
Wprowadzenie dyrektywy 
Omnibus postawiło w stan 
gotowości przedsiębiorców 
funkcjonujących...  Strona 9

Dyrektywa  
Omnibus  
– rewolucja...

Jak zatrzymać najlepszych pra-
cowników i dodatkowo zachęcić 
by ściągnęli do firmy podobnych 
do siebie znajomych?...  Strona 13
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PIAP – to brzmI dumnIe

 Słowo wstępu

Magda 
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

PIAP to organizacja 
konsolidująca bardzo 
sprawnie prosperują-
ce podmioty gospo-

darcze, ale to również Izba zrzeszająca mą-
drych, ambitnych i pracowitych ludzi. Jako 
reprezentantka Zarządu PIAP już z  pra-
wie pięcioletnim stażem i  współwłaści-
cielka firmy z ponad dziesięcioletnim do-
świadczeniem w  branży, obserwuję wiel-
kie zmiany jakie zachodzą na naszym ryn-
ku. Nie mam tu na myśli jedynie aspektów 
ekonomicznych, politycznych, kryzysów 
czy czasów boomu gospodarczego z jaki-
mi mieliśmy do czynienia w ostatniej de-
kadzie, ale przede wszystkim zmiany jakie 
zachodzą w naszej branży. Począwszy od 
specyfiki sprzedaży po nowe techniki zna-
kowania czy wręcz nowe kategorie pro-
duktów. Można by rzec, że rynek się rozwi-
ja i tworzy nowe reguły. Dzieje się tak dzię-
ki nam. To my budujemy swoją rzeczywi-
stość i rozwijając siebie rozwijamy też na-
szą branżę.
Publikacja PIAP, której jestem pomysło-
dawczynią, to biuletyn skierowany do nas 
– do ludzi budujących rynek BTL. Znajdzie-
cie w  nim Państwo nie tylko informacje 
o branży, o PIAPie, który niewątpliwie słu-
ży zrzeszaniu nas tak, abyśmy „mówili jed-
nym głosem”, ale również porady prawne, 
nowinki ekonomiczne czy inspiracje. Tak, 
aby nasz wewnętrzny rozwój przyczynił 
się do rozwoju otaczającej nas wszystkich 
rzeczywistości, którą wspólnie tworzymy...
Życzę Państwu wielu inspiracji oraz miłe-
go czytania.

eksport w 
dobie kryzysu
Kryzys ukraiński zachwiał nie tylko poczuciem 
bezpieczeństwa w Europie ale także 
poważnie odbił się na gospodarce. Mimo, że 
rynek wschodni jest atrakcyjny dla polskich 
eksporterów... Strona 6

Kupujac pendrive, 
płacisz artystom
W czerwcu ubiegłego roku Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
podjęło konsultacje mające na celu 
zmianę przepisów dotyczącą tzw. czystych 
nośników... Strona 8

Gadzety 
dla bezpie-
czenstwa
Od 31 sierpnia każdy pieszy, 
który porusza się po terenie 
niezabudowanym ma 
obowiązek noszenia... Strona 11

Wynajmuj 
i wypoczywaj
Rynek nieruchomości od 
niedawna otworzył się na 
prywatnych inwestorów, dzięki 
nowym systemom zarządzania 
nieruchomościami... Strona 15 
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bezpłatny bIULe t yn 
poLskIej Izby art ykUłów 
promocyjnych

Polska Izba Artykułów Promocyjnych oficjalnie działa już osiem lat, chociaż zalążki jej powstawania datowane są na czas, kiedy 
izbom i stowarzyszeniom niełatwo było funkcjonować. Z niewielkiego porozumienia kilku firm, wyrosła dziś prężna, ceniona na 
rynku, prestiżowa organizacja, która stanowi ważny przedsionek walki o interesy całej branży artykułów promocyjnych... Strona 4

Gdy dłuznik 
ogłasza 
upadłosc
Na temat upadłości kontra-
hentów i dróg dochodzenia 
wierzytelności rozmawiamy 
z Maurycym Organa... Strona 13

Fuzje - droga 
do potegi?
Wzmocnienie przez przejęcie 
innej jednostki znane jest od 
czasów plemiennych. I mimo, 
że w obszarze współczesnego 
biznesu przybiera... Strona 10 

Edyta 
Lisowska
Członek Zarządu PIAP

Jako Polska Izba Arty-
kułów Promocyjnych 
wystartowaliśmy z no-
wym biuletynem! Na-

sza publikacja pozwoli rozbudować plat-
formę komunikacji między producen-
tami gadżetów reklamowych a  agen-
cjami, a  także przyczyni się do edukacji 
członków PIAP-u oraz firm z branży. Dzię-
ki temu uda nam się stworzyć wizerunek 
artykułu promocyjnego jako skuteczne-
go narzędzia marketingowego. Biuletyn  
o takim profilu będzie dostępny co kwar-
tał, a jego zawartość na dłużej przyciągnie 
czytelników zainteresowanych branżą re-
klamową. Gotowi na lekturę pierwszego 
numeru „Biuletynu PIAP”?

