29-30 listopada przedyskutowano 

postęp w projekcie w zakresie jego merytoryki 

i administracji. Podsumowano także dotychcza-

sową pracę nad dwoma rezultatami projektu, tj.: 

przewodnikiem po strategiach gospodarki cyr-

kularnej w środowisku biznesowym oraz apli-

kacją, podnoszącą świadomość w tym zakresie.

Podręcznik, do którego treści zostały opra-

cowane przez partnerów, składa się z 7 roz-

działów, poświęconych m.in. zagadnieniom 

recyklingu na etapie produkcji, ponownego 

użycia i redystrybucji zasobów, czy zrówno-

ważonego projektowania. Treści mają wymiar 

praktyczny, gdyż w dużej mierze bazują na 

studiach przypadków profesjonalistów (case 

studies), którzy już stosują zrównoważone po-

dejście w swojej działalności biznesowej. Uzu-

pełnieniem podręcznika będzie cyfrowy kurs 

RAW, który, podobnie jak aplikacja, zostanie 

opracowany przez Danmar Computers z Polski, 

partnera odpowiedzialnego za działania z za-

kresu IT/ICT. Aplikacja będzie zawierała ćwi-

czenia – „pigułki” i quizy edukacyjne, kreator 

strategii, który pozwoli na stworzenie własnej, 

spersonalizowanej ścieżki działania, wspierają-

cej proces transformacji, a także narzędzie do  

śledzenia indywidualnego śladu ekologicznego 

(w formie gry).

Hostem kolejnego spotkania będzie EuroVér-

tice, partner z Hiszpanii. 

Partnerstwo RAW tworzą:

• Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach 

– Polska (koordynator),

• Mindshift Talent Advisory – Portugalia,

• Danmar Computers – Polska,

• Izba Przemysłowo-Handlowa w Gabrowie 

(GbCCI) – Bułgaria,

• EuroVértice – Hiszpania,

• Association of Academicians Union – Turcja.

Projekt realizowany jest w ramach Erasmus+, 

KA220-VET Cooperation partnerships in vo-

cational education and training.

Dagmara Szastak
Kierownik ds. Współpracy Międzynarodowej 

RIG w Katowicach

Już od niemal roku, w ramach grantu Erasmus+, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach wraz 
z partnerami z Portugalii, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii i Węgier, pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą 
skutecznie budować i promować świadomość w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami. W li-
stopadzie partnerzy projektu spotkali się w Egerze, zwanym „perłą północnych Węgier”, by podsumować 
dotychczasowe działania i zaplanować kolejne.

Międzynarodowe spotkanie  
projektowe w Egerze

Ten	projekt	został	zrealizowany	przy	wsparciu	finansowym	Komisji	Europejskiej.	Projekt	lub	publikacja	odzwierciedlają	jedynie	stanowisko	
ich	autora	i	Komisja	Europejska	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	umieszczoną	w	nich	zawartość	merytoryczną.

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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–	Wraz	ze	statuetką	laureaci	otrzymują	nagrodę	
pieniężną	w	wysokości	10	tys.	zł.	Ale	nie	te	środki	
finansowe	 są	 w	 tym	 wszystkim	 najważniejsze.	
Najważniejsze	jest	to,	że	w	ten	sposób	doceniamy	
nagrodzonych	za	ich	działania	na	rzecz	ochrony	
środowiska – mówi Tomasz Bednarek, prezes 
WFOŚiGW w Katowicach.

Kapituła Konkursu Zielone Czeki’2022 przy-

znała cztery nagrody główne oraz łącznie pięć 

wyróżnień w kategoriach:

• Ekologiczna osobowość roku

• Gmina przyjazna dla czystego powietrza

• Inwestycja proekologiczna roku

• Programy i akcje na rzecz ochrony przyrody 

oraz edukacji ekologicznej

Za prowadzenie, wraz ze swoją córką Mają, 

audycji „EKO RANEK” emitowanej od niemal 

9 lat na antenie Polskiego Radia Katowice, 

Ekologiczną Osobowością Roku została Ga-

briela Kaczyńska. Audycja realizowana w for-

mule reportażu uczestniczącego poświęcona 

jest ekologii, ochronie środowiska i naukom 

przyrodniczym. Biorą w niej udział naukowcy, 

eksperci i popularyzatorzy nauki ale przede 

wszystkich zaproszone do programu dzieci. 

Poszczególne odcinki audycji nierzadko wy-

korzystywane są w szkołach i przedszkolach 

jako materiał dydaktyczny. Gabriela Kaczyńska 

współpracuje też z Programem 1 i Programem 

3 Polskiego Radia. Jest inicjatorką wielu akcji 

i kampanii społecznych, dotyczących ochrony 

przyrody i propagowania zdrowego stylu życia 

u dzieci i młodzieży.

Wyróżnienia otrzymali Tomasz Beczała oraz 

Marcin Podsiadło.

Za wielotorowe działania w zakresie walki 

o czyste powietrze, Zielony Czek w kategorii 

Gmina przyjazna dla czystego powietrza tra-

fił tym razem do gminy Goczałkowice-Zdrój. 

Jednym z nich jest realizacja Programu Ogra-

niczenia Niskiej Emisji. W samym tylko 2021 

roku wymienionych zostało 135 nieefek-

tywnych źródeł ciepła na ekologiczne. Przez 

ostatnie lata wykonanych zostało wiele inwe-

stycji w ochronie środowiska, jak rewitalizacja 

Parku Zdrojowego oraz sąsiadującego z nim 

budynku starego dworca, wybudowane zostało 

centrum przesiadkowe ze stacją wypożyczania 

rowerów. Ponadto, w Gminie prowadzony jest 

punkt konsultacyjno-informacyjny Programu 

Czyste Powietrze, a dla mieszkańców ogrzewa-

jących domy wyłącznie ekologicznymi źródłami 

ciepła wprowadzona została obniżona stawka 

podatkowa. W gminie prowadzone są też przy 

użyciu drona kontrole palenisk domowych. Go-

czałkowice-Zdrój zajęły 11 miejsce w rocznym 

rankingu gmin w Programie Czyste Powietrze.

Wyróżnione zostały gminy: Ślemień i Mszana.

Nagrodę w kategorii Inwestycja proekolo-
giczna roku otrzymało Przedsiębiorstwo Ener-

getyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. Zielony Czek 

trafił do spółki za realizację zadania „Budowa 

III Etapu Instalacji Odsiarczania Spalin i I Etapu 

Instalacji Odazotowania Spalin dla kotłowni 

WR-25 w PEC Gliwice”. Nowoczesna instalacja 

Statuetki i czeki opiewające na kwotę 10 tys. zł trafiły do tegorocznych laureatów konkursu Zielone 
Czeki’2022 w czterech kategoriach. Kapituła Konkursu przyznała również pięć wyróżnień. Uroczystość 
odbyła się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Konkurs organizowany jest corocznie przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z okazji Dnia Ziemi.

LAUREACI ODEBRALI

ZIELONE CZEKI
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oczyszczania spalin sprawia, że do atmosfery 

trafia mniej zanieczyszczeń gazowych, a stan-

dardy emisyjne jakie spełnia kotłownia osiągają 

wyśrubowane normy emisyjne ustanowione dla 

Polski przez Komisję Europejską. Dzięki reali-

zacji tej inwestycji kotłownia WR-25 po okre-

sie derogacji ciepłowniczej od 1 stycznia 2023 

roku będzie spełniała standardy określone na 

podstawie konkluzji BAT. Całkowity koszt bu-

dowy wyniósł niemal 52 mln zł, z czego 27 mln 

to dofinansowanie ze środków WFOŚiGW 

w Katowicach.

Wyróżnienie otrzymała Gmina Kalety.

W ostatniej kategorii - Programy i akcje na 
rzecz ochrony przyrody oraz edukacji eko-
logicznej, zwyciężyło Stowarzyszenie „Nie 

Dokarmiaj Smoga”, za aktywną działalność na 

rzecz poprawy jakości powietrza. Stowarzysze-

nie działa głównie na rzecz czystego powietrza 

w Pszczynie, choć nie tylko. W ubiegłym roku 

Stowarzyszenie przeprowadziło intensywną 

kampanię informacyjną, dotyczącą treści 

uchwały antysmogowej oraz możliwości uzy-

skania dofinansowania do wymiany źródeł 

ciepła, z uwzględnieniem wpływu zanieczysz-

czeń powietrza na zdrowie. Na swoim koncie 

ma także kampanię informacyjno-edukacyjną 

pod hasłem „Wymień piec! Nie zwlekaj! Czas 

ucieka!”, produkcję filmów poruszających kwe-

stie złej jakości powietrza w Pszczynie i sposo-

bów monitorowania powietrza oraz skutków 

zdrowotnych. 

Działacze Stowarzyszenia stworzyli stronę in-

ternetową niedokarmiajsmoga.pl, spotykają się 

z mieszkańcami, uczestniczą w konferencjach 

i debatach, pracują z dziećmi i młodzieżą, or-

ganizują koncerty, happeningi i proekologiczne 

wydarzenia, jak Dzień Czystego Powietrza, 

który połączony był z inauguracją kampanii 

Polskiego Alarmu Smogowego „Zobacz czym 

oddychasz. Zmień to”. 

W tej kategorii tym razem Kapituła nie przy-

znała wyróżnień.

Nagroda	ekologiczna	„Zielone	Czeki”,	przyznawana	
przez	Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	
i	Gospodarki	Wodnej	w	Katowicach	z	okazji	Dnia	
Ziemi,	ma	już	swoją	długoletnią	historię.	
Pierwsze	 Zielone	 Czeki	 zostały	 przyznane	 28	
lat	temu	–	w	1994	roku.	Od	tego	czasu	wśród	
laureatów	 konkursu	 znalazło	 się	 wielu	 pasjo-
natów	 przyrody,	 są	 wśród	 nich	 naukowcy,	 na-
uczyciele,	 dziennikarze,	 przedsiębiorcy,	 gminy	
i	stowarzyszenia.

www.wfosigw.katowice.pl

http://www.wfosigw.katowice.pl
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Okazją do naszej rozmowy jest nagroda 
przyznana przez WFOŚIGW w Katowi-
cach - Zielony Czek w kategorii Gmina 
przyjazna dla czystego powietrza. Jeste-
ście miejscowością uzdrowiskową, ten 
status zobowiązuje do dbania o czyste 
powietrze?
Zobowiązuje w sposób szczególny. Zależy 

nam na tym, aby jak najlepszym powietrzem 

oddychali zarówno mieszkańcy naszej gminy, 

jak i kuracjusze oraz turyści licznie odwiedza-

jący Goczałkowice-Zdrój. Walka ze smogiem 

to przecież walka o zdrowie nasze i naszych 

bliskich. Dla nas jako gminy uzdrowiskowej to 

priorytet. Cieszę się, że nasze działania dają 

efekt w postaci poprawy jakości powietrza. 

Ale cieszy też to, że są zauważane przez spe-

cjalistów w różnych konkursach, jak w tym 

ważnym i prestiżowym, organizowanym przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Nagroda została przyznana, m.in. za re-
alizację Programu Ograniczenia Niskiej 

Emisji. Jakie działania zostały podjęte 
w tym zakresie w ostatnich latach?
To najważniejszy program proekologiczny 

w naszej gminie w ostatnim czasie. Obecna 

edycja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 

realizowana jest od końca 2018 roku. Dzięki 

dofinansowaniu do 80% mieszkańcy zrealizo-

wali już ponad 700 inwestycji, których celem 

jest poprawa jakości powietrza. Wymienio-

nych zostało prawie 550 kotłów. To ponad 1/3 

wszystkich kotłów w gminie! A warto podkre-

ślić, że program w dalszym ciągu jest realizo-

wany, przyjmujemy od mieszkańców kolejne 

wnioski. Cieszę się, że zainteresowanie jest tak 

duże. Ponadto, w ramach PONE można uzyskać 

dofinansowanie na docieplenie budynków czy 

wymianę okien.

W jaki sposób zachęcacie mieszkańców 
do wybrania bardziej ekologicznych spo-
sobów ogrzewania domów?
Jedną z zachęt dla mieszkańców jest niższa 

stawka podatku. Mieszkaniec, który ma w domu 

wyłącznie ekologiczne źródła ciepła płaci 80% 

niższy podatek od nieruchomości dla budyn-

ków mieszkalnych lub ich część. Goczałkowice- 

Zdrój były jedną z pierwszych gmin w regionie, 

które wprowadziły takie rozwiązanie.

Mocno stawiamy na edukację ekologiczną. 

Żeby uświadomić naszym mieszkańcom, jak 

niebezpieczny jest smog, prowadzimy kampa-

nie ekologiczne, konkursy. W 2021 r. wspól-

nie z Pszczyńskim Alarmem Smogowym „Nie 

Dokarmiaj Smoga” przeprowadziliśmy głośną 

akcję na rzecz czystego powietrza. W Goczałko-

wicach dostępna była instalacja w formie płuc, 

która oddychała tym samym powietrzem, któ-

rym my oddychamy. Każdy mógł zobaczyć na 

własne oczy, jak białe „płuca” zmieniają kolor 

pod wpływem smogu. Wielu osobom dało to do 

myślenia. Akcja połączona była z happeningiem 

proekologicznym z udziałem dzieci i młodzieży 

z naszych placówek oświatowych.

W ramach edukacji ekologicznej pokazujemy 

mieszkańcom, że nasze codzienne wybory mają 

duży wpływ na jakość powietrza. Zachęcamy 

na przykład, żeby – jeśli to możliwe – zamienić 

O wielotorowych przedsięwzięciach w zakresie walki o czyste powietrze, a także inwestycjach w ochronę 
środowiska mówi Gabriela Placha, Wójt Goczałkowic-Zdroju, zdobywcy nagrody Zielony Czek.

Działania na rzecz poprawy jakości powietrza 
to inwestycja w naszych mieszkańców
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samochód na rower. Od kilku lat mamy w gmi-

nie samoobsługową wypożyczalnię rowerów. 

Stacje znajdują się przy koronie zapory oraz 

na centrum przesiadkowym przy Parku Zdro-

jowym. Staramy się też rozwijać sieć ścieżek 

rowerowych w gminie. 

Jakimi innymi jeszcze przedsięwzięciami 
na rzecz bycia eko mogą pochwalić się 
Goczałkowice-Zdrój?
Realizujemy nasz Program Ograniczenia Ni-

skiej Emisji, a także zachęcamy do skorzysta-

nia z programu „Czyste Powietrze”. Od 2021 

r. w Urzędzie Gminy Goczałkowice-Zdrój 

funkcjonuje Gminny Punkt Konsultacyjno- 

Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. 

Mieszkańcy mogą uzyskać tam praktyczną 

pomoc w zakresie wypełniania wniosków, for-

mularzy i rozliczeń do WFOŚiGW. Punkt świet-

nie spełnia swoją rolę! Świadczy o tym ranking 

przygotowany przez Polski Alarm Smogowy 

oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej. Goczałkowice-Zdrój to 

jedna z najaktywniejszych gmin w programie 

„Czyste Powietrze”. W trzecim kwartale 2021 

roku nasza gmina zajęła 16. miejsce w kraju.

Regularnie prowadzimy w gminie kontrole pa-

lenisk. Kontrolerzy mają za zadanie nie tylko 

sprawdzać, co trafia do kotłów, ale także uświa-

damiać mieszkańców, jak ważna jest nasza od-

powiedzialna postawa w zakresie ogrzewania. 

Pilotażowo wykonaliśmy także kontrolę dymu 

z kominów przy użyciu drona.

Czy wyniki finansowe i budżet Goczał-
kowic pozwalają na wcielanie w życie 
hasła – stop smog?
Szalejąca inflacja oraz wojna za naszą wschod-

nią granicą powodują, że czasy są trudne. A to 

ma wpływ na kondycję finansową wszystkich 

samorządów. Wierzę jednak, że działania na 

rzecz poprawy jakości powietrza to inwe-

stycja na przyszłość, inwestycja w naszych 

mieszkańców. Dlatego nie ograniczamy na-

szych programów ekologicznych, chcemy je 

kontynuować. Zdecydowaliśmy na przykład, 

że nasz Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

prowadzimy nie tylko przy udziale środków 

z WFOŚiGW, ale także z budżetu gminy. 

Wszystko po to, aby przyspieszyć realizację 

inwestycji proekologicznych.

Jakie plany na 2023 rok ma gmina, jeśli 
chodzi o inwestycje komunalne w istnie-
jącą infrastrukturę, która będzie miała 
wpływ na ochronę środowiska? 
Kończymy termomodernizację budynku wie-

lorodzinnego przy ul. Szkolnej 70. Zadanie 

poprawi efektywność energetyczną budynku 

i przyczyni się do poprawy jakości powietrza. 

W 2023 roku planujemy prace w budynku 

Urzędu Gminy. To m.in. ocieplenie ścian i da-

chu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 

montaż nowych kotłów gazowych, a także wy-

miana oświetlenia wewnętrznego na ledowe. 

Ponadto, na budynku zamontowane zostaną 

panele fotowoltaiczne. Liczymy też na to, że 

uda się przeprowadzić termomodernizację bu-

dynku Szkoły Podstawowej nr 1. To ambitne 

zadanie, ale ważne, również ze względu na 

ochronę środowiska.

Rozmawiała Jaga Kolawa
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Obowiązek raportowania ESG
Dyrektywa unijna CSRD (Corporate	Sustainabi-
lity	Reporting	Directive) wprowadza począwszy 

od 2023 r. i w kolejnych latach dla określonych 

grup podmiotów obowiązek sporządzania ra-

portów niefinansowych w zakresie realizacji 

standardów ESG. W pierwszych okresach obo-

wiązek raportowania obejmie największe firmy, 

które będą musiały raportować swój wpływ na 

środowisko. Korporacje od dłuższego czasu, 

aby przygotować się do nowych obowiązków, 

rozwijają specjalne działy do spraw wdrażania 

ESG i zatrudniają specjalistów. Wśród mniej-

szych firm świadomość nowych regulacji i obo-

wiązku wdrożenia standardów ESG jest wciąż 

niewielka. Co jednak istotne, w ramach współ-

pracy biznesowej i łańcuchów dostaw mniejsze 

firmy, choć nieobjęte raportowaniem, będą mu-

siały gromadzić dane podlegające raportowaniu 

i przekazywać je podmiotom wyższych szczebli 

łańcucha.

Odpowiedzialność za partnerów 
biznesowych
Dyrektywa CSDDD (Corporate	Sustainability	
Due	Diligence	Directive), której wejście w życie 

jest planowane na 2024 r. rozszerzy odpowie-

dzialność firm za łańcuchy dostaw również u ich 

partnerów biznesowych. Nakłada ona na firmy 

obowiązek zapewnienia należytej staranności 

(due diligence) w obszarze poszanowania praw 

człowieka, dbałości o środowisko oraz stwo-

rzenia planów działań prewencyjnych i kodek-

sów postępowania uzgadnianych z partnerami 

biznesowymi. Podmioty, które nie będą objęte 

obowiązkiem raportowania w oparciu o regu-

lacje dyrektywy CSRD będą zatem i tak zobli-

gowane do wdrożenia ESG. Przedsiębiorcy 

powinni mieć świadomość, że nowe regulacje 

związane z ESG będą miały wpływ na ich dzia-

łalność a to czy spełniają określone wymogi 

będzie mogło być weryfikowane w ramach 

współpracy biznesowej. 

Obszary ESG, na które przedsię-
biorcy powinni zwrócić uwagę
ESG w kwestiach środowiskowych uwzględ-

nia przede wszystkim to czy przedsiębiorca 

przestrzega przepisów i regulacji środowi-

skowych, posiada wymagane decyzje i pozwo-

lenia, czy wykorzystuje w swojej działalności 

energię z odnawialnych źródeł energii oraz to 

jaki wpływ jego działalność ma na środowisko 

naturalne (emisja CO2, ślad węglowy, strategie 

dekarbonizacyjne, zużycie wody, gospodarowa-

nie odpadami). Aspekt społeczny ESG uwzględ-

nia głównie kwestie związane z zatrudnieniem, 

zapewnieniem godziwego wynagrodzenia, rów-

ności płac, przeciwdziałaniem dyskryminacji 

i mobbingowi, przestrzeganiem zasad BHP, 

wdrożeniem odpowiednich procedur, kontroli 

zgodności i szkoleń. Aspekt korporacyjny ESG 

to analiza praktyk i procesów zarządzania firmą, 

w tym zarządzania ryzkiem, jak również przej-

rzystość działania zapobiegająca konfliktom 

interesów, nieuczciwym praktykom czy sytu-

acjom korupcyjnym.