■ Zmieniające się prawo, niczym efekt motyla wywołuje gospodarcze turbulencje. Podobnie sytuacja polityczna, która odbija się na ekspor-
cie i imporcie, a więc znowu na wolumenach sprzedaży. Jak grzyby po deszczu wyrastają także nowe możliwości inwestycyjne, które stwarza-
ją ogromne szanse dynamicznego rozwoju. O tym właśnie jest publikacja PIAP. O perspektywach, które warto znać i o zagrożeniach, o których 
trzeba wiedzieć. Jest także o sile branży reklamowej, o jej potencjale, który w dużej mierze leży w integracji, wspólnie podejmowanych działa-
niach. Publikacja PIAP jest trochę takim Hyde Parkiem, forum wymiany myśli i doświadczeń. Czasami także budzących burzliwe dyskusje, jak 
w przypadku ustawy o opłatach na rzecz czystych nośników. W numerze przeczytasz ile artyści zarabiają na sprzedaży urządzeń pamięci, jakie 
jest stanowisko biura ZAiKS, SAWP, ZPAV i dlaczego przepisy budzą tyle kontrowersji. Dowiesz się także, w jaki sposób można wykorzystać 
nowy obowiązek noszenia odblasków po zmroku, jakie są plusy i minusy eksportu na wschód, jak poradzić sobie z upadłością dłużnika, co to są 
condo-hotele i dlaczego warto inwestować w nieruchomości wakacyjne i … oczywiście to nie wszystko! Zapraszam do lektury.Joanna Łęczycka

Maciej 
Dembiński
Członek Zarządu PIAP

Drodzy Czytelnicy,
Od pomysłu do pro-
jektu czasami mija-
ją tygodnie, miesiące, 

a nawet lata. Dlatego z niekłamaną przy-
jemnością oddajemy w Wasze ręce nasze 
nowe dziecko - pierwszy numer Biulety-
nu PIAP. Pismo, którego czytanie ma być 
dla Was czystą przyjemnością, a jednocze-
śnie ma Wam pomóc w codziennym pro-
wadzeniu biznesu. Będziemy w nim pisać 
o bezpieczeństwie i płynności finansowej, 
jak zatrudniać i  utrzymać pracowników, 
o  etyce w  życiu i  w  biznesie. Znajdziecie 
w nim wywiady z ciekawymi ludźmi, a tak-
że podpowiemy Wam jak spędzić wolny 
czas oraz jak zainwestować ciężko zapra-
cowane przez Was pieniądze. Nie zabrak-
nie również dawki humoru. Wierzymy, że 
pierwszy numer pisma spotka się z Waszą 
aprobatą, i dacie nam tym samym zielone 
światło, by za pół roku, a może i  szybciej 
wydać kolejny numer publikacji PIAP.
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Ponieważ coraz więcej aspektów 
życia konsumentów przenosi się 
do Internetu, firmy coraz częściej 
próbują swoich sił...  Strona 12

Jak skutecznie  
chronić 
tajemnice...

W ostatnim czasie w polskim 
prawie spółek handlowych zaszły 
istotne zmiany. W 2021 roku do 
naszego porządku prawnego 
wprowadzono prostą...  Strona 11

NOWE ZASADY 
ODPOWIEDZIALNOŚCI
PREZESA I...

Rok 2022 nas nie rozpieszcza. 
Kolejne prace nad nowelizacją 
kodeksu pracy toczą się i aktualnie 
nie wiadomo, kiedy...  Strona 13

Jakie zmiany 
wprowadza 
opóźniona 
nowelizacja... Zacznij siebie głośno 

komplementować, a usłyszysz 
publiczne pochwały również 
od innych. Kogo i jak poprosić 
o rekomendacje? Pytamy...  
 Strona 14

Świetnie mi 
poszło!
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. todit, c. Ublis, ut nos, 
cupio, ca; ina, nonsignatene que fue talabusa ret propublina, sitabul icipiem se nihil vividiu ssilintrimum audam ut quem hem que poris?

TyTuł numeru
lsjlkfjlsfUdam pris in ine ne tesed 

con te auctuam, consulatiam. Fori-
tus? quidin vivertem inclabu nteatua 
medepse inatrum statide ssedo, te, que 
rem iameniquam. Obunclabes contion 
sultor labem, utus nostra, notent nius 
ad factortum et et; hocchuci perfin 
viverum a etordiest quo clum rem facre 
andame crio, sentis.

Ad Cat. Gra ressend issolum issenam 
iumus tus. Verum se quo ego C. Cat 
co inprortis, nitam, consusulis inum 
Rommorum ex nonsimus es habenter 

haleri, Etus volor a niscimo lendust, ut 
harumquiam anda velligende odicidit 
alianis derferempore repratio berspedi 
beria con officient dene net rem quat 
audaest, offictur?

Hit remquae dolupta tionse omniae 
quam doluptat aut consequ odist, inum 
essum quid modicim recus ea ni arci-
ist, nemposandam dis adipsam estes 
natem nat aut as dendand uciendi do-
lore, to con cupit aut mi, nonem eseque 
et et eosaeriant modicim recus beria 
con hil moluptatus. Strona 2

LOrem IPSum
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit. 
Proin nibh augue, suscipit a, 
scelerisque sed, lacinia in, mi. 
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■ Labem, utus nostra, notent nius ad factortum et et; hocchuci perfin viverum a etordiest quo clum rem facre andame 
crio, sentis. Ad Cat. Gra ressend issolum issenam iumus tus. Verum se quo ego C. Cat co inprortis, nitam, consusulis inum 
Rommorum ex nonsimus es habenter haleri, que pes se in dientis, con sid.Dusti volor aut utat aliquoste ilicid mincias 
piscim est endaes et eos utatiscia dellorporum volorup tatatur a porepellupta nullorum doluptatur? Itatur. Xerrovid mos 
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semKRK#20
semKRK odsłona 20-sta! Największy barcamp o  te-
matyce SEM i  SEO zawita ponownie do Muzeum 
Manggha w  Krakowie, a  razem z  nim 7 ekspertów 
z branży ze swoimi prelekcjami! Rozpocznij ostatni 
październikowy weekend z DevaGroup i semKRK!

O tym, jak bardzo wyjątkowym spotkaniem jest sem-
KRK mogliście dowiedzieć się już 19 razy! Ostatnia 
edycja #BIG pobiła wszelkie rekordy i potwierdziła, że 
to wydarzenie absolutnie niepowtarzalne. Nie ważne, 
czy jesteś specjalistą SEM, SEO, pracujesz w  agencji 
marketingu internetowego, dziale marketingu, branży 
e-commerce, czy też prowadzisz własny biznes! Idea 
spotkań ciągle pozostaje niewyczerpana! Wysokie 
oceny zbierane w ankietach przez organizatora - kra-
kowską agencję DevaGroup - świadczą o  potrzebie 
integracji branży SEM i SEO oraz o chęci wymiany wie-
dzy w  luźnej, barcampowej atmosferze. Spotkaniom 
przyświeca jeden główny cel: edukacja. Korzystając 
z  niestandardowego sposobu wyboru prelegentów 
(jakim jest głosowanie na tematy prezentacji bez zna-
jomości ich autorów), szansę pokazania się na scenie 
zdobywają nowe twarze w branży. Kolejne wydarzenie 
odbędzie się już 28 października w Krakowie. Już nie 
możemy doczekać się tego spotkania na żywo!

Strona internetowa: https://semkrk.pl

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej zmiana jest jedyną pewną rzeczą. Zmiany dotykają niemal każdej przestrzeni w organizacji - od 
spraw pracowniczych (zbliżająca się nowelizacja kodeksu pracy), przez przepisy związane z zarządzaniem treścią na stronie internetowej 
(Dyrektywa Omnibus dotyka każdego, kto prowadzi sprzedaż przez  Internet), po  regulacje prawne w obszarze zarządzania  (te związane 
z wprowadzeniem p.s.a.)  i  ciągle  rosnącą  inflację  (o  tym w arcyciekawej analizie opowiada Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KIG). 
Spieszmy ze świeżą porcją informacji, żeby być gotowym na rewolucje, które w mniejszym lub większym stopniu mogą dotknąć także naszą 
branżę. O zmianach w formule targów Promo Show Professional, rozmawiamy z organizatorem – Robertem Załupskim. A że wielu z naszych 
firm zmienia w tym roku staż w branży na okrągłą cyfrę, zapytaliśmy szanownych jubilatów o często niełatwe początki działalności i dzisiejsze 
sukcesy. Zapraszamy do lektury i życzymy pracowitej jesieni, pełnej zmian tylko na lepsze!