Konsekwencje braku zgodności 
z ESG
Brak zgodności działalności firmy z ESG może 

wpływać na negatywną ocenę ze strony inwe-

storów, trudnościami w pozyskaniu kapitału, 

nowych partnerów biznesowych czy klientów, 

a nawet skutkować zerwaniem współpracy 

z parterami biznesowymi. Firmy współpracu-

jące w ramach łańcucha dostaw będą musiały 

gromadzić i przekazywać dane niezbędne do 

raportowania oraz przygotować się do wdro-

żenia wypracowanych procedur zrównoważo-

nego rozwoju. Przedsiębiorcy, niezależnie od 

tego w jakiej działają branży i ilu pracowników 

zatrudniają już teraz powinni przygotować się 

na nadchodzące zmiany i tworzyć świadomość 

społeczną i środowiskową w swoich firmach. 

W dokonaniu oceny czy firma spełnia standardy 

ESG najlepszym rozwiązaniem będzie przepro-

wadzenie badania due	diligence w obszarach 

ESG z pomocą specjalistów.

KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Sp. k.  
/ Dział ESG i OZE

Aspekty ESG (E – Environment – aspekt środowiskowy, S - Social – aspekt społeczny oraz G – Governance – ład 
korporacyjny) mocno oddziałują na prowadzenie działalności gospodarczej oraz odgrywają niezwykle istotną 
rolę w prowadzeniu tzw. odpowiedzialnego biznesu. O ile duże korporacje już od dawna wdrażają strategie 
ESG, o tyle start-upy, mikroprzedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy działający w sektorze MŚP już teraz powinni 
być świadomi, że ich również będą obowiązywać nowe regulacje w zakresie prowadzenia biznesu zgodnego 
ze wskaźnikami ESG i obowiązki w zakresie zachowania tzw. należytej staranności w łańcuchach dostaw.

Nowe obowiązki przedsiębiorców
– wdrożenie standardów ESG  

oraz należyta staranność w łańcuchu dostaw 

Krzysztof Żuradzki
Wspólnik	Zarządzający,	Adwokat

Marcin Barczyk
Wspólnik,	Adwokat

Joanna Boroń
Adwokat	
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Zlokalizowany w samym centrum Katowic, tuż 

naprzeciwko dworca kolejowego, Mercure 

Katowice Centrum słynie ze swojej filozofii 

„green and clean”, którego ukoronowaniem jest 

największa w mieście i jedna z największych 

w Polsce ściana zieleni z naturalną roślinnością. 

Zaprojektowany z myślą o przyjaznych środo-

wisku rozwiązaniach obiekt, którego codzienne 

funkcjonowanie opiera się na zrównoważonym 

podejściu, nieustannie od momentu otwarcia 

wciela swoją wizję w życie, włączając się w eko-

logiczne inicjatywy. 

Mercure Katowice Centrum został wyróżniony 

w jednym z najbardziej prestiżowych plebiscy-

tów w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, 

CEE Investment Awards. W 12. edycji wyda-

rzenia hotel otrzymał tytuł najlepszego pro-

jektu hotelowego roku przyznany przez grono 

ekspertów i liderów branży. To nie pierwsze 

wyróżnienie dla obiektu, który tuż na samym 

starcie otrzymał wyróżnienie Polskiego Stowa-

rzyszenia Budownictwa Ekologicznego Green 

Building Award 2021 w kategorii najlepszy 

budynek ekologiczny. Za swoje ekologiczne 

podejście, hotel zdobył także główną nagrodę 

MP Power Awards 2021 w kategorii Zielony 

Budynek. 

–	Otrzymanie	tak	prestiżowej	nagrody	pośród	pro-
jektów	z	całego	regionu	potwierdza	uznanie	całej	

branży	do	starań	naszego	zespołu	przy	stworzeniu	
obiektu	w	pełni	zrównoważonego	i	ekologicznego 

– mówi Sebastian Vetter, Managing Director 
of UBM Development Polska, inwestora ho-
telu. –	Chciałbym	podziękować	całemu	zespołowi	
hotelu,	a	także	przedstawicielom	miasta	Katowice	
za	nieustanne	wsparcie	i	współpracę	od	momentu	
otwarcia.

Platynowy certyfikat LEED, jakim może po-

chwalić się Mercure Katowice Centrum po-

twierdza najwyższy poziom zaangażowania 

w zrównoważony rozwój i ESG na rynku nie-

ruchomości i budownictwa. Liczący 268 pokoi 

hotel zaprojektowany z myślą o proekologicz-

nych rozwiązaniach i technologiach, funkcjo-

nuje w trosce o środowisko naturalne. Wśród 

rozwiązań zastosowanych w obiekcie można 

wymienić system fotowoltaiczny zainstalowany 

na dachu, szereg stacji ładujących dla elektrycz-

nych pojazdów, wykorzystanie zrównoważo-

nych materiałów czy systemy gromadzenia 

wody deszczowej i monitoringu zużycia energii. 

–	Bycie	eko	nie	kończy	się	dla	nas	na	poziomie	kor-
poracyjnego	planowania	i	marketingowych	założeń	
czy	chwytliwych	haseł.	To	dla	nas	styl	życia,	który	
na	co	dzień	prowadzimy	z	dużym	powodzeniem 

– mówi Andrzej Kleeberg, dyrektor hotelu 
Mercure Katowice Centrum. – Naszą	ambicją	
jest,	by	nasz	hotel	wpisał	się	do	ekosystemu	miasta,	

wspierał	 lokalnych	 przedsiębiorców	 i	 miejskie	
inicjatywy.	Cieszymy	się,	że	nie	tylko	goście,	ale	
i	cała	branża	doceniają	naszą	pracę,	dzięki	czemu	
możemy	być	inspiracją	dla	pozostałych	sektorów.	

CEE Investment Awards to plebiscyt z ponad 

10-letnią tradycją, który stał się nieodłączną 

częścią nieruchomości i inwestycji w Europie 

Środkowo-Wschodniej. Tegoroczna gala roz-

dania nagród, zorganizowana przez magazyn 

EuropaProperty odbyła się w Warszawie. 

 
Kontakt:

Agnieszka Węgrzyn-Chwiłkowska,  
Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

Tel. +48 603 353 103

e-mail:  

agnieszka.wegrzyn-chwilkowska@accor.com

MERCURE 
KATOWICE 
CENTRUM 
UZNANY ZA  
NAJLEPSZY  
PROJEKT  
HOTELOWY  
ROKU! 

Otwarty ponad rok temu Mercure Katowice Centrum cały czas zdobywa nagrody za swoje zaangażowanie 
w zrównoważony rozwój i ESG. Obiekt otrzymał właśnie tytuł najlepszego projektu roku w prestiżo-
wej 12. edycji CEE Investment Awards. To nie pierwsze wyróżnienie dla katowickiego hotelu, który na 
stałe wpisał się w krajobraz miasta i hotelową mapę kraju, pretendując do miana lidera proekologicznej  
wizji hotelarstwa. 

mailto:agnieszka.wegrzyn-chwilkowska@accor.com
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Prowadzisz spółkę działającą 
w dwóch branżach - rachunkowości 
i informatyce - to dość nietypowe 
połączenie…

Tak, chociaż obie dziedziny mają wiele wspól-

nego. Biuro rachunkowe przejęłam jako firmę 

rodzinną od mojej mamy, która prowadziła 

biuro rachunkowe od 1991 roku, i niejako wy-

chowałam się w tej dziedzinie. Zawsze mnie 

interesowało wszystko, co się wiązało z te-

matyką rachunkowości, spraw kadrowych czy 

prowadzenia działalności gospodarczej.

Informatyka wynika z mojego wykształcenia. 

Jestem absolwentką tego kierunku na Wy-

dziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki na 

Politechnice Śląskiej. Wybór studiów nie był 

przypadkowy. Od zawsze interesowały mnie 

wszelkie rozwiązania, które ułatwiały i uspraw-

niały pracę, m.in. w biurze rachunkowym. To ja 

byłam tą osobą, która wdrażała wszelkie no-

winki technologiczne. Studia poszerzyły moje 

zainteresowania o dziedziny informatyki, któ-

rymi obecnie zajmuję się zawodowo.

Zacznijmy więc od biura rachunko-
wego, czym się właściwie zajmujesz?

Prowadzenie własnej działalności, niezależnie 

od formy, czy to jest jednoosobowa działalność 

gospodarcza, czy prowadzona jest w formie 

spółki, jest wymagającym doświadczeniem. 

Sam wybór formy prowadzenia działalności 

pociąga za sobą szereg konsekwencji, z którymi 

mierzy się przedsiębiorca. Ogrom przepisów 

regulujących działanie poszczególnych rodza-

jów działalności, a także przepisy porządkujące 

działanie wybranych dziedzin, mogą przyspo-

rzyć o ból głowy. Do tego dochodzą przepisy 

z dziedziny ubezpieczeń społecznych, obo-

wiązki sprawozdawcze, przepisy regulujące 

stosunek pracy - Kodeks Pracy przy umowach 

o pracę i Kodeks Cywilny przy umowach zle-

cenia. Świadomość kosztów zatrudnienia pra-

cowników, obowiązków jakie zostają nałożone 

na pracodawcę, regulacje dotyczące dodatków 

dla pracowników w postaci samochodu służbo-

wego, telefonu czy tzw. „owocowych czwart-

ków”. To tylko niewielka część tego, z czym musi 

się zmierzyć przedsiębiorca.

Założenie firmy w teorii jest bardzo proste, ale 

w praktyce wymaga wiedzy i doświadczenia. 

Przedsiębiorcy nie mają świadomości, że tytuł 

ubezpieczenia, z którego podlegają do ZUS, 

ma wymierny wpływ na ich przyszłą emery-

turę. Taka sama składka, a emerytura może być 

dwukrotnie niższa. Moja praca nie polega tylko 

na zaksięgowaniu dokumentów, wyliczeniu po-

datków czy składek ZUS czy płac. Całym swoim 

doświadczeniem i wiedzą wspieram przedsię-

biorcę w prowadzeniu firmy. Wspieram go 

w trakcie podejmowania decyzji, staram się 

wskazać korzyści, zagrożenia czy konsekwencje. 

Tworzę symulacje, będące wkładem do bizne-

splanów moich klientów.

Staram się być jak dobry przyjaciel, który 

wspiera i doradza, a gdy mój klient mimo to 

podejmuje błędną, w mojej ocenie, decyzję i po-

nosi jej konsekwencje, pomagam zmniejszyć jej 

negatywne skutki.

W informatyce też działasz 
podobnie?

W dzisiejszych czasach firma bez rozwiązań 

informatycznych nie jest w stanie funkcjono-

wać. Podstawą jest bezpieczeństwo i w tej 

dziedzinie w szczególności wspieram moich 

klientów. Właściwe zabezpieczenie sieci i stacji 

roboczych chroni nasze know-how, czyli sedno 

naszego biznesu. Pomimo mnóstwa publikacji 

na temat RODO, wielu przedsiębiorców nadal 

nie ma świadomości konsekwencji prawnych 

i finansowych niewłaściwego zabezpieczenia 

danych. 

Staram się ich edukować w dziedzinie bezpie-

czeństwa oraz dostarczam im dobre rozwią-

zania zarówno sprzętowe, jak i programowe.

Dodatkowo, wdrażam rozwiązania w poszcze-

gólnych działach przedsiębiorstwa: księgowość, 

kadry, magazyny, obieg dokumentów czy innych. 

Dostarczam gotowe propozycje, jak również 

takie na indywidualne potrzeby klientów.

Niedawno dołączyłaś do Regionalnej 
Izby Gospodarczej w Katowicach.  
Co Cię do tego skłoniło?

Działam głównie na Śląsku i w Małopolsce. 

Oczywiście obsługujemy klientów z całej Polski, 

jednak najwięcej działamy na południu. Spółka 

safe it jest zrzeszona od kilku lat w Izbie Prze-

mysłowo-Handlowej w Krakowie, ja od dwóch 

lat jestem Radcą Izby. Aktywnie działam rów-

nież w Loży Kobiet Biznesu przy Izbie Przemy-

słowo-Handlowej w Krakowie. 

Naturalnym więc dla mnie było przystąpienie 

do RIG. Taka przynależność umożliwia rozwój, 

poszerza kontakty, ułatwia nawiązywanie re-

lacji biznesowych. W dzisiejszych czasach to 

szczególnie istotne, bo świadomi przedsię-

biorcy wspierają się wzajemnie.

Rozmawiała Redakcja „Business HUB”

Skontaktuj się, aby dowiedzieć się więcej!

Agata Seredyka
tel. 607 800 398

e-mail: agata.seredyka@safeit.com.pl

www.safeit.com.pl

ŚWIADOMI 
PRZEDSIĘBIORCY 
WSPIERAJĄ SIĘ 
WZAJEMNIE

Prowadzenie firmy w obecnych czasach jest wyzwaniem. Niestabilność przepisów prawnych, zwłaszcza 
podatkowych, i ich częste zmiany, wymagają od przedsiębiorców niezwykłej elastyczności. Plany rozwo-
jowe czy budżetowe firm muszą być dostosowywane do zmian, a to nie lada wyzwanie.

mailto:agata.seredyka@safeit.com.pl
http://www.safeit.com.pl
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Jednym z kluczowych elementów, które na to 

wpływają jest dobór odpowiednich narzędzi 

komunikacyjnych - i tu pojawia się i z pomocą 

przychodzi TeleCube.

Co oferuje TeleCube?

TeleCube to zestaw rozwiązań w chmurze, 

których głównym celem jest pomoc firmom 

w usprawnianiu ich relacji z klientami. Klu-

czowymi produktami TeleCube, które można 

zintegrować ze sobą są:

• telefonia internetowa (VoIP), 

• wirtualna centrala telefoniczna,

• system CRM.

Telefonia spełniająca potrzeby firm

TeleCube to operator telekomunikacyjny, do-

starczający cenioną przez firmy telefonię VoIP. 

Oferuje wiele opcji niedostępnych w telefonii 

analogowej bądź komórkowej. 

Rozmowy telefoniczne  w ramach Tele-

Cube mogą być realizowane przy wykorzystaniu 

różnych urządzeń. Urządzenia można dopaso-
wać do miejsca wykonywania pracy (biuro, 

home office, delegacja) oraz do indywidualnych 

preferencji pracowników bądź działów. Wy-

boru można dokonać spośród takich opcji jak 

np. telefon stacjonarny obsługujący VoIP; lap-

top i komputer z darmową aplikacją TeleCube 

SIP; telefon komórkowy z komunikatorem VoIP. 

Do wykonywania połączeń, oprócz samego 

urządzenia (i ewentualnie słuchawek czy 

aplikacji) jest potrzebne jedynie stabilne łącze 

internetowe. Dlatego stosunkowo łatwo takie 

urządzenia zainstalować i w razie potrzebny 

(np. zmiana głównej siedziby czy formy pracy 

na zdalną), sprawnie przemieścić do innej 
lokalizacji, posiadającej dostęp do Internetu.

TeleCube oferuje stacjonarne (również za-
graniczne, z blisko 60 krajów) i komórkowe 
numery telefoniczne. Do TeleCube można też 

przenieść aktualnie używane u innego opera-

tora, polskie numery stacjonarne i komórkowe. 

Efektywne zarządzanie połączeniami 

E-centrala to rozbudowane, ale intuicyjne na-

rzędzie do zarządzania wszelkimi kwestiami 

telekomunikacyjnymi w firmie, a w szczegól-

ności połączeniami telefonicznymi z klientami.

Sercem i centrum dowodzenia centralki jest 

przyjazny w obsłudze Panel Klienta. Jest on 

dostępny przez przeglądarkę internetową 

24h/7dni. Na panelu można m.in. przeanalizo-
wać połączenia (np. ich koszty i przebieg); za-
rządzać konsultantami i kontrolować ich pracę; 

a także przygotować, wdrożyć i ewentualnie 

modyfikować w łatwy sposób, odpowiedni 

schemat kierowania rozmów do wyznaczo-

nych pracowników. Graficzne narzędzie do 

budowania takiego zautomatyzowanego 

menu połączeń opiera się na metodzie „chwyć 

i upuść”. Schemat centrali może zawierać np. ko-
lejki, automatyczną sekretarkę (IVR), bramkę 
SMS, pocztę głosową, zapowiedzi głosowe 
i telekonferencje.

CRM, który dba o relacje z klientami

TeleCube CRM jest systemem do zarządzami 

kontaktami z Klientem, zintegrowanym z e-cen-

tralką. Dzięki niemu sprawnie odnajdziesz 

i uzupełnisz informacje o wybranym Kliencie 

i nawiążesz z nim kontakt. 

Oferuje m.in. takie opcje jak: historia kontaktu 

(zawiera zrealizowane połączenia, SMS-y, faxy, 

nagrane rozmowy, notatki i tagi); karta Klienta; 
obsługa emaili (klient pocztowy); dialer (umoż-

liwia wykonywanie połączeń i wysyłkę SMS-ów) 

czy zakładkę z nieodebranymi połączeniami. 

Ile to kosztuje?

Połączenia w sieci TeleCube są bezpłatne, a ze-

wnętrzne rozmowy kosztują od 5 gr netto + 

23% VAT/minuta. Najtańszy pakiet telefoniczny 

(Mini, z 2 numerami) kosztuje miesięczne 9 zł 

netto + 23% VAT, z kolei wirtualną centralę 
można nabyć już od 39 zł netto + 23% VAT/mc 

i ewentualnie dokupić do niej CRM. 

Sprawdź szczegóły i przetestuj 

TeleCube umożliwia testy telefonii, wirtualnej 

centrali oraz CRM przez 14 dni, bez zobowią-
zań i opłat. Więcej informacji o ofercie, cenach 

i okresie testowym można znaleźć na stronie: 

telecube.pl

Kontakt:
tel. 22 1131415

e-mail: info@telecube.pl

Rozmowa telefoniczna stanowi nadal jedną z najpopularniejszych form kontaktu klienta z firmą, szcze-
gólnie w działach BOK i sprzedaży. Klienci dzwonią, aby wysłuchano ich pytań, sugestii i wątpliwości. 
Co istotne, często oczekują dedykowanej opieki i priorytetowego (w kwestii szybkości reagowania) 
traktowania omawianych przez nich zagadnień (zwłaszcza rozwiązywania problemów). Telefoniczna 
obsługa, funkcjonująca zgodnie z wymaganiami klienta, musi być dobrze zorganizowana i w wybranych 
aspektach zautomatyzowana.

Telefonia VoIP + CRM + Wirtualna Centralka 

Usprawnij  
i automatyzuj 
obsługę Klienta 
w Twojej firmie

http://www.telecube.pl


akkdevelopment.pl

+48 536 596 307  biuro@akkdevelopment.pl 

Pewna lokata kapitału
wysoki poziom zwrotu
w centrum Śląska

Bezczynszowe, 50-metrowe apartamenty z ogrodami 
30 minut od Katowic, Tychów, Gliwic, Rybnika
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Akademia e-marketingu to ogólnopolski pro-

jekt, którego celem jest przekazanie małym 

i średnim przedsiębiorcom nowoczesnej wie-

dzy dotyczącej e-marketingu oraz skutecznego 

wykorzystania narzędzi umożliwiających bez-

pośrednie dotarcie do potencjalnego klienta. 

W trakcie darmowych szkoleń prelegenci 

w przystępny sposób prezentowali zagadnienia 

oraz doradzali, jakie techniki należy zastosować, 

aby maksymalnie wykorzystać potencjał Inter-

netu do promocji biznesu. 