Dwie dekady cieszyliśmy się niską inflacją. 
Jednym z najważniejszych dowodów, że 
inflacja powszechnie uznawana była za niską 
był fakt, że w życiu codziennym praktycznie 
ją ignorowaliśmy. Nasze plany osobiste czy 
biznesowe nie ujmowały...  Strona 7

Co było  
pierwsze jajko 
czy kura

O technologiach w komunikowaniu, 
cyberbezpieczeństwie i dezinformacji
XXII Kongres Public Relations odbędzie się już 15 
i  16 września w  Hotelu Bristol w  Rzeszowie. Go-
ściem specjalnym wydarzenia będzie Podpułkow-
nik Brett Lea - oficer ds. public affairs z 82. Dywizji 
Powietrznodesantowej armii amerykańskiej.

Tematem przewodnim spotkania będą technologie 
w  komunikowaniu, cyberbezpieczeństwo, a  także 
zmiany jakie następują w  narzędziach wykorzysty-
wanych przez specjalistów public relations.

Wszystko za sprawą wystąpień oraz debat z uznanymi 
ekspertami. Kongres PR daje uczestnikom nie tylko 
możliwości poszerzenia horyzontów, ale jest też dobrą 
okazją do nawiązania kontaktów biznesowych oraz 
wymiany doświadczeń zawodowych.

Drugiego dnia Kongresu organizatorzy przewidują 
między innymi wystąpienie gościa specjalnego, Pod-
pułkownika Brett’a Lea - oficera ds. public affairs w 82. 
Dywizji Powietrznodesantowej armii amerykańskiej 
w Fort Bragg w Karolinie Północnej.

Podpułkownik ostatnie miesiące spędził w Polsce. Wcze-
śniej brał udział w misjach armii amerykańskiej w Iraku 
i Afganistanie. Wykładowca historii wojskowości w Aka-
demii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point 
opowie o strategii komunikacji z mediami i społeczno-
ścią lokalną w trakcie trwania konfliktów zbrojnych.

Wywiad z  Podpułkownikiem w  języku angielskim 
przeprowadzi Bartosz Staniszewski - CEO Brandfeed, 
agencji, która obsługuje G2A Arena i  prowadziła ko-
munikację między oddziałem stacjonującym w Polsce, 
a  mediami. - Jednym z  kluczowych tematów naszej 
rozmowy będzie kwestia dezinformacji i wyzwań zwią-
zanych z komunikacją w trakcie trwania misji. W dobie 
mediów społecznościowych wojna toczy się nie tylko 
na polu bitwy, ale także w sferze informacyjnej – w tym 
kontekście problem fake newsów jest bardzo widocz-
ny – mówi Bartosz Staniszewski.

Zapraszamy do zapoznania się z  całym programem 
Kongresu na https://kongresprofesjonalistow.pl/.
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Po dwóch latach spotkań w formie hybrydowej nadszedł czas na organizację 
Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych w dotychczas organizowanej formule - z udziałem 
Członków Izby. Zebranie  odbyło się dnia 20 maja 2022 r. w uroczych 
zakątkach południa Polski w Wadowicach w Młyn Jacka Hotel & SPA.  
Podczas wydarzenia zebrani Członkowie m.in. dokonali wyboru nowego 
składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Nowe władze PIAP! 
Relacja z Walnego 
Zebrania Polskiej 
Izby Artykułów 
Promocyjnych

Prezesem Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych został Jacek Kozłowski 
z firmy Guapa Produkcja Sp. z o.o., 
który w poprzedniej kadencji władz sto-
warzyszenia pełnił funkcję V-ce Prezesa 
PIAP. Stanowisko V-ce prezesa PIAP ob-
jęła Edyta Lisowska z firmy Eblis B&L, 
pełniąca w dwóch poprzednich kadencjach 
funkcję Prezesa Izby, drugim V-ce pre-
zesem PIAP została  Aneta Kamińska 
z agencji reklamowej Salon Reklamy. 
Członkami Zarządu Polskiej Izby Arty-
kułów Promocyjnych na lata 2022/2025 
mianowano: Anetę Niciak Refloactive 
Sp. z o.o., Magdalenę Humeńczuk –  
Inspirion Polska Sp. z o.o., Wojciecha  
Wąsowskiego - 12M, Sebastiana Piłkę – 
Inter…Test oraz Zbigniewa Grzeszczuka. 
 