Jubileuszowa edycja Akademii e-marketingu 

pod hasłem „Jak prowadzić marketing inter-

netowy w Małym i Średnim Przedsiębiorstwie” 

cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczest-

nicy podczas warsztatów z profesjonalistami 

zdobyli wartościową, użyteczną wiedzę, którą 

będą mogli wykorzystać do rozwoju swoich 

działalności. Budowa firmowej strony i e-sklepu, 

działania SEO, skuteczna sprzedaż w Interne-

cie, efektywna komunikacja w mediach społecz-

nościowych – to tylko niektóre z omawianych 

zagadnień. Przedsiębiorcy poznali nie tylko 

skuteczne narzędzia promocyjne, ale również 

dowiedzieli się, w jaki sposób docierać do więk-

szej liczby klientów. Nie zabrakło również czasu 

na zadawanie pytań i prowadzenie inspirują-

cych dyskusji. 

–	Z	naszej	perspektywy,	czyli	osób	prowadzących	
szkolenia,	było	to	wyjątkowo	wartościowe	spotka-
nie.	Chętnie	odpowiadaliśmy	na	pytania,	które	do-
tyczyły	nawet	bardzo	specjalistycznych	i	złożonych	
tematów.	Widzimy,	że	mali	i	średni	przedsiębiorcy	
są	skupieni	na	realizacji	celów	poprzez	prawidłowo	
dobraną	strategię	marketingową.	Cieszy	nas	także	
ich	odwaga,	z	którą	wkraczają	w	nowe	obszary	
działalności	w	sieci.	Kibicujemy	im	z	całych	sił	i	z	
zaangażowaniem	nadal	będziemy	 ich	wspierać,	
dostarczając	przydatną	wiedzę	i	pomysły,	które	
działają – podsumowuje Anna Pszczółkowska, 
koordynatorka Akademii e-marketingu.

Organizatorzy dopasowali program wyda-

rzenia do potrzeb branży MŚP, biorąc pod 

uwagę swoje wieloletnie doświadczenie oraz 

sugestie przedsiębiorców z poprzednich edy-

cji. Program Akademii e-marketingu składał 

się przede wszystkim ze spotkań z ekspertami, 

którzy w merytoryczny i interesujący sposób 

przekazali swoją wiedzę. Eksperci i doradcy 

internetowi WeNet udzielali zainteresowa-

nym przedsiębiorcom bezpłatnych konsultacji, 

rozwiewali wątpliwości i doradzali najlepsze 

rozwiązania. Uczestnicy Akademii wzięli też 

udział w atrakcyjnym quizie wiedzy.

W Katowicach Akademia odbyła się 12 paź-

dziernika, w wyjątkowej przestrzeni Muzeum 

Śląskiego, które jest zlokalizowane w miej-

scu dawnej kopalni „Katowice’’, a jego forma 

architektoniczna odwołuje się do przemy-

słowej historii Śląska. Nowoczesne wnętrza 

oraz znajdująca się na poziomie -4, doskonale 

zaprojektowana pod kątem audiowizual-

nym, sala konferencyjna uprzyjemniły udział 

w warsztatach. 

Z kolei w Warszawie, szkolenie odbyło się 18 

października w Centrum Olimpijskim, które jest 

siedzibą Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Co 

ciekawe, jednym z prelegentów był tutaj Robert 

Korzeniowski, polski lekkoatleta, czterokrotny 

mistrz olimpijski w chodzie sportowym, a dziś 

także przedsiębiorca, który odnosi sukcesy 

w biznesie. Jubileuszową Akademię e-marke-

tingu zakończyło spotkanie z przedsiębiorcami 

w Gdańsku, 26 października w Europejskim 

Centrum Solidarności, miejscu szczególnym 

dla historii Polski oraz pomorskiej społeczności.

Partnerami	strategicznymi	Akademii	e-marketingu	
była	Krajowa	Izba	Gospodarcza	oraz	Regionalna	
Izba	Gospodarcza	w	Katowicach,	a	organizatorem	
i	partnerem	merytorycznym	wydarzeń	jest	firma	
WeNet.

Wydarzenie miało miejsce w trzech miastach: Katowicach, Warszawie i Gdańsku. W spotkaniach wzięli 
udział właściciele firm z sektora MŚP, którzy zdobyli wartościową wiedzę z zakresu marketingu online 
i strategii promowania działalności w Internecie. Akademia była doskonałą okazją do rozwoju biznesu, 
stworzyła możliwość przeprowadzenia inspirujących rozmów z profesjonalistami oraz nawiązania no-
wych kontaktów biznesowych.

Prawie 700 przedsiębiorców 
wzięło udział w bezpłatnych szkoleniach  

w ramach 10. edycji Akademii e-marketingu
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Wydarzenie było skierowane do przedsiębior-

ców działających i zamierzających inwestować 

w Rybniku. W trakcie spotkania przedstawiciele 

lokalnych firm, oprócz okazji do nawiązywa-

nia relacji, wymiany kontaktów biznesowych, 

mogli także wziąć udział w licznych panelach 

szkoleniowych. 

Wydarzenie rozpoczęło się w Zabytkowej Ko-

palni Ignacy od prelekcji dra Krystiana Dudka 

zatytułowanej „Diabeł tkwi w szczegółach. 15 

prostych zasad skutecznej komunikacji i PR”. 

Spotkało się ono z żywą reakcją publiczno-

ści. Kolejne dwa wystąpienia: dr Justyny Ła-

paj-Kucharskiej oraz Marty Czapik, również 

zgromadziły liczną publiczność. Dwa spotka-

nia warsztatowe organizowane przez EI Polska 

odbyły się online. 

Po sesji warsztatowej przyszedł czas na ne-

tworking, a także uroczystą Galę, która miała 

miejsce w Domu Kultury w Niedobczycach. 

–	Ta	gala	i	webinaria	to	świetna	okazja,	żeby	się	
spotkać,	porozmawiać.	Mam	nadzieję,	że	my,	jako	
samorząd,	będziemy	taką	swoistą	platformą	wy-
miany	kontaktów,	doświadczeń	i	będziemy	wspól-
nie	z	przedsiębiorcami	budowali	wizerunek	silnego	
gospodarczo	Rybnika	- podkreślał Piotr Kuczera, 
prezydent miasta.
W trakcie gali po raz pierwszy wręczono na-

grodę w konkursie Rybnicki Biznes Plan. Zwy-

cięzcy, którzy w swoich szkołach, pod okiem 

nauczycieli, tworzyli pomysły na biznes otrzy-

mali nagrody pieniężne. Partnerem konkursu 

był PKO Bank Polski. 

Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie 

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego 

- Marek Gojny i Tomasz Szczotok. Ich pomysł 

„DaSky Technology” - to firma rozwiązująca 

nie tylko problemy teraźniejszości, ale także 

przyszłości.

–	To	połączenie	technologii	dronowej	ze	sztuczną	in-
teligencją.	Flagowymi	produktami	firmy	będą	urzą-
dzenia	pod	nazwą	„Dronosiewność”,	zajmujące	się	
sadzeniem	drzew	oraz	roślin	w	trudnych	warun-
kach	terenowo-pogodowych,	ich	nawożeniem	oraz	
inspekcją	po	upływie	czasu.	Urządzenie	będzie	
w	stanie	w	krótkim	czasie	wykonać	przelot	kon-
trolny,	dokonać	analizy	terenu	oraz	samoczynnie	
wybrać	miejsca	idealne	do	sadzenia – wyjaśniali 

zwycięzcy konkursu Rybnicki Biznes Plan.

Na drugim miejscu uplasował się projekt 

uczniów Zespołu Szkół Technicznych, Ma-

teusza Kasperka i Tomasza Niemczyka o na-

zwie ,,Zicherongi”. Trzecią nagrodę otrzymały 

uczennice Zespołu Szkół Mechaniczno-Elek-

trycznych, Julia Osika i Weronika Kamińska za 

projekt „DogCafe”.

Spotkanie uświetniła prelekcja Zuzanny Skal-

skiej zatytułowana „10 kluczowych czynników 

zmian w przedsiębiorstwach”. Zuzanna Skalska 

to doradca ds. trendów strategicznych w zakre-

sie innowacji, założycielka marki 360Inspira-

tion. Prelegentka wskazała przedsiębiorcom, 

jakie zmiany czekają biznes w najbliższych 

latach oraz, w jaki sposób możemy się na nie 

przygotować. Jej wystąpienie było żywo ko-

mentowane i skłoniło uczestników do licznych 

refleksji oraz rozmów.

W wydarzeniu „Rybnik dla Biznesu” wzięło 

udział ponad 150 osób: przedsiębiorców, 

przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, 

a także samorządów. Po zakończeniu konfe-

rencji uczestnicy wyrazili opinie na jej temat: 

„Bardzo dobre wydarzenie, gratulacje”, „Brawo 

za pomysł i gościa takiego jak Zuzanna Skalska”, 

„Dziękuję za to doświadczenie”, „Gość specjalny 

- strzał w 10”. 

Kolejna edycja planowana jest już za rok. 

www.rybnikdlabiznesu.pl

3 listopada na terenie Zabytko-
wej Kopalni Ignacy oraz w Domu 
Kultury w Niedobczycach odbyła 
się konferencja „Rybnik dla Biz-
nesu". Była to czwarta edycja 
tego biznesowego spotkania, zor-
ganizowanego przez Urząd Mia-
sta Rybnik oraz Stowarzyszenie 
„Przedsiębiorcy z Wyboru”. 

„Rybnik dla Biznesu” już po raz czwarty!

http://www.rybnikdlabiznesu.pl
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–	Dobra	współpraca	wymaga	platformy	wymiany	
pomysłów	i	doświadczeń.	Jestem	przekonany,	że	
tegoroczny	Kongres	spełni	tę	rolę	równie	dobrze,	
jak	poprzedni	- rozpoczął Mateusz Morawiecki, 
Prezes Rady Ministrów, inaugurując Kongres. 

Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów, zwrócił uwagę, na to, jak ważna jest 

dyskusja i tego typu spotkania.

–	To	jest	dobre	miejsce,	aby	rozmawiać,	aby	pro-
wadzić	 dialog	 i	 wypracować	 nasze	 spojrzenie	
na	niełatwą	rzeczywistość.	Prognozowanie	 jest	
szczególnie	trudne,	będziemy	ostrożni. Trzy	lata	
temu	rzeczywistość	była	zupełnie	inna.	Zamykanie	
gospodarki,	zakręcenie	kurka	z	gazem,	regularna	
wojna	za	nasza	granica,	gigantyczna	inflacja	-	to	
zagrożenia,	których	wcześniej	były	nam	nieznane.	
Takie	 spotkania	 to	 dobre	 miejsce,	 żeby	 o	 tym	
rozmawiać.	

Mocnym otwarciem było śniadanie prasowe, 

podczas którego Adam Abramowicz, Rzecznik 

Małych i Średnich Przedsiębiorców, przedsta-

wił założenia Komitetu Inicjatywy Ustawodaw-

czej „Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców 

w Polsce”.

–	Sektor	przeszedł	ogromna	próbę	przez	covidowy	
lockdown.	Teraz	kolejne	zagrożenie	dla	naszego	
sektora,	który	wytwarza	ok.	50	%	PKB.	Trzeba	bar-
dzo	mocno	dbać	o	małych	przedsiębiorców,	nie	
stwarzać	im	dodatkowych	obciążeń	jak	ryczałtowy	
ZUS – wyjaśniał Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.

Zgodnie z definicją ESG tematyka dyskusji zo-

stała podzielona na trzy sceny: środowiskową, 

społeczną oraz gospodarczą. Specjalne miej-

sce na wydarzeniu otrzymało 20 organizacji 

pozarządowych, które w ramach potoku spo-

łecznego „Ludzka Twarz Biznesu” mogły zapre-

zentować się szerokiej widowni oraz podzielić 

swoimi doświadczeniami. 

Na Kongresie spotykają się przedstawiciele 

środowiska biznesu, instytucji naukowych, 

samorządowych, pozarządowych oraz admini-

stracji centralnej. Patronat nad wydarzeniem 

objęli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz 

Morawiecki, Minister Klimatu i Środowiska 

Anna Moskwa oraz szereg innych ministerstw, 

uczelni wyższych i marszałków województw. 

Gościło na nim 120 ekspertów na 19 panelach, 

a partnerami zostało blisko 70 firm i instytucji. www.polskamocbiznesu.pl

Kongres ESG Polska Moc Biznesu  
– o równowadze w działalności gospodarczej

Kongres ESG Polska Moc Biznesu odbył się 7 listopada na PGE Narodowym w Warszawie oraz online 
w postaci jednoczesnego streamingu na 4 kanałach. To interaktywne wydarzenie skierowane do przed-
stawicieli kadry kierowniczej, przedsiębiorców i inwestorów z całej Polski. Uczestnicy konferencji wzięli 
udział w ponad 30 godzinach wystąpień, dyskusji, spotkań przy okrągłych stołach, a także wysłuchali 
motywujących wystąpień (power speech) w wykonaniu m.in. Tomasza Majewskiego, Wojciecha Hana 
czy Ewy Chodakowskiej.

KONGRES ESG 
POLSKA MOC BIZNESU W LICZBACH: 

25 mln zasięgu
3,5 tys. publikacji
2 mln dotarcia w kampanii OOH 
3,1 mln wyświetleń na Twitterze
2 mln wyświetleń na Facebooku
5 mln rozpoczętych streamów

Kongres realizuje Fundacja Czyste Powie-

trza i Fundacja Pozytywnych Idei. Produ-

centem wydarzenia jest agencja Creative 

Harder.

http://www.polskamocbiznesu.pl
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W komunikacji zewnętrznej 2023 rok będzie 

rokiem kurczących się zespołów w wydawnic-

twach mediowych, które w coraz większym 

stopniu wspierać się będą treściami z zewnątrz 

tworzonymi miedzy innymi przez specjalistów 

PR. W przekazach konsumenci poszukiwać 

będą autentyczności oraz empatii. Zmienią się 

sposoby współpracy z dziennikarzami, coraz 

częściej pracującymi z domu. Powrócimy także 

do spotkań face to face z dziennikarzami, którzy 

chętnie spotykać się będą z liderami biznesu, 

ekspertami i decydentami w cztery oczy by po-

zyskać nowe i unikatowe treści. Nadchodzący 

rok będzie też rokiem ważnym z punktu two-

rzenia jakościowych komunikatów oraz sperso-

nalizowanej komunikacji z mediami. 

Mniej dziennikarzy, więcej PR- 
owych treści

Przez ponad dekadę, zatrudnienie w news- 

roomach wydawnictw w Stanach Zjednoczo-

nych, spadło o ponad ¼. W Polsce, zwolnienia 

zapowiedziały największe wydawnictwa me-

diowe takie jak np.:  Agora, RAS Polska, Burda, 

Bauer, ZPR Media. Oznacza to coraz więcej 

treści do wyprodukowania przez coraz mniej-

sze zespoły redakcyjne. Ograniczenie tytułów 

drukowanych nie wpływa jednak istotnie na 

zmniejszenie zapotrzebowania na unikatowe 

treści, w coraz większej ilości zasysane przez 

media internetowe. Jednak ze względu na 

przechodzenie na abonamentowy system 

płatności dla czytelników treści będą musiały 

być coraz bardziej klikalne i spersonalizowane 

pod dane medium. W komunikacji zewnętrznej 

firmy i specjaliści PR będą kładli coraz większy 

nacisk na materiały „szyte na miarę” - wysoko-

jakościowe oraz wypracowane w pod kątem 

danego medium. 

Wzrost zapotrzebowania na 
unikatowe treści, za które 
zapłacą abonenci mediów 
cyfrowych
Coraz częściej standardem komunikacji 

z mediami będzie gotowy artykuł zamiast 

komunikatu prasowego, a praca PR-owca bę-

dzie ceniona za znajomość zasad pozycjono-

wania treści oraz dostarczanie unikatowego 

kontentu. Swój comeback przeżyją wywiady  

w formule jeden na jeden, prowadzone twarzą 

w twarz z udziałem menedżerów, ekspertów 

i członków zarządu. Coraz trudniej będzie zor-

ganizować konferencje prasowe ze względu 

na fakt, iż dziennikarze będą więcej i częściej 

pracować z własnych domów i poszukiwać 

treści, których nie mają inne redakcje.  Coraz 

ważniejsze staną się również media branżowe 

docierające do konkretnej grupy docelowej, 

które potrzebować będą coraz więcej treści 

eksperckich z danego obszaru i będą kształto-

wać opinie w danej branży. 

Walka o talenty vs. komunikacja 
przejęć i restrukturyzacji

Rosnącą rolę w przyszłym roku będzie odgry-

wała komunikacja wewnętrzna skierowana do 

pracowników. Jej celem będzie uspokajanie 

nastrojów, dbanie o dobry klimat współpracy 

i zaangażowanie zespołu w trudnych czasach 

zmian rynkowych. PR i komunikacja będą mu-

siały zaadresować wyśrubowane oczekiwania 

pracowników, przy rynku zmieniającym się 

w rynek pracodawcy. Coraz częściej zadaniem 

PR będzie również komunikacja procesów re-

strukturyzacyjnych np. grupowych zwolnień 

oraz fuzji i przejęć. Komunikacja związana 

z transakcjami kupna sprzedaży firm będzie 

kierowana  do pracowników, klientów i part-

nerów biznesowych. 

Nadchodzi era ESG i DEI

2023 rok z pewnością będzie rokiem wyzwań, 

ponieważ wiele lat komunikacji nastawionej na 

zaspokajanie potrzeb pracownika, trzeba bę-

dzie przestawić na nowe tory -  procesy zmiany 

i procesy restrukturyzacyjne. Jednocześnie 

taka zmiana może nie dotyczyć w wszystkich 

branż i sektorów rynku w równym stopniu, na-

dal bowiem najprawdopodobniej będzie duże 

zapotrzebowanie np. na informatyków, inżynie-

rów wspierających procesy automatyzacji oraz 

Trendy w komunikacji  
na 2023 rok

Nadchodzący rok będzie najprawdopodobniej kolejnym rokiem wyzwań, nie tylko dla menedżerów, ale 
także dla osób odpowiedzialnych w firmach za komunikację. Prognozy dotyczące kryzysu gospodarczego 
powodują, że konieczne będzie budowanie zaangażowania i motywacji w zespołach, aby firmy nadal 
przynosiły zyski, przy rosnących kosztach i malejącym popycie. W czasach spodziewanego załamania 
rynku, wstrzymywania rekrutacji, a nawet redukcji zatrudnienia, pracownicy będą rozglądać się za ostat-
nimi szansami na znalezienie bardziej stabilnej posady. Wyzwaniem dla HR managerów i specjalistów od 
komunikacji będzie więc utrzymanie talentów, aby w obawie przed zbliżającym się kryzysem nie uciekały 
do większych, bardziej odpornych na kryzysy pracodawców. 

Iwona Kubicz 
Managing	Director	Procontent	

Communication

Ekspert i doradca w dziedzinie komunikacji kor-

poracyjnej, zarządzania kryzysem i public affairs. 

Członek Rady Programowo Biznesowej Uniwer-

sytetu Śląskiego w Katowicach. Członek jury 

w międzynarodowych konkursach: IPRA Golden 

World Awards, Stevie International Bussiness 

Awards, Magellan Awards oraz w konkursie 

Złote Spinacze. Koordynowała projekty dla ta-

kich firm jak: Energa Operator, PKP Energetyka, 

Sanofi, Janssen, TEVA, Zentiva, Grupa Adamed, 

Polpharma, Kongsberg Automotive, Becton 

Dickinson, Disney Channel oraz projekty infra-

strukturalne wspierające rozwój R&D w Polsce.
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inne zawody odporne na spadek koniunktury. 

Oznacza to, że firmy będą musiały bardziej 

dywersyfikować komunikację i prowadzić 

działania skierowane do konkretnych grup 

docelowych, jak również adresować nierów-

ności w sposobie traktowania różnych grup 

pracowniczych. 