W skład Komisji Rewizyjnej  PIAP we-
szli: Zbigniew Zieliński - AWIH, który 
objął funkcję Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej PIAP, Członkowie Komisji 
Rewizyjnej: Anna Tomal – Mart Ceramic, 

All Pro Polska Sp. z o.o. 
to agencja reklamowo-

-marketingowa istniejąca 
na rynku od ponad 10 lat. 
Jednak jej twórcy, czyli 

udziałowcy jak i zarząd firmy posiadają 
około 30-letnie doświadczenie w pro-
dukcji upominków premium dla ma-
łych, średnich i dużych przedsiębiorstw. 
Przedstawiciele firmy All Pro Polska 
w nowatorski sposób podchodzą do pro-
mocji Polski, miast i regionów, polskich 
i zagranicznych marek, dbając o ich 
prestiż, wizerunek i pozycję. Agencja 
dopasowuje się do ogromnego zróżnico-
wania obszarów turystycznych w Polsce, 
proponując odpowiednią personalizację 
produktów upominkowych. Firma posia-
da produkcję własną, ale i zrzesza wokół 
siebie około osiemdziesiąt firm, które 
produkują na jej zlecenie.  All Pro Polska 
Sp.z o.o. jest także producentem i part-
nerem wielu eventów, gal, widowisk 

teatralnych i telewizyjnych oraz organi-
zacji promujących, reklamujących i na-
gradzających firmy. Współpracuje z klu-
bami biznesowymi, promuje instytucje, 
firmy, teatry, artystów i przedsiębiorców. 
Na co dzień współpracuje z mediami, 
a także posiada własne narzędzia i kana-
ły promocji. Tworzy reklamy tv, spoty re-
klamowe na potrzeby promocji w sieci, 
banery, video i fotorelacje, wywiady we 
współpracy z mediami społecznościowy-
mi i telewizjami internetowymi. 

- Z uwagi na duży wachlarz oferowa-
nych usług oraz możliwości chcielibyśmy 
zaproponować stałą współpracę i zapro-
sić  do  udziału  w  naszych  przedsięwzię-
ciach.  Możemy  również  stworzyć  i  zre-
alizować projekty wymyślone  specjalnie 
na  potrzeby  Klienta  zwracając  przede 
wszystkim uwagę na jego priorytety, za-
łożenia,  cele,  strategię  i  target  – mówi 
Zbigniew Grzeszczuk, udziałowiec All 
Pro Polska Sp. z o.o.

W ostatnim kwartale szeregi Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych 
powiększyły się o cztery nowe firmy. Są nimi: All Pro Polska Sp. z o.o., 
Czerpalnia Papieru ART-PAPIER, Decard Sp. z o.o., oraz Salem Design 
Studio. Poznajcie nowych członków!

Nowi członkowie PIAP 
– witamy na pokładzie!

Czerpalnia Papieru 
ART-PAPIER 
powstała na początku lat 
90-tych XX w. Zrodziła 
się z fascynacji jej właści-

ciela trzema obszarami: natury, trady-
cji i sztuki. Dziś skupia ludzi pasjonu-
jących się historią, rzemiosłem, sztuką 
konfratrów bractw rycerskich oraz stu-
dentów szkół rzemiosła artystyczne-
go. Oferta jest pełna perełek, takich 
jak ekologiczny papier z nasionami 
kwiatów. Oprócz produkcji papie-
ru czerpanego w firmie funkcjonuje 
także warzelnia laku i drukarnia. Ale 
ART-Papier to nie tylko produkcja 
i sprzedaż. Bardzo ważną częścią dzia-
łalności, jest edukacja. Ponad 21 lat 
temu stworzyła autorski program, na 
podstawie którego uruchomiła cykl 
warsztatów edukacyjnych poświęco-
nych dawnym rzemiosłom: papiernic-
twu, skryptorium, drukarstwu, a także 
poruszającym współczesną problema-
tykę związaną z ekologią - głównie 
recyklingiem papieru. Ekologia jest 
mocnym elementem oferty firmy. Do 
produkcji papierów ekologicznych nie 
wykorzystuje chemii, a do pozyskania 
energii firma korzysta z fotowoltaiki. 
Oprócz papierów ręcznie czerpanych, 
w ofercie znajdziemy pieczątki i laki, 
koperty i papeterie, tuby, druki ozdob-
ne i inne podobne produkty.

Decard Sp. z o.o.
Decard Sp. z o.o. to pro-

ducent innowacyjnych ga-
dżetów reklamowych oraz 
półproduktów biżuteryjnych 

i dekoracyjnych z dowolną grafiką i prze-
strzenną teksturą. Szeroka gama produk-
tów oraz ogrom możliwości tworzenia 
sprawia, że firma jest idealnym partnerem 
biznesowym dla klientów wielu branż. 
Decard w swojej ofercie posiada produkty 
wykonane w technologii pełnokolorowego 
druku 3D a także z wykorzystaniem ele-
mentów ze stali nierdzewnej, aluminium 
i miedzi, pokryte wyczuwalną w dotyku 
kolorową teksturą 2.5D o dowolnym de-
signie. Firma oferuje korzystne warunki 
współpracy - zamówienia bez względu 
na ilość (od jednej sztuki), szybkie proto-
typy, zamówienia w partiach, szybki czas 
realizacji (już od 4 dni), pełne wsparcie 
i fachowe doradztwo na każdym etapie 
współpracy.

- Członkostwo w PIAP to dla nas przede 
wszystkim zaszczyt - dołączyliśmy do grona 
elitarnej grupy firm do zadań specjalnych, 
gdzie „niemożliwe” nie  istnieje a czas  to 
nie tylko pieniądz. Jest to dla nas również 
możliwość  poszukiwania  nowych  rynków 
zbytu, poszerzania kontaktów handlowych 
i  rozwoju.  Dewiza  PIAP-u  „Razem  mo-
żemy  więcej"  idealnie  pasuje  do  naszej 
wizji rozwoju biznesu – mówi Małgorzata  
Żurowska z firmy Decard Sp. z o.o.

Salem Design Studio 
Salem Design Studio 

to kreatywna agencja re-
klamowo-marketingowa 
działająca na rynku od 

2014 roku. Zespół tworzą ludzie z pasją 
i wieloletnim doświadczeniem w bran-
ży reklamowej oraz filmowej. Przedsta-
wiciele firmy dokładają wszelkich sta-
rań, aby dostarczane przez nich usługi 
i produkty były najwyższej jakości oraz 
spełniały najwyższe oczekiwania klien-
tów. Salem Design Studio realizuje naj-
bardziej oryginalne pomysły klientów, 
służy swoim doświadczeniem i doradza 
w razie jakichkolwiek wątpliwości, po-
maga doprowadzić projekt do realizacji. 
W skład grupy Salem wchodzą: Salem 
Design Studio - Kreatywna Agencja  
Reklamowa, która specjalizuje się w pro-
dukcji filmowej (reklamowa, produkto-
wa, eventowa), fotografii (reklamowa, 
produktowa, eventowa), projektach gra- 
ficznych oraz poligrafii. NewAvenue 
zajmuje się dystrybucją gadżetów re-
klamowych ze znakowaniem – czapek, 
odzieży, upominków, czy poligrafią 
(kalendarze, teczki, notesy itp.). Salem 
Promotion specjalizuje się w organiza-
cji eventów, natomiast Salem Wedding 
w reportażach okolicznościowych i gi-
ftach, fotorelacjach, video reportażach 
oraz fotoplenerach.
■ PIAP

Zbigniew Czulak – Ritter Pen, Zbigniew 
Kaczor MAXIM Ceramics oraz Maciej 
Dembiński z firmy Rosnowski Gift.

Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie 
finansowe Stowarzyszenia za 2021 rok oraz 
udzielono absolutorium Zarządowi za rok 
2021. Zaakceptowano również plan dzia-
łań PIAP na 2022/2023. Zapadła również 
decyzja o wydłużeniu kadencji Zarządu 
PIAP z dwóch do trzech lat od 2022 roku. 
Po zebraniu wieczorem odbył się Jubile-
uszowy Wieczór Branżowy dla Członków 
PIAP, podczas którego świętowano 15-le-
cie Izby.