Podobnie jak w pandemii COVID-19, część 

firm, szczególnie tych pracujących dla klienta 

zagranicznego, może nadal utrzymywać wzro-

sty, stąd spodziewane migracje pracowników 

pomiędzy branżami, odpornymi i mniej odpor-

nymi na kryzysy i recesję. Oznaczać to może 

rozwarstwienie społeczne i ogromną presję 

na menedżerów firm, które nie będą potrafiły 

obronić się przed kryzysem. Globalnie te trendy 

komunikatorzy próbują zaadresować nowymi 

politykami społecznej odpowiedzialności biz-

nesu DEI (Diversity, Equity and Inclusion) i ESG 

(Environmental, Social, and Governance).

W perspektywie globalnej PR zwraca uwagę 

na zagadnienia związane z różnorodnością i in-

kluzywnością w strukturach firm. Otwartość 

na różnorodność może być istotnym, z punktu 

widzenia public relations, sposobem na przy-

ciągnięcie i zatrzymanie pracowników i konsu-

mentów z pokolenia Z. Coraz więcej badanych 

deklaruje również, że chce kupować od firm, 

które działają odpowiedzialnie oraz wykazują 

się empatią. 

Prawdziwe wdrożenie polityk 
odpowiedzialności, a nie kolejny 
greenwashing
Przyszły rok, dla wielu firm, będzie niósł rów-

nież za sobą wyzwanie w postaci wdrożenia 

w firmach globalnej polityki ESG, czy walkę 

z wykluczeniem i wdrażanie DEI. Bardzo ważną 

kwestią w tym zakresie będzie jednak zadba-

nie o prawdziwe wdrożenie nowych wartości 

i sposobów działania, gdyż ze względu na nie-

szczerość intencji, nieumiejętne wdrożenie lub 

niezrozumienie prawdziwej istoty ESG czy DEI, 

wiele firm poniosło fiasko, a straty wizerunkowe 

okazały się większe niż spodziewany pozy-

tywny wpływ planowanych przez firmy zmian. 

Należy przypuszczać, że w wielu przedsię-

biorstwach komunikacja w 2023 roku będzie 

koncentrowała się także wokół prawidło-

wego wykorzystania i oszczędzania zasobów, 

w związku z wzrostem kosztów m.in.: energii, 

materiałów eksploatacyjnych etc. Oszczędza-

nie zasobów i działalność przyjazna dla klimatu 

jest też kluczowym założeniem polityk ESG, 

które obecnie wdrażane są również przez ro-

dzime firmy. 

Dane, dane i jeszcze raz dane 
jako podstawa strategii PR

Centralną rolę w komunikacji w 2023 roku 

odgrywać będzie z pewnością analiza danych. 

Strategie komunikacji w coraz większym stop-

niu będą oparte na raportowaniu i analizie sku-

teczności przekazów oraz ocenie mierzalnych 

efektów działań komunikacyjnych. Dla mniej-

szych zespołów PR będzie to szansą na bardziej 

efektywne wykorzystanie własnych zasobów 

do komunikacji, dla większych poszerzenie za-

sięgu wpływu na funkcjonowanie organizacji. 

Powiązanie wyników mediowych oraz social 

mediowych z danymi dotyczącymi np. kursów 

akcji może prowadzić do zwiększenia roli PR 

w organizacji. 

Autentyczność - najbardziej 
pożądane słowo roku

Motywem przewodnim 2023 roku ma być 

autentyczność w komunikacji, dlatego też  

komunikacja powinna mieć charakter jak 

najbardziej naturalny i zbliżony do rozmowy 

face to face. Komunikacja powinna odbiegać 

od typowej „nowomowy marketingowej”, nie 

wystarczy też mówić o pozytywnych emocjach, 

byciu razem, tworzyć poruszające historie, ale 

też trzeba podpierać tą komunikację realnymi 

działaniami. To jak marki zaangażują się w dzia-

łania społeczne i jak będą aktywne online lub 

offline,  znajdzie swoje przełożenie w zaufaniu 

konsumentów. Należy przy tym oczekiwać, że 

konsumenci będą coraz bardziej wymagający. 

Szyte na miarę działania 
z mikro-influencerami

Należy się spodziewać dalszego rozwoju ko-

munikacji opartej o współpracę z influencerami. 

Wiele firm rezygnuje ze współpracy z celebry-

tami i przenosi swoje działania na influencerów, 

nie tylko tych największych, ale coraz częściej 

mikro-influencerów oraz influencerów skupio-

nych wokół konkretnych wyspecjalizowanych 

tematów i branż. Coraz częściej influencerem 

może być każdy, kogo opinie w sieci są uzna-

wane za godne zaufania. Przyszła, dobra ko-

munikacja z influencerami bazuje jednak na 

komunikacji one two one, ze współpracą wy-

pracowaną w oparciu o działania szyte na miarę 

stworzone z danym, konkretnym inluencerem, 

w jego stylu oraz biorąc pod uwagę jego sposób 

komunikacji z publicznością. W komunikacji mi-

kro-influencerzy będą oczywiście dysponowali 

mniejszym zasięgiem w social mediach, ale za to 

docierać będą do znacznie bardziej zaangażo-

wanej publiczności, która będzie dalej powielać, 

komentować i przekazywać istotne dla marki 

treści oraz odpowie na aktywację przez influ-

encera odpowiednimi działaniami, np. zakupi 

produkt, pojawi się w określonym miejscu lub 

obejrzy film. 

Nowe kanały komunikacji

W nadchodzącym roku należy się również 

spodziewać dalszego rozwoju kanałów social 

mediowych. Wraz z rozwojem TikToka do naj-

młodszej publiczności, jak również zupełnie 

nowych kanałów komunikacji takich jak np. 

Discord. 

Twitter nadal pozostanie głównym i najszyb-

szym kanałem komunikacji z mediami i decyden-

tami. Dziennikarze będą też chętniej korzystać 

z nowych platform kontaktu z czytelnikami i od-

biorcami tworząc podcasty, relacje w social me-

diach etc. Większego znaczenia będą również 

nabierać własne kanały mediowe marek, które 

będą coraz bardziej aktywnie uczestniczyć 

w budowaniu ich cyfrowej obecności. Drugim 

istotnym kanałem komunikacji w 2023 roku 

będzie LinkedIn, który będzie coraz aktywniej 

docierał do użytkowników, stając się codziennie 

odwiedzanym kanałem informacyjnym. 

Planowanie kampanii na rok 2023 już dziś 

stanowi wyzwanie dla managerów ds. komu-

nikacji oraz agencji PR. W szalonym świecie 

zmiany sprawdzą się jednak kampanie dobrze 

przemyślane, oparte o dobry research i twarde 

dane. Wiele firm postawi również na kampa-

nie elastyczne, które mogą ewoluować wraz ze 

zmianą sytuacji ekonomicznej oraz skalowalne, 

które można zwiększać lub zmniejszać wraz ze 

zmianą perspektywy budżetowej. 

To wszystko sprawia, że warto do ich współ-

tworzenia zaprosić podmioty silne strategicz-

nie, które potrafią przewidywać i reagować na 

zmiany na rynku. 

Motywem przewodnim 2023 roku ma być au-
tentyczność w komunikacji, dlatego też  komu-

nikacja powinna mieć charakter jak najbardziej 
naturalny i zbliżony do rozmowy face to face.  
Komunikacja powinna odbiegać od typowej 

„nowomowy marketingowej”, nie wystarczy też 
mówić o pozytywnych emocjach, byciu razem, 

tworzyć poruszające historie, ale też trzeba pod-
pierać tą komunikację realnymi działaniami.
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10 ważnych pytań w biznesie  
i dziesięć zwięzłych odpowiedzi, czyli:  

„Jak dogonić teraźniejszość?”
Dzisiejszy świat jest niecierpliwy - dlatego lubi otrzymywać szybkie i zwięzłe odpowiedzi na 
wszystkie pytania. Czy to dobra droga, aby się rozwijać? Cóż, na pewno nie wystarczająca, jed-
nak, od czasu do czasu może to być ścieżka, na której po prostu napotykamy punkty do refleksji… 
Każdą z poniższych odpowiedzi na często słyszane przeze mnie pytania powinienem zacząć od słów 
„według mnie” – dlatego, szanowny Czytelniku, uczyń to w moim imieniu po każdym pytaniu…

Krzysztof Sarnecki 
Prezes	Quest	CM

Autor, jako zawodowy negocjator, współpraco-

wał z różnymi organizacjami w USA i w Polsce 

w obszarze zarządzania kryzysowego, w tym 

szkolił w Centrum Przygotowań do Misji Za-

granicznych w Kielcach żołnierzy armii polskiej 

wyjeżdżających na placówki o wysokim prawdo-

podobieństwie sytuacji kryzysowych. Konsul-

tant strategiczny, ekspert w zakresie marketingu 

i budowania przewagi rynkowej firm oraz agent 

zmian w procesach transformacji dużych i śred-

nich firm. Praktyk, biznesman, założyciel i prezes 

Academy of Business & Career Development 

w Chicago (z ponad 35-letnim doświadczeniem 

zarządczym), doradca i trener kilkunastu tysięcy 

członków zarządów i menedżerów, pracujący 

z wieloma czołowymi firmami w Polsce i za gra-

nicą w dziedzinie transformacji, nowoczesnego 

zarządzania 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

1. Plan jest niczym, ale planowanie 
jest wszystkim. Na jaki okres 
dzisiaj powinno się budować plan 
strategiczny?

Oczywiste jest, że to zależy od obszaru i skali 

działalności firmy. Budowanie elektrowni 

atomowej (lub jakiejkolwiek innej) musi być 

związane z wieloletnim obszarem czasowym. 

Jednak zakładam, że to pytanie dotyczy małych, 

średnich i dużych firm, dla których koniunktura 

kilkuletnia może wymagać drastycznych zmian 

strategii. Dzisiaj większość z nich nie powinna 

planować na okres dłuższy niż 3 lata, gdyż do-

świadczenie silnie wskazuje, że środowisko 

chaosu z dzisiejszym poziomem ilości, tempa 

i skali zmian wymaga właściwie bardzo silnych 

korekt już w ciągu pierwszego roku – i to nie-

zależnie od branży. 

2. Czy klasyczny model planowania 
(wizja, misja, horyzont planowa-
nia, cele główne, cele cząstkowe, 
projekty i plan działania) jest dalej 
rekomendowany?

Absolutnie nie. To „średniowiecze” biznesu. 

Dzisiaj planuje się scenariuszowo z założeniem 

stopniowego eliminowania hierarchiczności 

w celu budowania zwinności strategicznej firmy 

(a właściwie jej załogi). Firma – w związku z tym 

– planuje „szerzej” (wariantowo, a nie z wyzna-

czeniem „jedynego celu”), a następnie przy-

gotowuje się do bycia gotowym w przypadku 

każdego z wariantów – aby przeżyć i rozwijać 

się oraz – aby być konkurencyjnym. Kluczowe 

pojęcia, które powinny być częścią strategii to 

także: antykruchość, nielinearność, Potrójne 

Prawo Pareto, dobór zespołu i zarządzanie 

nim ze świadomością różnic pokoleniowych 

i charakterystyki pokoleń, analiza członków 

zespołu i zespołu przez pryzmat Spirali Roz-

woju Gravesa, komunikacja nieantagonizująca, 

przywództwo służebne, zarządzanie kryzy-

sowe oraz zarządzanie w sytuacji długotrwa-

łego kryzysu. 

3. Przez ostatnie 40 lat bardzo popu-
larnym twierdzeniem biznesowym 
było hasło „cash is king”, czyli że 
kluczowa w analizie sytuacji firmy 
i w zarządzaniu firmą jest płyn-
ność finansowa. Czy coś się dzisiaj 
zmieniło?

Definitywnie TAK. To hasło i jego sens – zaj-

muje zdecydowanie silniejszą pozycję wśród 

„tego, co kluczowe w biznesie”. Jednym z filarów 

zarządzania w środowisku ogromnej zmienno-

ści (chaos) jest redundacja – czyli zamierzona 

nadmiarowość (zapasy strategiczne). Przy-

stosowanie firmy do możliwości szybkiego 

reagowania i wprowadzania korekt i zmian 

to przede wszystkim zabezpieczenie gotówki 

lub dostępu do gotówki. Już dzisiaj wiele firm 

przewróciło się lub utraciło pozycję rynkową, 

właśnie z powodu braku gotówki koniecznej 

do dostosowania się do otoczenia.

4. Czy cyfryzacja dla biznesu jest 
faktycznie tak ważna – czy nie jest 
tak, że jest ona bardzo ważna dla 
pewnej grupy branż, ale dla innych 
nie?

Tak - a właściwie jeszcze ważniejsza. Oczywi-

ste jest, że tu i teraz, sytuacyjnie jedna branża 

czy firma oraz jej konkurencyjność zależne 

są od wprowadzenia cyfryzacji jako inżynierii 

dającej „być albo nie być konkurencyjności”, 

a inne mogą egzystować jeszcze przez chwilę 

„w modelu analogowym”, gdzie „działanie na 

piechotę” jeszcze wystarcza, aby się utrzymy-

wać na powierzchni. Jednak dla tych branż – to 

właśnie teraz jest czas by wdrażać, testować 

i uczyć się „nowego”. Dla tych, gdzie cyfryzacja 

jest kluczowa już dzisiaj – „zaczynanie jej” to 

gonienie konkurencji.

5. Czy jest prosty przepis na zmoty-
wowanie pracownika?

Nie ma. Jest jednak prosty przepis na jego zde-

motywowanie. Każdy człowiek ma potrzebę 



EKSPERT RADZI

117

decydowania, wpływu na swoja rzeczywistość. 

Część chce decydować o kierunku swojego 

działania, chce „płynąć” (ang. swimmersi) – jeśli 

mu to odbierzesz – zapomnij o jego motywacji 

do współpracy. Druga część – to osoby, które 

nie chcą wybierać kierunku, ale chcą mieć po-

czucie decyzyjności co do obszaru, za który 

są odpowiedzialni – „za swoje biurko w pracy” 

(ang. floatersi) – jeśli będziesz ingerować „w po-

rządek na ich biurku” – odbierzesz im ducha 

pracy i współpracy. Z mojego doświadczenia 

– samo zadbanie o nieodbieranie decyzyjności 

podopiecznym niezwykle często… powoduje 

rozwiązanie problemów z brakiem motywacji 

zespołu i jego członków.

6. Czy pieniądz jest dzisiaj 
motywatorem?

W tym pytaniu ukryta jest presupozycja (za-

łożenie), że pieniądz w przeszłości był moty-

watorem. Jeśli tak, to to jest zasadniczy błąd 

w myśleniu. Pieniądz nigdy nie był, nie jest – i ra-

czej nigdy nim nie będzie. Pieniądz jest dla wielu 

na pewno motywem – żeby się gdzieś zatrudnić 

lub w coś się zaangażować. Owszem, w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa, sam pieniądz staje 

się „motorem działań”, jednak, kiedy mówimy 

o relatywnej stabilizacji i wyjściu z obszaru 

„walki o przetrwanie”, to pieniądze mają mały 

wpływ na bycie zmotywowanym. Parę wskazó-

wek. Pierwsza - Jak wygląda motywacja ludzi na 

dwa tygodnie przed podwyżką w porównaniu 

do motywacji na dwa tygodnie po podwyżce? 

Raczej się nie zmienia, prawda? Druga wska-

zówka. Jeśli dam Ci podwyżkę, ale odbiorę 

Ci możliwość decydowania lub będę Cię źle 

traktował – to czy będziesz zmotywowany/a? 

Herzberg ujął to prosto: „zarobki to element, 

który może demotywować (gdy są za niskie), 

ale nie będzie motywował”.

7. Świat wydaje się dzisiaj inny od 
tego, np. choćby sprzed 30 lat. Czy, 
w związku z tym, wymaga to jakiejś 
zasadniczej zmiany w sposobie 
podchodzenia do prowadzenia 
działalności biznesowej?

Bardzo i oczywiście - TAK. Ekonomia chaosu 

to inaczej środowisko ogromnej zmienności 

– nieprzewidywalnej, szybkiej i zaskakującej 

skalą. Dotychczasowe budowanie elastyczności 

organizacji biznesowej przestaje być wystar-

czające. Każda elastyczność ma swój „punkt 

pęknięcia”. Stąd w świecie biznesu (i nie tylko) 

zaczyna przebijać się pojęcie ANTYKRUCHO-

ŚCI – czyli rzeczywistej odwrotności do kru-

chości. To pojęcie opisujące taki stan organizmu, 

a właściwie jego walor, który przede wszystkim 

egzystuje w tym chaosie czerpiąc siły z jego 

energii, z jego zmienności, dzięki czemu ten 

organizm rozwija się, jest coraz silniejszy. To 

trochę tak, jakby statek nie tylko nie bał się 

sztormu, ale korzystał ze zmienności oraz siły 

fal do tego, aby płynąć lepiej, szybciej, pewniej… 

Wyobraź sobie sytuację, gdy wysyłasz paczkę 

na poczcie i zamiast pisać na niej fragile (czyli 

z sugestią: ostrożnie, bo kruche) – to piszesz 

antifragile (antykruche) właściwie zapraszając 

do tego, aby tą paczką rzucać, pomiatać – bo 

dla jej zawartość, dzięki takiemu traktowaniu 

czuje się świetnie i coraz lepiej… Nassim Taleb 

w swojej książce „ANTYKRUCHOŚĆ” wskazuje 

pięć pojęć, które trzeba wdrożyć, aby budować 

antykruchość organizmu: redundancja, opcjo-

nalność, pozytywna asymetria, założenie „mniej 

znaczy więcej” oraz nielinearność.

8. Czy w sytuacji przedłużającego się 
lub wręcz ewoluującego z jednej 
fazy w drugą kryzysu – zarządzanie 
partycypacyjne, demokratyczne 
i takie, które idzie w kierunku 
niwelowania hierarchiczności – jest 
rzeczywiście praktyczne i wska-
zane, tak jak tego uczono w ostat-
nich latach?

Trwająca dłużej sytuacja kryzysowa buduje 

w społeczności tzw. syndrom tonącego statku. 

Rzeczywiście, w takiej sytuacji wskazane jest 

przejęcie sterów przez lidera i wprowadzenie 

zarządzania autokratycznego (nie totalitar-

nego!!!). Strach, niepewność załogi muszą na-

potkać na zdecydowanie, spokój, decyzyjność 

i plan działania lidera. I to jest jedno. Pytanie to 

jednak dotyczy sytuacji dzisiejszej – kiedy eko-

nomia chaosu wynikająca z gargantuicznego 

wzrostu i przepływu informacji i działań – po-

woduje, że zmienność jest codziennością, a nie 

sytuacją specyficzną, kryzysową. Nazwano to 

Nową Normalnością (NEW NORMAL). A jeśli 

normalność, to nie kryzys, prawda? Kluczem 

więc jest dzisiaj przygotowanie załogi (siebie 

przede wszystkim) do akceptacji tego stanu 

i nauczenie się antykruchości. Przy tym za-

łożeniu zarządzanie partycypacyjne, niehie-

rarchiczne i przywództwo służebne stają się 

kluczowe dla skuteczności – przede wszystkim 

w związku z dominującą liczbą osób na rynku 

z pokolenia Y i Z. 

9. Co dzisiaj jest największym za-
grożeniem w biznesie dla osoby 
zarządzającej? 

Często przebija się następujące twierdzenie: 

dzisiaj najważniejszą cechą, którą powinien po-

siąść człowiek biznesu jest umiejętność oducze-

nia się tego, czego dotąd się nauczył i uczenia 

się na nowo. Oczywiste jest, że jest to swego 

rodzaju przenośnia, której nie można traktować 

„jeden do jednego”, ale jest to silna wskazówka. 

Pokora w stosunku do tak zmieniającego się 

świata jest fundamentalna dla bezpieczeństwa 

i rozwoju. Anty-przykładem – chyba w skali 

najbardziej charakterystycznym i klarownym 

– jest społeczność biznesowa Europy Zachod-

niej, która swoją postępującą i zdecydowaną 

degradację ekonomiczną zawdzięcza przede 

wszystkim brakowi rozwijania swojej wiedzy 

i zmieniania się adekwatnie do ewoluującego 

świata. 