- Bardzo  się  cieszę,  iż  będę mógł  brać 
udział w kontynuowaniu prac zapoczątko-
wanych w poprzedniej kadencji. Biorąc pod 
uwagę jubileusz 15 lecia naszej organizacji, 
mam świadomość, jak wiele zostało wyko-
nane ale również jakie ogromne wyzwania 
stoją  przed  nami.  Napawa  optymizmem 
ilość osób zgłaszająca chęć budowania wi-
zerunku PIAP, kandydując do Zarządu, czy 
też  wspierając  prace  Zarządu.  To  dowo-

dzi, że nie jest nam wszystkim obce, dobro 
naszego  Stowarzyszenia,  a  jednocześnie 
gwarantuje  osiągnięcie  założonych  celów 
- mówi Jacek Kozłowski nowy Prezes 
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

- Dziś  Polska  Izba  Artykułów  Promo-
cyjnych zrzesza  już ponad 180 firm, które 
pomimo trudności działają i prężnie rosną 
w  siłę! Ostatnie  lata udowodniły,  że  zrze-
szone firmy cechuje nie tylko kreatywność, 
ale też odwaga zarówno w podejmowaniu 
decyzji jak i działaniu. Wspólnie walczymy 
o  lepsze  jutro  i  większą  rolę  upominków 
reklamowych  - będziemy dążyć do uświa-
domienia marketerom, jak wielki potencjał 
w  nich  drzemie,  jak  wiele  pozytywnych 
uczuć  oraz  skojarzeń  za  sobą niosą. Bar-
dzo dziękuję za Wasze głosy oraz zaufanie 
i życzę nam wszystkim sukcesów w tym ju-
bileuszowym  roku  15-lecia PIAP – mówi 
Edyta Lisowska, Wiceprezes Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych.

- PIAP  to organizacja z ogromnym po-
tencjałem,  dzięki  zrzeszeniu  producentów, 
dostawców  oraz  agencji  reklamowych. 
Doceniam dotychczasową pracę i starania 
władz oraz członków naszego stowarzysze-
nia. Bardzo się cieszę, że zostałam obdarzo-
na zaufaniem i wybrana do Zarządu PIAP 
na  najbliższą  kadencję.  Uwielbiam  nowe 
wyzwania, a to kolejne, które pojawiło się 
na mojej zawodowej ścieżce. Moim ulubio-
nym powiedzeniem  są  słowa Pat  Summitt 
-  „Dzięki  pracy  zespołowej  zwykli  ludzie 
osiągają  niezwykłe  rezultaty”.  Wierzę,  że 
właśnie  tak  będzie,  bo  nasz  8-osobowy 
Zarząd  to  pełen  przekrój  mądrych,  kre-
atywnych i pracowitych głów, a co najważ-
niejsze każda cudownie  inna i wyjątkowa. 
Ufam,  że  efekty  naszej  współpracy  okażą 
się pozytywnie zaskakujące –  mówi Aneta  
Kamińska, Wiceprezes Polskiej Izby  
Artykułów Promocyjnych.
■ Joanna Muszyńska
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20 maja br. w hotelu Młyn Jacka Hotel&SPA**** w Wadowicach odbył się 
Jubileuszowy Wieczór Branżowy Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych, 
podczas którego Członkowie Izby uroczyście świętowali 15-lecie 
działalności organizacji branżowej. Wieczór rozpoczął się przywitaniem 
przybyłych gości przez byłą Prezes PIAP Edytę Lisowską oraz nowo 
wybranego Prezesa PIAP Jacka Kozłowskiego.

GALERIA Wieczór 
Branżowy PIAP 2022 - 
Jubileusz 15-lecia PIAP

udział w quizie - wzięły udział w loso-
waniu 5-ciu bonów – Katalogu Marzeń.

- Bardzo  dziękujemy  wszystkim 
Członkom  Polskiej  Izby  Artykułów  
Promocyjnych za udział w tym ważnym 
dla  nas  wydarzeniu,  cieszymy  się,  że 
mogliśmy  wspólnie  świętować  15-lecie 
PIAP  w  tak  zacnym  gronie  Członków 
naszej  organizacji – mówi Katarzyna 
Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP.
■ Joanna Muszyńska