10. Jak się uczyć i rozwijać dzisiaj 
w związku z tak drastycznym 
przyspieszeniem zmian i ich 
skalą? Gdzie zdobywać wiedzę 
i umiejętności?

Na pewno nie na studiach akademickich. Lwia 

część takiej edukacji w zasadzie nie adresuje 

tego, co dzisiaj jest konieczne, aby móc „dogonić 

teraźniejszość”. Fundamentem jest uczenie się 

od tych, którzy zajmują się tym, co się dzieje 

teraz. Dlatego kluczowe jest czytanie książek, 

nowości – z dziedzin, które mówią o biznesie 

w kontekście szerszym niż branżowy. Litera-

tura tworzona przez „guru” ma sens. Drugim 

źródłem jest Internet – publikacje i choćby 

YouTube. Oczywiście – wymaga to pewnej 

krytyczności wobec istniejącej masy przeka-

zów. Doświadczenie jednak pokazuje, że – przy 

pewnym wgłębieniu się w temat – dosyć szybko 

można zdobyć ciekawe i praktyczne informa-

cje. Zawsze trzeba pamiętać, że kluczem jest, 

aby tę wiedzę pozyskiwać od ludzi, którzy są 

rzeczywistymi praktykami - możemy zweryfiko-

wać, że coś w życiu biznesowym osiągnęli. Inną 

ścieżką, równoległą, jest korzystanie z krótkich 

programów edukacyjnych – nieakademickich – 

jednak upewniając się, że są prowadzone przez 

wspomnianych już praktyków, a nie tylko szko-

leniowców, którzy całe życie tylko szkolą – bo 

to ich przepis na życie… Trzecią ścieżką – jest 

kontaktowanie się z ludźmi biznesu, którzy re-

prezentują własne efekty – tacy, którzy odnieśli 

sukces w praktyce i zawsze chętnie się wiedzą 

dzielą – trzeba mieć śmiałość, aby się do nich 

zwrócić!

W świecie biznesu (i nie tylko) zaczyna przebijać 
się pojęcie ANTYKRUCHOŚCI – czyli rzeczywistej 
odwrotności do kruchości. To pojęcie opisujące taki 
stan organizmu, a właściwie jego walor, który przede 
wszystkim egzystuje w tym chaosie czerpiąc siły 
z jego energii, z jego zmienności, dzięki czemu ten 
organizm rozwija się, jest coraz silniejszy. To trochę 
tak, jakby statek nie tylko nie bał się sztormu, ale 
korzystał ze zmienności oraz siły fal do tego, aby 
płynąć lepiej, szybciej, pewniej…
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1. Przede wszystkim 
– dane 

Data	is	the	king. Znaczna większość klientów 

(75 proc.) deklaruje zainteresowanie usłu-

gami FinTech z uwagi na to, że korzystanie 

z nich wiąże się z niewielkimi kosztami, a ich 

specyfika (funkcjonowanie online w oparciu 

o najnowsze technologie) sprawia, że są coraz 

łatwiejsze i bezproblemowe w użyciu. To ozna-

cza, że tradycyjne banki, mimo przeszkód, będą 

musiały dążyć w tę samą stronę i coraz bardziej 

rozwijać się cyfrowo.

Dzięki coraz większej dostępności różnych mo-

deli zarządzania danymi, z których mogą dziś 

korzystać banki, pojawiają się także możliwości 

gromadzenia własnych informacji o klientach. 

Dzięki temu banki mogą polepszać swoją ofertę 

i zwiększać możliwości w zakresie marketingu 

cyfrowego. To w połączeniu z dostępną już nie-

mal powszechnie sztuczną inteligencją i ucze-

niem maszynowym, otworzy nowe możliwości 

jeśli chodzi o identyfikację, zatrzymywanie 

i angażowanie klientów.

-	Wykorzystanie	danych	to	obszar,	na	którym	banki	
powinny	się	skoncentrować	nie	tylko	w	nadchodzą-
cych	miesiącach,	ale	przez	najbliższe	lata.	Już	dziś	
obserwujemy	ten	trend,	wielu	dostawców	łączy	
tradycyjną	ofertę	z	produktami	lifestyle’owymi	(np.	
poprzez	usługę	cashback,	rabaty	u	partnerów,	czy	
programy	lojalnościowe).	Inni	oferują	bankowość	
jako	usługę	(Banking-as-a-Service)	i	wbudowane	
rozwiązania	bankowe	za	pośrednictwem	ekosys-
temów	niefinansowych	stron	trzecich.	W	efekcie	
klient	już	nie	przychodzi	do	banku	–	to	bank	wycho-
dzi	do	klienta.	Bardzo	ważne	jest	teraz	skupienie	się	
na	gromadzeniu	danych	na	potrzeby	personalizacji	
–	dziś	klient	oczekuje	wysoce	spersonalizowanych	
usług,	a	dane	pozwolą	bankom	je	dostarczać.	Nie	
bójmy	się	plików	cookie – mówi Maciej Olszański, 
Business Analytics Team Leader w Capgemini 
Polska.
Aby przetrwać w tym wysoce konkurencyjnym 

środowisku, banki detaliczne muszą stosować 

innowacyjne technologie i modele oparte na 

platformizacji, optymalizując wzrost oparty 

na danych. W miarę jak banki rozwijają swoje 

możliwości gromadzenia i analizowania da-

nych, mogą dowiedzieć się, czego chcą ich 

klienci, co ostatecznie stanowi podstawę spój-

nego doświadczenia w zakresie bankowości 

omnichannel.

2. Open banking i open X

W nadchodzących latach czeka nas ewolucja 

rynku finansowego w skali, jakiej wcześniej 

nie zakładaliśmy. Open Banking to jeden z ele-

mentów tego szerokiego krajobrazu. Otwarta 

bankowość wymaga od banków współdzielenia 

danych klientów, takich jak konta, transakcje, 

produkty bankowe i inne informacje finan-

sowe z dostawcami zewnętrznymi. Otwarte 

interfejsy (open API) z kolei są coraz częściej 

udostępniane podmiotom trzecim – w celu za-

oferowania konsumentom nowoczesnych usług, 

banki coraz częściej współpracują z FinTechami, 

specjalistycznymi firmami technologicznymi.

A to wszystko dlatego, że tego typu instytucje 

muszą zacząć udostępniać klientom zaawanso-

wane usługi, na przykład zarządzania finansami 

osobistymi w czasie rzeczywistym na wszyst-

kich posiadanych przez klienta rachunkach, 

Nowe osiągnięcia technologiczne redefiniują nasze podejście do finansów. Rola bankowości zmienia się 
wraz z pojawianiem się nowych technologii. To z kolei wpływa także na to, jak firmy czy działy finansowe 
funkcjonują na co dzień. Koncepcje AI, blockchain, NFT, AR i VR stają się nieodłącznym elementem 
rozmów o przyszłości tego sektora. Do tego dodać można rosnącą popularność płatności alternatyw-
nych, koncentrację na danych, hiperpersonalizację ofert i wyścig (lub kooperację) tradycyjnych instytucji 
z FinTechami. Wraz z rozwojem cyfrowego świata przyspiesza rozwój w branży finansowej. Nowi gracze 
obecni na rynku tworzą innowacyjne produkty i usługi, które zaspokajają potrzeby coraz bardziej cyfro-
wej populacji. Co dalej? W jakim kierunku będzie zmierzać branża? Oto 4 kluczowe trendy w finansach 
i bankowości na rok 2023.

4 najważniejsze 
trendy w finansach
na rok 2023
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we wszystkich bankach. Warto dodać, że to 

właśnie zadowolenie klienta odgrywa obecnie 

kluczową rolę na rynku bankowości detalicz-

nej. To, z czym zmagają się obecnie banki i w 

ogólnym ujęciu branża finansowa, to bardzo 

dynamiczny wzrost oczekiwań konsumentów. 

To wyzwanie – podobnie jak wyżej już wspo-

mniane kwestie – wzrasta w miarę rozwoju 

FinTechów, które bardzo szybko wpływają na 

branżę. Z danych Capgemini wynika, że znaczna 

większość klientów (75 proc.) bardzo docenia 

i czerpie przyjemność z doświadczeń i interakcji, 

w jakie wchodzi z organizacjami typu FinTech. 

W związku z tym, że klienci mogą dziś zmienić 

dostawcę usług bankowych za jednym kliknię-

ciem myszki, banki powinny w większym stop-

niu wykorzystywać dane i sztuczną inteligencję 

(AI), aby dostosowywać doświadczenia klien-

tów, tworzyć silniejsze więzi i maksymalizować 

wartość klienta.

Mimo że open banking nie osiągnął jeszcze peł-

nej dojrzałości, to już możemy mówić o rozwoju 

kolejnego trendu. Mowa o nowej fazie inno-

wacji, jaką jest tzw. Open X. Będzie ona wyma-

gała głębszej współpracy i specjalizacji, dlatego 

banki oraz inne podmioty ekosystemu finanso-

wego już muszą zacząć planować zmianę i od-

powiednio rozwijać swoje modele biznesowe.

Open X, ma być bardziej skuteczną, ustruktu-

ryzowaną formą współpracy, wspieraną przez 

standaryzację interfejsu API i wspólną analizę 

danych klientów. Era Open X umożliwi bezpro-

blemową wymianę danych i usług, poprawę ja-

kości obsługi klienta i szybsze wprowadzanie 

innowacji produktowych. Czeka nas ewolucja 

rynku finansowego w skali, jakiej wcześniej nie 

zakładaliśmy. Open banking jest tylko jednym 

z elementów tej zmiany.

3. Płatności 4.X

Sformułowanie	Data	is	the	king jest prawdziwe, 

jednak na dzisiejszym rynku, niemal niezależnie 

od branży, obok tego stwierdzenia, właściwie 

na równi należy postawić słowa Customer	is	the	
king – na rynku rządzi konsument i persona-

lizacja skrojona na jego miarę. Rosnący od lat 

poziom powszechnej digitalizacji spowodował, 

że doświadczenia i oczekiwania użytkowników 

podyktują także kierunek rozwoju transakcji 

bezgotówkowych (tzw. Płatności 4.X).

– Do	2025	roku	ponad	25	proc.	ruchu	bezgotów-
kowego	będą	stanowiły	płatności	natychmiastowe	
lub	z	wykorzystaniem	e-pieniędzy.	Już	teraz	popu-
larne	płatności	zbliżeniowe	ewoluują	w	płatność	za	
pomocą	odcisku	palca,	czy	skanu	tęczówki.	Te	inno-
wacje	za	kilka	lat	staną	się	codziennością	w	Polsce	
i	na	świecie.	Dzięki	wykorzystaniu	biometrii	oka	czy	
skanu	linii	papilarnych,	mamy	szansę	na	bezprece-
densowe	ułatwienie	przy	zachowaniu	najwyższej	
skali	 bezpieczeństwa	 transakcji.	Dziś	 firmy	 idą	
jeszcze	dalej,	budując	profile	oparte	o	biometrię	
behawioralną,	 czyli	 badanie	 zachowań	 klienta	

poprzez	sprawdzenie,	w	jaki	sposób	i	w	jakim	czasie	
klika	w	klawiaturę.	Choć	dla	wielu	użytkowników	
te	przykłady	mogą	się	jeszcze	wydawać	odległą	
wizją	przyszłości,	to	w	rzeczywistości	one	są	już	
w	naszej	codzienności,	a	wkrótce	będą	definiować	
sposób,	w	jaki	korzystamy	z	bankowości	– dodaje 
Maciej Olszański.

Motorem rozwoju transakcji bezgotówkowych 

są płatności natychmiastowe, e-pieniądz oraz 

metody następnej generacji, jak coraz popular-

niejsze płatności odroczone (system Buy	Now,	
Pay	Later), niewidzialne, biometryczne czy z wy-

korzystaniem kryptowalut.

Biorąc pod uwagę przewidywane wzrosty wy-

datków konsumenckich i popularności nietra-

dycyjnych metod płatności, które będą wciąż 

się rozwijać, instytucje finansowe powinny 

włączyć w swoje strategie elementy kluczowe 

dla Płatności 4.X. Najważniejsi gracze zakła-

dają współpracę z PayTech i innymi partne-

rami celem stworzenia rozwiązań bazujących 

i skupiających konsumentach, a nie produktach. 

Dojrzałość API, sprawność operowania danymi 

i rozszerzone możliwości przetwarzania w po-

łączeniu z elastycznością chmury będą kata-

lizatorami, dzięki którym Płatności 4.X wyjdą 

poza tradycyjny sposób myślenia o transakcjach 

i ustalą nowe metody monetyzacji.

4. Blockchain i decentrali-
zacja finansów

We wcześniejszych latach mieliśmy szansę 

obserwować stosunkowo powolne wdrażanie 

technologii Blockchain. Sytuacja jednak dia-

metralnie zmieniła się ciągu ostatnich 12 mie-

sięcy, a branża finansowa wdrożyła Blockchain 

znacznie pełniej i w bardzo szerokim zakresie 

zastosowań, w tym przede wszystkim w wa-

lutach cyfrowych banku centralnego (CBDC), 

aktywach cyfrowych i innych tokenach zamien-

nych (NFT).

-	Technologia	Blockchain	jest	dla	branży	rewolu-
cyjna,	z	uwagi	na	to,	że	umożliwia	wiele	działań	
związanych	z	finansami	 takich,	 jak	weryfikację,	
identyfikowalność,	ochronę	danych	czy	egzeku-
cję	kontraktów.	Jest	wyjątkowa	także	pod	kątem	
bezpieczeństwa	 –	 danych	 przechowywanych	
w	„łańcuchach	bloków”	nie	można	ich	zmieniać	ani	
usuwać,	co	zapewnia	przejrzystość	na	dużą	skalę	
oraz	spełnia	wymagania	regulacyjne.	Dlatego	wiele	
instytucji	finansowych	wprowadza	Blockchain	we-
wnątrz	firmy	lub	do	komunikacji	i	wymiany	danych	
z	innymi	instytucjami	z	branży	finansowej.	Rownież	
nie	pozostaje	nie	zauważony	aspekt	publicznych	
Blockchainów,	umożliwiający	użytkownikom	doko-
nywanie	transakcji	bez	pośrednika	w	postaci	banku.	
Dziś	instytucje	finansowe	pracują	nad	wdrożeniem	
tej	technologii	w	swoich	środowiskach,	aby	dać	
również	swoim	klientom	taką	opcję	oraz	uprościć	
dostęp	do	rynku	kryptowalut	w	celach	inwesty-
cyjnych – mówi Paweł Gabor, Senior Architect 
w Capgemini Polska.

Coraz więcej banków wprowadza je do swojej 

oferty, co stanowi swojego rodzaju kompromis 

dla użytkownika. Dzięki wysokiemu poziomowi 

zaufania, konsumenci czują się komfortowo 

mogąc inwestować w kryptowaluty za po-

średnictwem banku. W tę stronę oraz w stronę 

decentralizacji będą z pewnością spoglądały 

w najbliższych latach instytucje finansowe.

DeFi (ang. decentralized	finance) odnosi się do 

systemu finansowego zbudowanego na pu-

blicznej zdecentralizowanej sieci blockchain, 

która pozwala użytkownikom na interakcję 

i transakcje bez pośrednika. DeFi może pomóc 

w poprawie dostępności, interoperacyjności, 

przejrzystości, bezpieczeństwa i integralności 

ekosystemu usług bankowych. Podczas gdy tra-

dycyjne, scentralizowane systemy finansowe 

z pewnością nie znikną w najbliższym czasie, 

decentralizacja przedefiniuje role wielu dużych 

zasiedziałych instytucji finansowych: będą one 

musiały się dostosować, aby dostarczać nowe 

produkty i usługi, w przeciwnym wypadku ry-

zykują, że staną się przestarzałe, przez co mało 

atrakcyjne dla klientów.

Rozwój rynku wskazuje na potrzebę wpro-

wadzania zaawansowanych systemów zarzą-

dzania ryzykiem, aby wytrzymać zmienność, 

a banki i instytucje finansowe są dobrze przy-

gotowane do ułatwienia bezpiecznego dostępu 

do aplikacji DeFi.

W usługach finansowych w ostatnich latach 

szeroko rozpowszechniono nowe rozwiązania 

cyfrowe skierowane do klientów, a dzisiejsza 

rzeczywistość tylko przyspiesza ten trend. Siły 

rynkowe – rosnące oczekiwania konsumentów 

cyfrowych, koszty operacyjne, fala technologii 

as-a-service, nieprzewidywalny krajobraz ry-

zyka, nowe przepisy i rosnące zainteresowanie 

zrównoważonym rozwojem – nie pozwalają my-

śleć już o biznesie w sposób tradycyjny. Jednak 

wśród wyzwań pojawia się wiele możliwości 

i strumieni zysków. Trend zmian wyznacza kie-

runek, w którym muszą pójść dziś banki, umie-

jętnie dostosowując i odpowiednio zmieniając 

swoje modele biznesowe i ofertę.

Agnieszka Juraszczyk 
Senior Public Relations & Content Marketing 

Specialist Capgemini Polska

Aleksandra Witkowska 
Consultant Linkleaders
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Szkolenia wybierane przez uczestników projektu:

• Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej

• Transformacja cyfrowa w mojej firmie – zarządzanie, strategia i plan transformacji

• Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

• Zarządzanie zintegrowanymi danymi

• Opracowanie modelu biznesu

• Sprzedaż w gospodarce cyfrowej

• Bezpieczeństwo cyfrowe

• Marketing i sprzedaż w gospodarce cyfrowej

• Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku

• Zarządzanie zmianą

–	Od	początku	realizacji	projektu	do	końca	listopada	podpisano	316	umów	na	kwotę	1 2061 518,75 
zł.	Zrekrutowano	611	osób.	Ponadto,	w	listopadowym	naborze	przyjęto	185	nowych	firm,	które	złożyły	
wnioski	na	łączną	kwotę	7	412	587,50	zł.	W	ramach	projektu	przewidziano	jeszcze	dwa	nabory,	naj-
bliższy	zaplanowano	na	I	kwartał	2023r.	O	terminach	informujemy	na	bieżąco,	m.in.	na	naszej	stronie	
internetowej,	gdzie	zamieszczamy	aktualne	informacje	o	projekcie:	www.rig.katowice.pl.	Zapraszamy	
chętne	firmy	do	aplikowania	do	Akademii	– zachęca Aleksandra Rolling, Doradca Lokalny „Akademii 
Transformacji Cyfrowej MMŚP” w RIG w Katowicach.

Informacje o projekcie uzyskać można pod numerem Infolinii: 
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

PRZYGOTUJ FIRMĘ NA WYZWANIA CYFROWE!
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach w partnerstwie z Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową 
oraz HRP Group Sp. z o.o. od stycznia 2022 r. do końca września 2023 realizuje projekt pt. Akademia 
Transformacji Cyfrowej MMŚP. Celem projektu jest rozwinięcie potencjału adaptacyjnego w zakresie 
zarządzania przedsiębiorstwem przez firmy sektora MMŚP z obszaru całego kraju, poprzez podniesienie 
kompetencji menedżerskich kluczowych pracowników w zakresie cyfryzacji. Grupę docelową stanowią 
właściciele, kadra kierownicza oraz kadra, co do której planuje się awans na stanowisko kierownicze.

RIG w Katowicach zachęca przedsiębiorców 

do udziału w projekcie z uwagi na możliwość 

pozyskania nawet 100% dofinansowania na 
usługi rozwojowe. Wsparcie w Akademii reali-

zowane jest w formie refundacji poniesionych 

przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojo-

wych, wybranych z Bazy Usług Rozwojowych 

(BUR) i obejmuje refundację kosztów opraco-

wania analizy potrzeb rozwojowych oraz usług 

szkoleniowych i doradczych w zakresie cyfry-
zacji. Dofinansowanie stanowi pomoc de mi-

nimis i bazowo wynosi do 80% wartości usługi 

rozwojowej, jednak dla usług szkoleniowych 

jest możliwość wniesienia wkładu własnego 

w postaci wynagrodzeń. Oznacza to, że wkład 

własny wymagany w projekcie może pokryć 

opłacone na rzecz pracownika wynagrodze-

nie i przedsiębiorca może uzyskać refundację 

kosztów nawet do 100% wartości szkolenia. 

Maksymalna kwota wsparcia, czyli dofinanso-

wanie wraz z wkładem własnym, przypadająca 

na jednego Uczestnika/Uczestniczkę projektu 

(sprawdzenie odbywa się na podstawie numeru 

PESEL) wynosi 16 831,25 zł.

Projekt	został	opracowany	w Polskiej	Agencji	Rozwoju	Przedsiębiorczości.	Realizacja	projektu	została	sfinansowana	przez	Unię	Europejską	ze	środków	 

Programu	Operacyjnego	Wiedza	Edukacja	Rozwój.

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

mikroprzedsiębiorstwo – 3 600,00 zł – na analizę, 16 831,25 zł na usługi, łącznie: 20 431,25 zł 
małe przedsiębiorstwo – 5 000,00 zł – na analizę, 33 662,50 zł na usługi, łącznie: 38 662,50 zł 
średnie przedsiębiorstwo – 7 400,00 zł – na analizę, 100 987,50 zł na usługi, łącznie: 108 387,50 zł

Akademia Transformacji Cyfrowej MMŚP

Projekt skierowany do
mikro, małych oraz średnich
przedsiębiorstw

Obszar realizacji:
CAŁA POLSKA

mailto:cyfryzacja@hrp.com.pl
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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 

Niektórzy analitycy trendów uważają, że ich 

praca nie polega jedynie na umiejętności wska-

zywania, które tendencje staną się popularne, 

ale na nieustannym zadawaniu pytania o to, jak 

będzie wyglądała rzeczywistość, kiedy ujawnią 

się ich skutki? W tym znaczeniu, analiza tren-

dów to nie tylko odczytywanie wzorów, w które 

układają się zjawiska lub idee, ale również 

dążenie zrozumienia zmian, które zachodzą 

w świecie.

Interesującym obszarem badań w zakresie 

trendów wydaje się szkolnictwo zawodowe, 

które w Polsce zdaje się odżywać po okresie 

kilkunastoletniej stagnacji. Obecne dyskusje 

dotyczące szkolnictwa zawodowego inspiro-

wane są rządowymi planami dostosowania 

szkół branżowych i technicznych do potrzeb 

współczesnego rynku pracy. Ich głównym ce-

lem jest próba wypracowania nowoczesnego 

modelu edukacji zawodowej, atrakcyjnego za-

równo dla pracodawców, jak również samych 

uczniów.

Współczesny rynek pracy gwałtownie się 

zmienia. Niektórzy specjaliści uważają, że do-

świadczamy zjawiska „końca pracy”, co należy 

interpretować jako zmierzch pracy rozumianej 

w wąskim ekonomicznym sensie, jako płatne 

oraz stałe zatrudnienie. Wielu z nich zwraca 

uwagę, że dość powszechne przekonanie 

o bezpiecznym zatrudnieniu przez całe życie 

na jednym stanowisku należy uznać za przejaw 

myślenia życzeniowego. Cały szereg czynników 

wskazuje na to, że w przyszłości nie tylko wie-

lokrotnie będziemy zmieniać pracę, ale również 

sam zawód. 

Rynek pracy będzie podlegał nieustannym 

transformacjom, ich źródeł należy upatrywać 

w globalnych wyzwaniach, z którymi mierzy 

się świat zachodni. Starzenie się społeczeństw, 

kryzys klimatyczny oraz kryzysy zdrowotne 

zmieniają dotychczasowe rozumienie pracy 

i roli pracownika. Olbrzymim wyzwaniem 
współczesnego rynku pracy jest też trans-
formacja technologiczna (głównie cyfryzacja 

i robotyzacja), która postrzegana jest zarówno 

jako źródło zagrożeń i szans (chociaż 37% pra-

cowników obawia się utraty pracy przez au-

tomatyzację, może być ona źródłem nowych 

zawodów).

Globalne wyzwania i przekształcenia rynku 

pracy stanowią obiektywne tło, które należy 

brać pod uwagę dokonując zmian w szkolnic-

twie zawodowym. Skuteczna strategia zmian 

w tym obszarze powinna uwzględniać zarówno 

to, że niemal połowa obecnych uczniów szkół 

podstawowych będzie prawdopodobnie pra-

cować w zawodach, których nazw jeszcze nie 

znamy, jak również to, że niemal dziewięć na 

dziesięć zawodów przyszłości będzie wyma-

gało kwalifikacji zawodowych. 

Największym atutem szkolnictwa zawodo-
wego w Polsce jest to, że niemal 57% mło-
dych ludzi wybiera tę formę edukacji. Żeby 

utrzymać i właściwie wykorzystać ten potencjał, 

szkolnictwo zawodowe powinno uważanie pa-

trzeć w przyszłość i skutecznie reagować na 

dokonujące się zmiany. 

W tym kontekście coraz częściej słychać głosy, 

że strategia rozwoju szkolnictwa zawodo-
wego powinna koncentrować się przede 
wszystkim na dostosowaniu programów na-
uczania do współczesnych wyzwań. Wskazuje 

się cztery główne kierunki zmian. Pierwszym 

jest przyjęcie modelu edukacji adaptacyjnej, 

która pozwoli szybko reagować na zmiany 

zachodzące w otoczeniu szkół branżowych 

i technicznych. Drugim jest otwarcie się na 

kształcenie wielopokoleniowe. Daje to szanse 

na zwiększenie liczby odbiorców i wzbogace-

nie oferty kształcenia. Trzecim jest zerwanie 

z „rzemieślniczym” modelem kształcenia, który 

polega na kształceniu w zakresie wąsko poję-

tych branż. Zmiana w tym zakresie w większym 

stopniu odzwierciedla sposób działania współ-

czesnego rynku, który opiera się na synergii 

branż oraz interdyscyplinarności. Czwartym 

kierunkiem powinna być promocja szkolnictwa 

zawodowego, jako edukacji wysokiej jakości. 

O trendach w edukacji zawodowej dyskutowano podczas spotkań regionalnych sieci współpracy, które 
odbyły się w dniach 25-27 października 22 r. Ekspertem był Piotr Wasyluk, doktor nauk humanistycznych 
i nauczyciel akademicki z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym, specjalista i praktyk w zakresie 
projektowania ekosystemów usług, modeli biznesowych i nowoczesnych marek. W procesie projektowym 
skoncentrowany na wartościach i tworzeniu rozwiązań z wykorzystaniem trendów. Spotkania odbyły 
się w ramach Projektu „Śląskie. Zawodowcy”.

Kilka słów o trendach  

w edukacji zawodowej

Piotr Wasyluk

Doktor nauk humanistycznych 

 i nauczyciel akademicki

Specjalista i praktyk w zakresie  

projektowania usług oraz projektowania 

z wykorzystaniem trendów
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Pozwoli to na zerwanie z potoczną opinią o ni-

skim poziomie kształcenia w szkołach branżo-

wych i technicznych.

Wskazane kierunki rozwoju wskazują na pod-

stawowe wartości, w oparciu o które można 

planować strategie rozwoju. Te wartości ma-

nifestują się niekiedy jako trendy, tendencje, 

zgodnie z którymi przekształcają się szkoły 

branżowe i techniczne na świecie. Do najbar-

dziej popularnych trendów w tym obszarze 

można zaliczyć:

 — Zwinne szkolnictwo zawodowe – przyspie-

szenie ścieżek zatwierdzania nowych kierun-

ków nauczania, kursów i szkoleń,

 — Multigeneracyjne szkolnictwo zawodowe – 

otwarcie się edukacji zawodowej na nowe 

pokolenia i grupy odbiorców,

 — Spersonalizowane szkolnictwo zawodowe 

– zwiększenie uwagi na potrzeby rynku 

i uczniów w tworzeniu oferty edukacyjnej,

 — Intersektorowa edukacja zawodowa – odej-

ście od kształcenia w obszarze wąsko poję-

tych branż,

 — Szkolnictwo zawodowe zintegrowane ze 

szkolnictwem wyższym – współpraca szkół 

branżowych i technicznych ze szkołami 

wyższymi i uniwersytetami w celu trans-

feru wiedzy i upraktyczniania kształcenia 

akademickiego,

 — Szkolnictwo zawodowe jako edukacja 

w zakresie mikrokompetencji – uzupełnianie 

oferty kształcenia o kursy i szkolenia (tzw. 

mikrolearning),

 — Szkolnictwo zawodowe i kształcenie kompe-

tencji miękkich – uzupełnienie kształcenia 

zawodowego i technicznego o edukację w za-

kresie umiejętności społecznych i humani-

stycznych (np. kompetencje komunikacyjne, 

kreatywność, krytyczne myślenie, etc.).

Szkolnictwo zawodowe posiada olbrzymi po-

tencjał rozwojowy. Czy go wykorzysta zależy od 

tego, w jaki sposób zareaguje na współczesne 

wyzwania? Zrozumienie zmian, które zachodzą 

we współczesnym świecie oraz odpowiednie 

ich wykorzystanie może sprawić, że szkolnic-

two zawodowe stanie się marką, która będzie 

kojarzona z edukacją wysokiej jakości oraz 

innowacyjnym modelem edukacji przyszłości.

Projekt	„Śląskie.	Zawodowcy”	jest	realizowany	przez	Województwo	Śląskie	(lider	projektu)	w	partnerstwie	z	RIG	w	Katowicach,	Izbą	Rzemieślniczą	oraz	Małej	i	Średniej	Przedsię-

biorczości	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.

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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Chcieliśmy być świadomie obecni przy two-

rzeniu zmian, które poprawiały warunki życia, 

a co najmniej tworzyły realnymi perspektywy 

takiej poprawy mieszkańcom naszych ówcze-

śnie czterech województw: bielskiego, często-

chowskiego, katowickiego i opolskiego, myśląc 

jednocześnie o mieszkańcach, w tym o przed-

siębiorcach całego naszego kraju.

Osobiście uważałem, i nadal tak sądzę, iż po-

wstający w latach 90. na skalę masową proces 

powstawania prywatnego sektora działalno-

ści gospodarczej, z jednej strony był dowodem 

dążenia coraz większej grupy obywateli RP do 

lepszego życia, oraz wyobrażenia, że dokony-

wane zmiany ustrojowe w naszym państwie 

będą temu procesowi sprzyjać, tym bardziej, 

że zmiany własnościowe, organizacyjne i tech-

nologiczne - w dominującym wówczas sektorze 

państwowym - wywoływały potężne perturba-

cje na rynku pracy. Powstający prywatny sektor 

okazał się znakomitym obszarem budowania 

miejsc pracy, tworząc ich kilka milionów.

Ten sektor oraz coraz lepiej przygotowana ka-

dra zarządzająca firmami - to dobre zaczątki 

powstającej klasy średniej. Grupy społecznej 

w znaczeniu ekonomicznym, czyli ze wzrasta-

jącą siłą nabywczą na rynku, a jednocześnie 

o coraz wyższych potrzebach kulturalnych 

i społecznych.

Pomimo powyższego, to nie przedsiębiorcy byli 

głównymi laureatami naszych Laurów, a były to 

postaci charyzmatyczne, naturalnie uznawane 

za autorytety. Jan Paweł II – Papież Polak oraz 

kilku hierarchów kościelnych, że wymienię arcy-

biskupów Damiana Zimonia, Wiktora Skworca 

czy Alfonsa Nossola, przedstawiciele świata 

polityki – Lech Wałęsa, Andrzej Olechowski, 

Tadeusz Mazowiecki, Jerzy Buzek, Aleksander 

Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, politycy 

z zagranicy Václav Havel, prof. Zbigniew Brze-

ziński, Javier Solana - Sekretarz Generalny 

NATO, Jose Manuel Barroso - były Przewod-

niczący Komisji Europejskiej, twórcy kultury 

– Krzysztof Zanussi, Andrzej Wajda, Kazimierz 

Kutz, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj 

Górecki, Wojciech Kilar, a nadto takie postacie 

ze świata mediów jak Jan Nowak-Jeziorański.

Pierwszym przedsiębiorcą, który otrzymał 

Diamentowy Laur dopiero w 2017 roku, był 

śp. Kazimierz Pazgan, właściciel firmy „Konspol” 

w Nowym Sączu, wybitny działacz społeczno-

-gospodarczy samorządu gospodarczego 

w Nowosądeckiej Izbie i Krajowej Izbie Go-

spodarczej w Warszawie.

Z grona działaczy naszej Izby Diamentowy 

Laur otrzymał Janusz Steinhoff, były Minister 

Gospodarki i Wicepremier w Rządzie Jerzego 

Buzka, wieloletni Przewodniczący Rady RIG.

Trudno jest opisać w kilku słowach, 30 lat re-

alizacji tak dużego wyzwania jakim są „LAURY”. 

Przez trzy dekady nagrody zostały wręczone, 

łącznie z edycją opolską, niemal dwóm tysiącom 

laureatów. 

Największym powodem radości i przyjemności 

był w tym czasie fakt, że NIKT z obdarowanych 

tym podziękowaniem nie odmówił przyjęcia, nie 

zdarzył się też przypadek potrzeby odbiera-

nia komukolwiek naszego Lauru z istotnego 

powodu. Dziękuję z całego serca, za udział 

w pracach 

Członkom kolejnych Kapituł, współpracujących 

z nami urzędami skarbowymi oraz pracowni-

kom naszej Izby za mrówczą pracę, jaką trzeba 

było wykonać dla zrealizowania wszystkich 

wyzwań i zadań.

W szczególny sposób zwracam się do Laure-

atów wszystkich edycji Laurów, dziękując za 

waszą pracę, która była źródłem osiągnięć, 

rozwinięcia waszych talentów i niezwykłych 

osobowości. 

Stanowicie Państwo nie tylko elitę intelektualną 

i gospodarczą - jesteście prawdziwymi „Perłami 

i Diamentami w Koronie Rzeczypospolitej”.

Na was też ciąży pewnego rodzaju odpowie-

dzialność, za przyszłość naszej małej Ojczyzny 

w sensie lokalnym i regionalnym oraz za całą 

Polskę. Nadto, na nas ciąży odpowiedzialność 

w wymiarze bycia istotnym elementem Unii Eu-

ropejskiej, współodpowiedzialność za Europę.

Moje nawoływanie do odpowiedzialności, 

bierze się z narastającej niedobrej sytuacji 

w naszym kraju. Z jednej strony podjęto prace 

w naszym Parlamencie nad projektem ustawy, 

której celem niestety, jest ograniczenia wolno-

ści osobistej, ekonomicznej, wręcz zamach na 

„święte prawo własności”, z drugiej strony bez-

podstawne – jak ocenił to Sąd Powszechny, na 

pokaz, a może w celu zastraszenia środowiska 

gospodarczego, zatrzymywanie osób na Sali 

Kongresowej. 

Nie chcę rozwijać tego tematu, ponieważ nie 

lubię „dolewać oliwy do ognia”, a my mamy dzi-

siaj wiele powodów do świętowania XXX-lecia 

– Laurów.

Niemniej jednak, pamiętajmy, że „nic, nie jest 

nam dane na zawsze” jak pisał, dla mnie najważ-

niejszy z naszych Laureatów – św. Jan Paweł II.

Czuję się naprawdę spełniony, ponieważ mo-

głem kierować pracami Kapituły w tak prze-

-znakomitym składzie i współtworzyć chociaż 

w ten sposób naszą współczesną historię.

Pragnę wszystkim serdecznie podziękować!

Tadeusz Donocik 

Honorowy Prezes RIG w Katowicach

Przewodniczący Kapituły Laurów  

Umiejętności i Kompetencji

Szanowni Państwo,
Trzydzieści lat minęło jak jeden dzień!

Upływający czas oraz kategoria przemijania to nieodłączne elementy naszej uświa-
domionej codzienności. Ludzkość posiada jednak i tą cechę, iż dąży do pozostawienia 
po sobie czegoś, co wydłużyłoby pamięć o nich i Ich dokonaniach. Jestem przekonany, 
iż u podstaw inicjatywy powołującej Laury Umiejętności i Kompetencji, oprócz po-
szukiwania nowego typu wzorców osobowościowych, chęci uhonorowania, poprzez 
wręczanie podziękowania w formie Liścia Laurowego, przeznaczanego dla postaci 
wyjątkowych i wybitnych, wnoszących do budowanej nowej rzeczywistości olbrzymi 
wkład intelektualny, kulturowy oraz materialny, w tym nowe spojrzenie na system 
wartości osadzone na jego uniwersalnym wymiarze, leżała potrzeba towarzyszenia tym 
zmianom, a nawet współtworzenia zmieniającej się rzeczywistości. Nie bez znaczenia 
okazał się również kronikarsko-dziennikarski wymiar tego przedsięwzięcia.
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RIG w Katowicach buduje w regionie, kraju i za 

granicą silną i niezależną organizację biznesową. 

Izba to z jednej strony wielkie poszanowanie dla 

tradycji, z drugiej – nowoczesna organizacja, 

która dynamicznie się rozwija i podąża za tren-

dami. Tak w kilku słowach można podsumować 

trzy dekady działalności instytucji. 

Miłym akcentem jubileuszowej Gali było przy- 

znanie RIG najwyższego możliwego odznacze-

nia „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rze-

czypospolitej Polskiej”.  W imieniu dostojnej 

jubilatki od Adama Abramowicza, Rzecznika 

Małych i Średnich Przedsiębiorców odebrali 

ją Prezesi katowickiej Izby: Tomasz Zjawiony 

i Tadeusz Donocik.

– Na sukces Izby pracowało przez te 30 lat bar-
dzo wiele osób, jednak nie byłoby nas tutaj, a w 
zasadzie nie byłoby też Izby, gdyby nie jej zało-
życiel i wieloletni Prezes, a obecnie Honorowy 
Prezes Tadeusz Donocik. Panie Prezesie, proszę 
przyjąć od nas wszystkich ogromne podziękowania  

– podkreślał Tomasz Zjawiony.

Krajowa Izba Gospodarcza przyznała Złote 

Odznaki KIG. Otrzymały je: Beata Drzazga, 

Prezes Zarządu Betamed S.A., dziekan Wy-

działu Medycznego Akademii Górnośląskiej 

w Katowicach oraz Tytularna Wiceprezes Izby,  

Aleksandra Wanat, Dyrektor ds. Rozwoju Re-

gionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Ho-

norowa Złota Odznaka KIG została wręczona 

również Mirosławowi Rusowi, Dyrektorowi ds. 

Rozwoju RIG w Katowicach.

Swój jubileusz Izba świętowała nie tylko na spe-

cjalnej Gali, która była oficjalnym rozpoczęciem 

12. edycji Europejskiego Kongresu MŚP, ale i na 

kolejnych wydarzeniach towarzyszących bizne-

sowej imprezie.

W trakcie uroczystego bankietu – Perły w Ko-

ronie RP – specjalne Medale z okazji 30-lecia 

RIG – trafiły do rąk przedstawicieli samorządu 

terytorialnego, świata nauki, izb gospodarczych, 

firm i organizacji wspierających.

Przyjaciele i Sympatycy Izby spotkali się 20 listopada 2022 r. w siedzibie NOSPR na jubileuszowej Gali 
z okazji 30-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, by wspólnie móc świętować ten nie-
zwykły jubileusz, połączony z wręczeniem wyróżnień XXX edycji Laurów Umiejętności i Kompetencji.

30 lat wsparcia dla rozwoju 
przedsiębiorczości i samorządu 

gospodarczego
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– Trzydzieści lat temu zaczęliśmy bardzo skromnie. 
W wąskim gronie działaczy RIG postanowiliśmy 
wyróżnić wybitne osoby, którzy swą działalno-
ścią gospodarzą, kulturalną i społeczną dokonali 
istotnych rzeczy dla dobra naszego kraju i jego 
mieszkańców – wspomina Tadeusz Donocik, ho-

norowy prezes Regionalnej Izby Gospodarczej.

Po trzech dekadach historia Laurów, to historia 

pisana złotymi zgłoskami dokonań laureatów. 

Wystarczy wymienić nazwiska: Václava Havla, 

Tadeusza Mazowieckiego, Wojciecha Kilara, 

Krzysztofa Pendereckiego, Jana Pawła II, José 

Manuela Barroso, Andrzeja Wajdy, Leszka Bal-

cerowicza, Hanny Suchockiej czy Krzysztofa 

Zanussiego, by wiedzieć jak zaszczytne grono 

tworzą nagrodzeni w minionych edycjach.

– Co roku nabieramy pewności, że w naszym oto-
czeniu są ludzie niezwykli, wybitni, zdolni do po-
dejmowania najtrudniejszych wyzwań i działania 
aktywnie na rzecz wspólnego dobra – podkreślał 

Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby 
Gospodarczej.

31 nagród na 30-lecie Laurów

W tym roku, roku jubileuszu Kapituła nagrody 

przyznała 31 Laurów Umiejętności i Kompe-

tencji: dwa – Diamentowe, dwa – Kryształowe 

z Diamentem, sześć – Kryształowych, 10 – Pla-

tynowych i 11 – Złotych.

Najwyższe, Diamentowe Laury Umiejętności 

i Kompetencji otrzymali: premier Gruzji, Irakli 

Garibaszwili oraz były ambasador RP w USA – 

Jerzy Koźmiński.

Ze względu na napiętą sytuację międzynaro-

dową, gruziński polityk nie mógł przylecieć 

do Katowic, ale skierował do uczestników gali 

podziękowanie.

– To dla mnie zaszczyt otrzymać Diamentowy 
Laur i znaleźć się w gronie już odznaczonych 
zasłużonych osób, których zasługi dla kształto-
wania zjednoczonej Europy oraz na rzecz pokoju, 
stabilności i dobrobytu na świecie są nieocenione. 
Dzisiaj Gruzja stoi na tej samej drodze, którą prze-
szła już Polska przed 1 maja 2004 roku. Decyzja 
z 23 czerwca 2022 r. o przyznaniu przez Radę 
Europejską Gruzji statusu kraju kandydującego 
do Unii Europejskiej była dla naszego narodu 

Jubileuszowa uroczystość – odbyła się 20 listopada w katowickiej Narodowej Orkiestrze Symfonicz-
nej Polskiego Radia. Gala wręczenia nagród miała szczególny wymiar. Tę jedną z najbardziej prestiżo-
wych nagród przyznawanych w województwie śląskim wręczono po raz trzydziesty.

Trzy dekady nagród dla elity  
intelektualnej i gospodarczej Polski, 

Europy i świata
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prawdziwie historyczną chwilą. Uznanie europej-
skiej perspektywy dla Gruzji to bezprecedensowy 
kamień milowy, który otwiera nowe możliwości 
i wyznacza nowe standardy w naszych stosunkach. 
Realistyczna perspektywa członkostwa w Unii jest 
silną motywacją dla naszego kraju i jego obywa-
teli – mówił Irakli Garibaszwili Premier Gruzji, 
Laureat Diamentowego Lauru Umiejętności 
i Kompetencji.
 

Gruzińskim rządem Irakli Garibaszwili kieruje 

od półtora roku. Ten 40-letni polityk premierem 

jest już drugi raz – wcześniej stał na czele rządu 

w latach 2013-2015. 

Wielkie polityczne i międzynarodowe do-

świadczenie, służbę Rzeczpospolitej Polskiej 

doceniono w przypadku Jerzego Koźmińskiego, 

byłego ambasadora RP w Waszyngtonie w la-

tach 1994-2000, czyli w czasach, gdy Polska 

– z sukcesem – starała się o przyjęcie do NATO. 

Były ambasador i były wiceminister spraw za-

granicznych od ponad 20 lat zarządza Polsko-

-Amerykańską Fundacją Wolności. 

– Polska jest w NATO, ceniona i bezpieczna. Jestem 
przekonany Ekscelencjo, Panie Ambasadorze, że 
dla współczesnego patrioty nie może być większej 
satysfakcji niż świadomość, w jak znaczącym stop-
niu właśnie Pan do tego, obecnego członkostwa 
w NATO się przyczynił i jak to jest obecnie ważne 
dla nas w sytuacji zagrożenia ze strony Rosji i jej 
dążenia do podporządkowania swoim interesom 
Państw stanowiących niegdyś układ satelitarny 

– mówił podczas laudacji Tadeusz Donocik, Ho-
norowy Prezes RIG w Katowicach.

Podróżnik i wybitny rzemieślnik

Statuetki Kryształowych Laurów Umiejętności 

i Kompetencji z Diamentem powędrowały do 

rąk pisarza i podróżnika, Konsula Honorowego 

Łotwy – Tadeusza Biedzkiego i prof. Jana Klimka, 

prezesa Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Śred-

niej Przedsiębiorczości.

Pochodzącego z Rudy Śląskiej – Tadeusza 

Biedzkiego nagrodzono za „całokształt jego 

osiągnięć literackich, reporterskie książki 

o Górnym Śląsku, literaturę podróżniczą 

i historyczno-sensacyjną”.

W stuleciu działalności Izby Rzemieślniczej oraz 

Małej i Średniej Przedsiębiorczości Diamen-

towym Laurem doceniono jej prezesa – prof. 

Klimka za wieloletnie zaangażowanie w sprawy 

rzemiosła, kształcenia zawodowego w 75 róż-

nych rzemieślniczych specjalizacjach, niestru-

dzone kreowanie pozytywnego wizerunku 

śląskiego i polskiego rzemieślnika na między-

narodowej arenie, a także realizację, wspólnie 

z RIG, projektu „Śląskie. Zawodowcy”.
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Kryształy, kryształy…

W gronie nagrodzonych Kryształowym Laurem 

Umiejętności i Kompetencji znaleźli się:

dr Marcin Krupa – prezydent Katowic, prof. 

dr hab. n. med. Marek Kawecki, Górnośląskie 

Towarzystwo Lotnicze SA, burmistrz Czecho-

wic-Dziedzic Marian Błachut, dr inż. Henryk 

Stabla – prezes Przedsiębiorstwa Kompletacji 

i Montażu Systemów Automatyki CARBO-

AUTOMATYKA S.A, firma Kontakt-Simon S.A. 

z okazji 100-lecia działalności.

Członkowie Kapituły XXX Laurów Umiejętno-

ści i Kompetencji przyznali również 10 Platy-

nowych i 11 Złotych nagród, m.in: trenerowi 

Antoniemu Piechniczkowi, dr. Januszowi Mi-

chałkowi, prezesowi Katowickiej Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej, Akademii WSB w Dąbro-

wie Górniczej, firmom SBB Energy S.A., ECOL 

Sp. z o.o. i EPO-TRACK LOGISTICS S.A.

Dwie Perły w Koronie

 Z okazji 30-lecia Laurów przyznano specjalne 

nagrody: Perły w Koronie RP. Nazwa nagrody 

nawiązuje do twórczości wybitnego śląskiego 

reżysera Kazimierza Kutza. Statuetki autorstwa 

Bogumiła Burzyńskiego wręczono: europo-

słowi, byłemu premierowi Polski i przewod-

niczącemu Parlamentu Europejskiego – prof. 

Jerzemu Buzkowi i byłemu wicepremierowi, 

byłemu ministrowi gospodarki, przewodni-

czącemu Rady Regionalnej Izby Gospodarczej 

w Katowicach – dr. Januszowi Steinhoffowi.

 

Statuetki Orłów Piastów Śląskich wręczono: 

prezydent Zabrza – Małgorzacie Mańce-Szulik, 

rektorowi Politechniki Śląskiej – prof. Andrze-

jowi Karbownikowi oraz przewodniczącemu 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Ka-

zimierzowi Karolczakowi.

Jubileuszową galę Laurów Umiejętności 

i Kompetencji zwieńczył wyjątkowy koncert 

„My Affair with James Bond” światowej sławy 

amerykańskiej wokalistki Karen Edwards z ze-

społem i z towarzyszeniem muzyków Narodo-

wej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia 

w Katowicach. 

Była to muzyczna uczta i zarazem podróż po 

najbardziej znanych motywach i utworach 

z filmów o Agencie 007 Jamesie Bondzie, który 

w tym roku obchodzi swoje, jakże symboliczne 

60-lecie, czyli tyle ile – wspólnie mają – Regio-

nalna Izba Gospodarcza i jej Laury!



Laureaci XXX 
Laurów Umiejętności 

i Kompetencji
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Diamentowy Laur 
Umiejętności i Kompetencji

Irakli Garibaszwili

Premier Gruzji

Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• aktywne działania i lobbowanie na rzecz członkostwa Gruzji w Unii Europejskiej,

• wspieranie aspiracji euroatlantyckich Gruzji,

• dbanie o integralność terytorialną w granicach uznanych na arenie międzynarodowej,

• pomoc humanitarną na rzecz Ukrainy i ukraińskich uchodźców.

Jerzy Koźmiński

Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,  
Wiceminister Spraw Zagranicznych w latach 1993-1994,  
Ambasador RP w Waszyngtonie w latach 1994-2000.

• Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• działania na rzecz przebudowy Polski i transformacji gospodarki po 1989 roku,

• przygotowanie programu modernizacji polskiej służby zagranicznej,

• zaangażowanie w uzyskanie przez Polskę członkostwa w NATO,

• kształtowanie sojuszniczych stosunków między Polską a USA,

• umacnianie efektów polskich przemian zapoczątkowanych w roku 1989,

• dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji z innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej.
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Kryształowy Laur 
z Diamentem

prof. dr hab. Jan Klimek

Prezes Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w 100-lecie jej działalności

Kryształowy Laur z Diamentem otrzymuje za:

• wieloletnie zaangażowanie się w sprawy rzemiosła, kształcenia i doskonalenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, a także promowanie 

kształcenia dualnego, 

• szczególną dbałość o jakość śląskich kadr poprzez kształcenie i potwierdzanie kwalifikacji zawodowych czeladniczych oraz mistrzowskich  

w 75 zawodach,

• niestrudzoną postawę w kreowaniu wizerunku śląskiego i polskiego rzemieślnika w kraju i na arenie międzynarodowej,

• sukcesy w realizacji partnerskich projektów współfinansowanych ze środków unijnych, m.in. projektu „Śląskie. Zawodowcy” wspólnie 

z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. 

Tadeusz Biedzki

Konsul Honorowy Republiki Łotwy, pisarz 
i podróżnik

Kryształowy Laur z Diamentem otrzymuje za:

• całokształt osiągnięć literackich, na które składają się odważne i odsłaniające prawdziwe oblicze regionu reporterskie książki o Górnym 

Śląsku, a także liczne pozycje literatury podróżniczej i historyczno-sensacyjnej, wielokrotnie odznaczane Trójkowym Znakiem Jakości i czytane 

w odcinkach na antenie Polskiego Radia.
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Kryształowy Laur  
Umiejętności i Kompetencji 

dr Marcin Krupa 

Prezydent Miasta Katowice

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• dynamiczny, nowoczesny i zrównoważony rozwój miasta w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturalnym,

• odpowiedzialną politykę inwestycyjną i skuteczne zachęcanie inwestorów do lokowania kapitału w mieście,

• kreowanie wizerunku miasta jako ośrodka przemysłowego, stwarzającego równocześnie wiele możliwości do aktywnego spędzania czasu 

wolnego;

• otwartość na współpracę i zaangażowanie w przedsięwzięcia organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, w tym m.in. 

wieloletnie partnerstwo przy organizacji kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

dr inż. Henryk Stabla

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa  
Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki  
CARBOAUTOMATYKA S.A.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• zbudowanie prężnie działającej spółki należącej do czołówki polskich firm produkujących maszyny i urządzenia oraz świadczących usługi w sys-

temie „zaprojektuj i zbuduj”,

• zaangażowanie w budowę kluczowych dla Śląska i Zagłębia obiektów użyteczności publicznej, infrastruktury drogowej, gospodarki wodno-

ściekowej i energetyki, m.in. tuneli w Katowicach i Gliwicach, Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach czy Stadionu 

Śląskiego w Chorzowie,

• zaangażowanie w działalność prospołeczną, m.in. poprzez ufundowanie stypendiów dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 

oraz wieloletnie wspieranie szpitali na terenie miasta Tychy.
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Kontakt-Simon S.A. 

z okazji 100-lecia działalności 

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• 100-letnią tradycję, bogaty dorobek oraz wieloletnią obecność na rynku, zarówno w Polsce, jak i w krajach Unii Europejskiej,

• pionierskie technologie i rozwiązania w produkcji wyrobów osprzętu elektroinstalacyjnego;

• wzorową współpracę z klientami i dostosowywanie swojej oferty do potrzeb tych nawet najbardziej wymagających.

prof. dr hab. n. med.  
Marek Kawecki

wybitny specjalista chirurgii ogólnej

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• pełną pasji i poświęcenia pracę lekarską, cierpliwość, otwartość oraz szczególną postawę w stosunku do pacjentów oraz współpracowników,

• wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i wprowadzenie do praktyki klinicznej nowych metod diagnostyki i leczenia,

• dbałość o wysoki poziom procesu kształcenia przyszłych pracowników służb medycznych.

dr Marian Błachut

Burmistrz Czechowic-Dziedzic 

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• wieloletnią pracę na rzecz lokalnego samorządu,

• racjonalne zarządzanie miastem i dbałość o jego zrównoważony rozwój w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturalnym,

• aktywne wsłuchiwanie się w potrzeby obywateli oraz prospołeczną postawę,

• kształtowanie wzorcowych relacji z organizacjami samorządu gospodarczego, szczególnie z delegaturą Regionalnej Izby Gospodarczej 

w Czechowicach-Dziedzicach. 
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Górnośląskie Towarzystwo  
Lotnicze S.A.

Kryształowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• konsekwentną realizację strategii jednego z najintensywniej rozwijających się regionalnych portów lotniczych w Polsce,

• ciągłą rozbudowę infrastruktury Międzynarodowego Portu Lotniczego w Pyrzowicach oraz dbanie o jak najwyższy standard świadczonych 

usług,

• pozycję lidera cargo wśród polskich lotnisk regionalnych,

• rozwój ruchu pasażerskiego w sektorze przewozów regularnych, czarterowych i general aviation.

ORZEŁ PIASTÓW ŚLĄSKICH

Małgorzata Mańka-Szulik 

Prezydent Miasta Zabrze

Orła Piastów Śląskich otrzymuje za:

• za skuteczną promocję Zabrza i jego potencjału w kraju i poza granicami oraz zachęcanie inwestorów do alokacji kapitału i tworzenia nowych 

miejsc pracy,

• umiejętnie wykorzystanie poprzemysłowego dziedzictwa miasta i aktywny rozwój turystyki poprzemysłowej,

• wspieranie rozwoju medycyny, nauki i innowacji w mieście,

• rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy miasta,

• partnerską współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i wspieranie jej flagowych inicjatyw i wydarzeń.
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Kazimierz Karolczak 

Przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii

Orła Piastów Śląskich otrzymuje za:

• tworzenie przyjaznej mieszkańcom, dobrze skomunikowanej, innowacyjnej i nowoczesnej Metropolii, która z powodzeniem konkuruje z innymi 

obszarami metropolitalnymi w kraju i na świecie,

• podejmowanie działań poprawiających jakość i komfort życia mieszkańców poprzez wprowadzanie wspólnych rozwiązań umożliwiających 

przyspieszenie procesów gospodarczych i społecznych i budowę gospodarki opartej na wiedzy,

• skuteczny rozwój i integrację publicznego transportu zbiorowego zgodnego z ideą zrównoważonej moblilności miejskiej. 

prof. dr hab. inż.  
Andrzej Karbownik 

Profesor Wydziału Organizacji i Zarządzania  
Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Orła Piastów Śląskich otrzymuje za:

• wieloletnią pracę na rzecz restrukturyzacji gospodarczej Województwa Śląskiego, w tym szczególnie górnictwa, 

• pracę naukowo-badawczą na Politechnice Śląskiej na stanowisku Nauczyciela Akademickiego, Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania, 

a także Rektora Uczelni dwóch kadencji,

• za budowanie „mostów” pomiędzy nauką a biznesem i propagowanie wzorca współdziałania nauki z praktyką gospodarczą. 
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Platynowy Laur  
Umiejętności i Kompetencji

dr Janusz Michałek

Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy  
Ekonomicznej S.A. 
Kategoria: Menedżer, lider społeczno-gospodarczy 

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• skuteczne zarządzanie jedną z najlepszych Specjalnych Stref Ekonomicznych na świecie,

• efektywne pozyskiwanie inwestorów o globalnym zasięgu działania i wykorzystujących najnowsze technologie, 

• konsekwentną realizację strategii zrównoważonego wpływu KSSE na rozwój regionu, 

• tworzenie nowych miejsc inwestycyjnych i rozwiązywanie konkretnych, lokalnych problemów związanych z rynkiem pracy,

• aktywną współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach.

Akademia WSB  
w Dąbrowie Górniczej 

Kategoria: Nauka i innowacyjność

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• dynamiczny rozwój trzeciej najlepszej niepublicznej uczelni w Polsce według rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2022, 

• umiejętność łączenia akademickiego wykształcenia z praktycznym przygotowaniem studentów do pracy zawodowej,

• stworzenie szerokiego partnerstwa i współpracę na płaszczyźnie nauka – gospodarka – samorząd.
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Antoni Piechniczek

wybitny trener piłkarski oraz działacz sportowy
Kategoria: Talent, praca i charakter

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• wybitne osiągnięcia oraz silne przywiązanie do systemu wartości uniwersalnych,

• za silny charakter i pracowitość, wzór do naśladowania w karierze sportowej, 

• za sportową postawę i propagowanie idei gry fair play, 

• pasję i rozbudzanie u młodych ludzi zamiłowania do sportu.

SBB ENERGY S.A. 

z okazji 30-lecia działalności
Kategoria: Nauka i innowacyjność

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• budowanie strategii firmy w oparciu o narzędzia pozwalające na wspieranie zrównoważonego rozwoju energetyki neutralnej dla środowiska,

• dbałość o najwyższe standardy i budowanie partnerskich relacji,

• dostarczanie nowoczesnych i niskoemisyjnych źródeł energii z dbałością o najwyższe standardy produkcji oraz relacji z klientami,

• zaangażowanie we współpracę z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach i wieloma organizacjami branżowymi w kraju.

FOTON Sp. z o.o. Sp. K. 

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• wdrożenie i efektywną realizację strategii umożliwienia polskim firmom dostępu do stałych kadr pracowników z Ukrainy,

• zapewnienie pracowników dla firm z całego kraju pomagających budować sukces gospodarczy w wielu polskich przedsiębiorstwach, 

• głębokie zaangażowanie na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku Polski na Ukrainie,

• szeroką działalność społeczną na rzecz opolskiej społeczności.
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ECOL Sp. z o.o. 

z okazji 30-lecia działalności 
Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• opracowanie koncepcji a następnie wdrożenie i rozwijanie w polskim i zagranicznym przemyśle energetycznym, chemicznym i rafineryjnym 

specjalistycznych usług outsourcingu utrzymania ruchu w zakresie smarowania i zarządzania niezawodnością urządzeń,

• ciągły, odpowiedzialny społecznie i środowiskowo rozwój od regionalnego przedsiębiorstwa śląskiego, z branży energetyki konwencjonalnej do 

grupy firm o zasięgu międzynarodowym realizujących zadania dla innych branż, w tym energetyki wiatrowej i jądrowej, lotnictwa oraz przemysłu 

produkcyjnego,

• rozwój usług diagnostyki olejowej i tribologicznej oraz systemów informatycznych umożliwiających cyfryzację procesów obsługowych i diag-

nostycznych w zakładach przemysłowych jako element rozwiązań Przemysłu 4.0,

• nieustanną promocję polskiej myśli technicznej i polskich produktów, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Katowicka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 

z okazji 65-lecia działalności 
Kategoria: Symbol zmian

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• sprawne zarządzanie Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową z uwzględnieniem potrzeb społecznych i kulturalno-oświatowych jej członków,

• inwestowanie w nowoczesne, energooszczędne i przyjazne dla środowiska technologie, rekultywację terenów zielonych oraz budowanie obiek-

tów tzw. małej architektury – placów zabaw, boisk i skwerów.
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Polskie Radio Regionalna  
Rozgłośnia w Katowicach  
Radio Katowice S.A. 

Kategoria: Media

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• skuteczną realizację od 95 lat informacyjnej, społecznej i kulturowej misji publicznego nadawcy,

• aktywne uczestnictwo w życiu publicznym regionu jako ważnego ośrodka informacji oraz centrum wymiany poglądów między obywatelami,

• bogatą ofertę programową w zakresie informacji, gospodarki, edukacji, kultury, sportu i rozrywki, skierowaną do szerokiego grona odbiorców.

Janusz Pierzyna

Wójt Gminy Jasienica
Kategoria: Samorząd terytorialny  
zawodowy i gospodarczy

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• rzetelność i konsekwencję w podejmowaniu decyzji wspierających rozwój gospodarczy gminy,

• skuteczność i zaangażowanie w pozyskiwanie oraz efektywne wykorzystywanie środków z funduszy zewnętrznych,

• działalność na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców.

Fundacja Śląskie Anioły

Kategoria: Pro Publico Bono

Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• za prowadzenie działalności charytatywnej, zorientowanej na pomoc dzieciom skrzywdzonym i wymagającym specjalnej opieki,

• za organizację licznych imprez charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest m.in. na zakup wyprawek szkolnych podopiecznych  

Fundacji.
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Złoty Laur  
Umiejętności i Kompetencji

SOR-DREW S.A.

Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• stworzenie nowoczesnego przedsiębiorstwa bogatego w 30-letnią tradycję, doświadczenie i ugruntowaną pozycję na rynku krajowym 

i międzynarodowym,

• inwestycje w nowe technologie przyjazne środowisku naturalnemu, kształcenie kadr i ukierunkowanie na nieustanny rozwój i doskonalenie 

wszystkich obszarów działania przedsiębiorstwa,

• stworzenie bezpiecznego miejsca pracy i dbałość o podnoszenie motywacji i kompetencji zespołu.

Ewa Bogusz-Moore

Dyrektor Naczelny i Programowy Narodowej Orkie-
stry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Kategoria: Kultura

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• reprezentowanie Polski w najbardziej znaczących salach koncertowych świata,

• dostarczanie publiczności wyjątkowych przeżyć muzycznych,

• nowoczesne podejście do muzyki poprzez m.in. zainicjowanie nowego festiwalu „Muzyka + Nauka”,

• za szczególną dbałość o edukację muzyczną dzieci i młodzieży.
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Katowickie Wodociągi S.A.

z okazji 135-lecia działalności 
Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymują za:

• stały rozwój i ciągłe inwestycje w celu poprawy jakości życia mieszkańców i ochrony środowiska naturalnego,

• umiejętne łączenie skuteczności zarządzania firmą z działaniami sfery społecznej i odpowiedzialności biznesu,

• inwestycje w nowe technologie, kształcenie kadr i ukierunkowanie na nieustanny rozwój i doskonalenie wszystkich obszarów działania 

przedsiębiorstwa.

EPO-TRANS LOGISTIC S.A. 

Kategoria: Firma rodzinna

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• 25 lat dynamicznego rozwoju i doskonalenia usług w transporcie międzynarodowym,

• zbudowanie polskiej firmy, która osiągnęła sukces i z powodzeniem konkuruje na rynkach zagranicznych,

• stworzenie bezpiecznego miejsca pracy i dbałość o podnoszenie motywacji i kompetencji zespołu.

Tramwaje Śląskie S.A.

Kategoria: Polskie Przedsiębiorstwo

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• sprawną realizację usług przewozowych na rzecz Zarządu Transportu Metropolitalnego,

• skuteczne pozyskiwanie środków unijnych na strategiczne inwestycje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,

• starania na rzecz tworzenia bezpiecznej, szeroko rozwiniętej i przyjaznej sieci komunikacyjnej.
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Catering ARTS  
EWELINA CZAJKA

Kategoria: Firma rodzinna 

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• 10 lat dynamicznego rozwoju i stworzenie od podstaw firmy, która z powodzeniem rozwija się na bardzo konkurencyjnym rynku,

• umiejętność dostosowania oferty do zindywidualizowanych potrzeb klientów,

• za szczególną dbałość o wysoką jakość świadczonych usług.

GYNCENTRUM Sp. z o.o.

Kategoria: Medycyna i inżynieria biomedyczna

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• stworzenie cenionej w Polsce i na świecie sieci klinik leczenia niepłodności i diagnostyki prenatalnej,

• utworzenie jednego z wiodących w Europie laboratoriów medycznych specjalizujących się w zaawansowanej genetycznej diagnostyce 

niepłodności i poronień.

prof. dr. n. med.  
Ryszard Bachowski

Kategoria: Medycyna i inżynieria medyczna

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• wybitne osiągnięcia w dziedzinie kardiochirurgii,

• pełną pasji i poświęcenia pracę lekarską, cierpliwość, otwartość, szczególną postawę w stosunku do pacjentów i współpracowników,

• za zaangażowanie w kształcenie kolejnych pokoleń lekarzy specjalistów w dziedzinie kardiochirurgii.
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APA Sp. z o.o. 

z okazji 15-lecia działalności
Kategoria: Nauka i innowacyjność

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• stworzenie firmy, która jest liderem na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami,

• wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań inteligentnej automatyki w obszarze codziennego życia.

LPB GLOBAL EMPLOYMENT  
Sp. z o.o.

Kategoria: Inwestycja zagraniczna w Polsce

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• skuteczne pośrednictwo w zatrudnieniu pracowników z Filipin i krajów azjatyckich w Polsce i Europie

• kompleksową obsługę formalności dotyczących uzyskania wiz pracowniczych w Polsce,

• wprowadzenie całodobowej pomocy serwisowej między pracownikiem a pracodawcą.

Ewa Cholewik 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu
Kategoria: Pro Publico Bono

Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji otrzymuje za:

• utrzymujący się od wielu lat wysoki poziom kształcenia podstawowego,

• za sukcesy szkoły na niwie artystycznej i wprowadzenie do programu działań o charakterze proekologicznych oraz wolontariatu,

• za modernizację i doposażenie obiektów szkolnych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych, m.in. komputerowych i robotyki.
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Statuetka Perła  
w Koronie RP

prof. dr hab. inż. JERZY BUZEK

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Prezes Rady Ministrów w latach 1997-2001 
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012

dr JANUSZ STEINHOFF

Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach 
Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001 
Minister Gospodarki w latach 1997-2001 
Laureat Diamentowego Lauru 2020
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Kapituła XXX  
Laurów Umiejętności  

i Kompetencji
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TADEUSZ DONOCIK
Przewodniczący Kapituły

Honorowy Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Prof. zw. dr hab. WIESŁAW BANYŚ
Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 2008-2016

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Biznes-Nauka-Samorząd 

„PRO-SILESIA”

Laureat Kryształowego Lauru 2012

MACIEJ BISKUPSKI
Przewodniczący Rady Miasta Katowice

FRANCISZEK BUSZKA
Wiceprzewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej 

w Katowicach

Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa  

O/Chorzów, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice

Laureat Platynowego Lauru 2002, Laureat Kryształowego Lauru 2014

JAKUB CHEŁSTOWSKI
Marszałek Województwa Śląskiego

Prof. dr hab. inż. MAREK GZIK
Kierownik Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej,

Radny Województwa Śląskiego

Laureat Platynowego Lauru 2016

ZBIGNIEW GIELECIAK
Prezes Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej

Laureat Platynowego Lauru 2009

KAZIMIERZ KAROLCZAK
Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii 

w Katowicach

Laureat Platynowego Lauru 2020

JAN KAWULOK
Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego

MAREK KŁOCZKO
Prezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej

Laureat Kryształowego Lauru 2010

Prof. dr hab. RYSZARD KOZIOŁEK
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

MAŁGORZATA MAŃKA-SZULIK
Prezydent Miasta Zabrze

Laureatka Złotego Lauru 2007, Laureatka Kryształowego Lauru 2014

Prof. dr hab. inż. ARKADIUSZ MĘŻYK
Rektor Politechniki Śląskiej

Laureat Orła Piastów Śląskich 2019

MAREK MYŚLIWIEC
Laureat Platynowego Lauru 2015

prof. dr hab. inż. CELINA OLSZAK
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Prof. dr hab. n. med. LECH POLOŃSKI
Kardiolog, wieloletni kierownik III Katedry i oddziału Klinicznego 

Kardiologii

SUM w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Laureat Kryształowego Lauru z Diamentem 2018

BARTOSZ RYSZKA
Prezes Zarządu Opolskiej Izby Gospodarczej

JANUSZ STEINHOFF
Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, 

Minister Gospodarki w latach 1997-2001

Laureat Diamentowego Lauru 2020

Prof. dr hab. n. med. TOMASZ SZCZEPAŃSKI
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

TADEUSZ SZYMANEK
Prezydent Rady Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej 

w Częstochowie

Laureat Złotego Lauru 2014

JANUSZ TARGOSZ
Prezes Beskidzkiej Izby Gospodarczej

Laureat Złotego Lauru 2001, Laureat Platynowego Lauru 2014

ARTUR TOMASIK
Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA

Laureat Platynowego Lauru 2016

PIOTR USZOK
Prezydent Miasta Katowice w latach 1998-2014

Laureat Platynowego Lauru 2000, Laureat Kryształowego Lauru 2013

JAROSŁAW WIECZOREK
Wojewoda Śląski

Prof. dr hab. n. med. STANISŁAW WOŚ
Kierownik Katedry i Kliniki Kardiochirurgii SUM w latach 1990- 2012

Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2006 oraz

Kryształowego Lauru 2018

TOMASZ ZJAWIONY
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Laureat Złotego Lauru 2012

ANDRZEJ ŻYLAK
Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu 

Przemysłowego

Konsul Honorowy Republiki Chorwackiej w Opolu

Laureat Złotego Lauru 2000, Laureat Platynowego Lauru 2012, 

Laureat Kryształowego Lauru 2016



– Co roku nabieramy pewności, 
że w naszym otoczeniu są ludzie 

niezwykli, wybitni, zdolni do 
podejmowania najtrudniejszych 

wyzwań i działania aktywnie  
na rzecz wspólnego dobra.

Tomasz Zjawiony
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A wszystko zaczęło się ponad 100 lat temu, 12 

lipca 1921 roku w ówczesnych Czechowicach. 

Mimo wielu trudności, światowego kryzysu 

z 1929 roku, czy wybuchu II wojny światowej 

i powojennej odbudowie, zakład bezustannie 

się rozwijał. Wszystko dzięki ludziom, ich zaan-

gażowaniu i lojalności. 100 lat istnienia to pięć 

pokoleń pracowników. Bywało, że w firmie jed-

nocześnie pracowały trzy generacje. Dla wielu 

ludzi firma stała się drugim domem. Dowodem 

na to są długie staże pracy, równe nieraz 40, 

a nawet 50 lat!

W Kontakt-Simon ludzie zawsze byli i będą 

najważniejsi. Nie tylko przez 8 godzin pracy. 

Na przestrzeni lat powstawały i kończyły 

swoją działalność różnego rodzaju kluby i sto-

warzyszenia, m.in. amatorski Klub Filmowy 

Metalowiec czy koło PTTK. Ponadto, dzięki 

organizacji akcji #szczytnycel na 100-lecie 

firmy, pod patronatem Krzysztofa Wielickiego, 

ponad 1000 osób udało się na szlaki górskie, 

by wesprzeć Fundację Śląskie Hospicjum dla 

Dzieci Świetlikowo.

Kontakt-Simon dba także o edukację insta-

latorów, organizując bezpłatne szkolenia 

i warsztaty z produkowanego osprzętu. Pro-

duct Managerowie dzielą się swoją wiedzą rów-

nież z uczniami techników. Dzięki Kontaktowi 

nowe pokolenia mogą czerpać z wieloletniego 

doświadczenia. Firma nie zapomina też o klien-

tach końcowych. To właśnie ich potrzeby 

i wymagania są uwzględniane podczas pro-

jektowania gniazdek i łączników. Dla nich, dla 

instalatorów oraz projektantów stworzone 

zostały konfiguratory osprzętu dostępne na 

stronie www, a sama strona zyskała niedawno 

strefę funkcjonalności. Narzędzia te pomagają 

dobrać osprzęt do całego mieszkania.

Produkty

Materialnym świadectwem istnienia i ciągłości 

przedsiębiorstwa są jego produkty. Od porce-

lanowych łączników pokrętnych począwszy, 

przez oprawki do żarówek, liczniki elektryczne, 

podgrzewacze do butelek czy żyrandole. Obec-

nie, Kontakt-Simon, zajmuje się przede wszyst-

kim produkcją osprzętu elektroinstalacyjnego. 

Co 0,55 s z linii produkcyjnej schodzi gotowy 

wyrób! 

Szeroka gama produktów sprawia, że klienci 

w ofercie znajdą zarówno produkty ekono-

miczne, np. seria Simon 10, oraz te bardziej 

luksusowe, jak seria Simon 100. Dla lubiących 

nowoczesne rozwiązania, zwiększające wy-

godę, a nawet bezpieczeństwo firma oferuje 

rozwiązania smartowe. Serie sterowane mo-

bilnie, dzięki dedykowanej aplikacji pozwa-

lają z każdego miejsca na świecie zarządzać 

oświetleniem, roletami, a nawet temperaturą 

w domu. 

Ciągły rozwój

Jak widać firma ciągle się rozwija. To zasługa 

nie tylko stuletniego doświadczenia, ale i za-

ufania zagranicznych udziałowców. W 2002 

roku, włoska firma Urmet Domus International 

SA zakupiła akcje FSE Kontakt. W 2005 część 

udziałów została sprzedana hiszpańskiej gru-

pie Simon Holding S.L.. Wówczas też nastąpiła 

zmiana nazwy firmy na Kontakt-Simon S.A.. 

Aktualnie Urmet oraz grupa Simon są rów-

noważnymi udziałowcami i posiadają po 50% 

akcji spółki. Zagraniczni akcjonariusze, zaan-

gażowanie wykwalifikowanych pracowników 

oraz wieloletnie doświadczenie dają firmie silne 

zaplecze technologiczne i organizacyjne oraz 

miano czołowego producenta na polskim rynku 

elektroinstalacyjnym. 

Dlatego też Kontakt-Simon nie poprzestaje 

w poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dzięki 

zaangażowaniu wszystkich pracowników – od 

operatora maszyn, przez ustawiaczy i han-

dlowców, po kadrę zarządzająca. Dzięki ich 

codziennej pracy, przedsiębiorstwo zyskało 

miano lidera rynku, a jego produkty znajdują 

się w domach większości z nas. Ty też podłącz 

swój produkt do Kontaktu!

www.kontakt-simon.com.pl

Kontakt-Simon S.A. to nie tylko producent gniazd, łączników, puszek podłogowych oraz praktycznych 
elementów elektronicznych. To przede wszystkim firma słuchająca swoich klientów – chcąca wyjść na-
przeciw ich potrzebom i ułatwiać życie, zaś jej produkty towarzyszą nam we włączaniu światła, oglądaniu 
telewizji czy ładowaniu telefonu.  

ponad 100-letnie doświadczenie
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Podczas niedawnej gali odebrał Pan Złoty 
Laur Umiejętności i Kompetencji. Jak Pan 
odbiera to wyróżnienie?
Przede wszystkim odbieram to jako wyróżnie-

nie dla całej Spółki, dla wszystkich naszych pra-

cowników, którzy codziennie, przez całą dobę, 

w dni robocze, święta czy wakacje, pracują na 

rzecz zapewnienia pasażerom najlepszej jakości 

komunikacji tramwajowej. Myślę tu nie tylko 

o motorniczych, pracownikach zaplecza zajez-

dniowego, służbach technicznych czy nadzoru 

ruchu, ale również pracownikach administra-

cyjnych, kadrze inżynierskiej czy specjalistach 

odpowiadających za projekty inwestycyjne, 

w tym te z unijnym dofinansowaniem. Z tego 

miejsca wszystkim naszym pracownikom ser-

decznie dziękuję.

Członkowie Kapituły docenili Tramwaje Ślą-
skie m.in. za sprawną realizację usług prze-
wozowych oraz skuteczne pozyskiwanie 
środków unijnych na strategiczne inwestycje. 
To dwa elementy trudne do pogodzenia?
Zdecydowanie tak. Spółka Tramwaje Śląskie 

systematycznie i wbrew wszystkim przeciw-

nościom realizuje wieloletni program inwesty-

cyjny. W tej chwili jesteśmy już na końcowym 

etapie drugiego projektu wspartego środkami 

Unii Europejskiej, bo przed nami ostatni rok 

jego realizacji. Niestety, w ostatnich latach sytu-

acja rynkowa, pandemia, sprawy geopolityczne 

i obiektywne trudności na budowach spowodo-

wały, że wiele prac modernizacyjnych znacząco 

się przedłużyło lub ich realizacja się opóźniła 

w stosunku do pierwotnego planu. Tym samym 

nałożyły się realizacje na różnych trasach, po-

wodując znaczne trudności w realizacji zadań 

przewozowych. Mimo tego, tę zleconą przez 

Zarząd Transportu Metropolitalnego pracę 

przewozową realizujemy na bardzo wysokim 

poziomie osiągając 99,8%! To bardzo wyśru-

bowany wynik, który pewnie byłby jeszcze 

lepszy, gdyby nie przerwy w ruchu zupełnie 

od nas niezależne.

Jakie to przyczyny?
Oczywiście różne, ale chodzi głównie o blo-

kujące przejazd tramwajów wydarzenia typu: 

zgromadzenia publiczne, biegi masowe, nie-

prawidłowo zaparkowane samochody, awarie 

i kolizje samochodów na torowisku, interwen-

cje służb ratunkowych do różnych zdarzeń nie 

związanych z ruchem tramwajowym czy też 

zdarzenia wynikające ze zdarzeń pogodowych.

Wróćmy do zadań inwestycyjnych – o jakiej 
skali działań mówimy?
Mowa o Zintegrowanym Projekcie moder-

nizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej 

w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z za-

kupem taboru tramwajowego. Szacujemy, że 

w obecnych warunkach rynkowych ten projekt 

zamknie się kwotą około 1,5 miliarda złotych. 

To są bardzo poważne inwestycje związane nie 

tylko z modernizacją i rozbudową infrastruk-

tury tramwajowej, ale również z zakupem no-

woczesnych, niskopodłogowych tramwajów 

wyposażonych w szereg udogodnień dla pasa-

żerów, podnoszących komfort podróżowania, 

takich jak klimatyzacja przedziału pasażer-

skiego czy dostęp do Wi-Fi.

Mówił Pan, że ten projekt dobiega końca…
Tak, za nami już siedemnaście zadań infrastruk-

turalnych. Na czternastu kolejnych zadaniach 

prowadzone są roboty, w większości bardzo 

zaawansowane. W najbliższym czasie chcemy 

rozpocząć jeszcze sześć mniejszych zadań, 

które mają być zrealizowane w 2023 roku. No 

i cztery zadania infrastrukturalne są ukończone 

lub niemal gotowe i dla nich będziemy prowa-

dzić procedury odbiorowe – mowa tu o nowej 

linii w Sosnowcu Zagórzu, gdzie od 19 grudnia 

zaczęła kursować linia nr 15; o przebudowie 

linii tramwajowej w ul. 3 Maja w Chorzowie 

oraz dwóch odcinkach w Katowicach – w Dę-

bie i Załężu. 

Rozmawiała Redakcja „Business HUB”

rozmowa z Bolesławem Knapikiem,  
prezesem Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.

Jesteśmy  
na ostatnim etapie  
realizacji inwestycji

Spółka kupiła 55 nowoczesnych tramwajów Nowa trasa linii nr 15 w Sosnowcu Zagórzu 
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