Następnie przystąpiono do uhono-
rowania firm Członkowskich z okazji 
przypadających w 2022 roku Jubileuszy 
ich działalności. Statuetki z okazji Ju-
bileuszy otrzymały firmy: BeePack Sp. 
z o.o. Sp.k. (5 lat), Reflect Group (15 
lat), Texet Poland Sp. z o.o. (15 lat), Easy  
Gifts Sp. z o.o.(15 lat), Gratisownia.pl 
(15 lat), GJC International Sp. z o.o. Sp.k. 
(20 lat), Macma Polska Sp. z o.o. (20 lat), 
Polibiuro Agencja Reklamowa (20 lat), 
EBLIS B&L (20 lat), Gatex Sp. z o.o. 
(30 lat), P.P.U.H.Ultrek (30 lat), Agencja  
Reklamowa HAFTKOM s.c. (30 lat), 
BADGE4U Wojciech Pawłowski (30 
lat), Zakład Galanterii Skórzanej Stefania  
(30 lat). Wszystkim Jubilatom władze 
PIAP złożyły serdeczne gratulacje i ży-
czenia dalszych sukcesów na kolejne lata 
działalności. Kolejnym wręcz widowi-
skowym punktem wieczoru był występ 
zespołu Lady Latte Dance Group. Panie 
z zespołu w rytmach brazylijskiej sam-
by porwały gości do zabawy na parkiet. 
Cały wieczór umilał DJ z saksofonem.  
W trakcie wieczoru zorganizowany został  
quiz na temat wiedzy o PIAP,  z okazji 
15-lecia organizacji. Osoby, które wzięły 



Walne zebranie członków PIAP otworzyło kadencję nowego Zarządu Izby. Fotel Prezesa objął Jacek 
Kozłowski z firmy GUAPA PRODUKCJA Sp. z o.o., a stanowisko V-ce prezesa PIAP Edyta Lisowska 
z firmy Eblis B&L, pełniąca w dwóch poprzednich kadencjach funkcję Prezesa Izby. Drugim V-ce 
prezesem PIAP została Aneta Kamińska z agencji reklamowej Salon Reklamy. Zapytaliśmy nowy 
zarząd, m.in. o to, jak postrzega rolę izby oraz jakie główne zadania stawia przed sobą.

Naszym podstawowym 
zadaniem jest 
tworzenie warunków 
umożliwiających rozwój 
Członków PIAP

Jak nowy Zarząd definiuje najważ-
niejszą rolę i funkcję Izby?

Podążając  za  Statutem  PIAP  podsta-
wowym  zadaniem  naszej  organizacji  jest 
tworzenie  warunków  umożliwiających 
rozwój  zrzeszonych  Członków,  zatem 
stworzenie  tak  dogodnego  środowiska, 
aby  ten  rozwój  był  możliwy. Współpraca 
z  instytucjami  państwowymi  czy  innymi 
stowarzyszeniami, a co za tym idzie ciągły 
ogląd stanu prawnego oraz czynny udział 
w  inicjatywach  legislacyjnych.  Analiza 
rynku krajowego czy zagranicznego w ra-
mach uczestnictwa czy patronacie  imprez 
targowych.  Intensyfikacja  działań  infor-
macyjnych  dostępnymi  kanałami.  Bardzo 
chcemy być widocznym uczestnikiem rynku 
branżowego,  mieć  na  niego  wpływ.  Tego 
mają prawo wymagać od Izby członkowie, 
aby wspólnie przy ich udziale budować sil-
ną organizację.

Jakie strategiczne cele stawia nowy 
Zarząd?

JK: Plan pracy PIAP na najbliższy okres 
zdecydowanie  zawiera  punkty  dotyczące 
istoty funkcjonowania Izby, przede wszyst-
kim  bardziej  szczegółowe  badanie  rynku 
artykułów  promocyjnych,  kontynuację 
współpracy  z Krajową  Izbą Gospodarczą  
czy  Biurem Rzecznika Małych  i  Średnich 
Przedsiębiorców,  wspieranie  i  udział 
w  inicjatywach  popularyzujących  artyku-
ły i usługi promocyjne. Co w dużej mierze 
pozwoli na wcześniej wspomniany rozwój 
naszych  Członków  z  korzyścią  dla  nich 
samych  jak  i  całej  organizacji.  Ponadto 
chcemy skupić nasze działania na bardzo 
czytelnej komunikacji poprzez dostosowa-
ną do aktualnych trendów stronę interneto-
wą, która będzie narzędziem wspierającym 
prowadzenie działalności operacyjnej pod-
miotów zrzeszonych w PIAP.

Jakie są najmocniejsze strony PIAP 
dziś, w  momencie objęcia stanowisk 
w Zarządzie Izby?

O  korzyściach  związanych  z  członko-
stwem w PIAP mogę opowiedzieć patrząc 
z punktu widzenia Wiceprezes Polskiej Izby 
Artykułów  Promocyjnych,  jak  i  dyrektor 
agencji  reklamowej.  Jednak  bez  względu 
na  perspektywę,  za  najmocniejszą  stronę 
uważam  szczere,  wzajemne  relacje  -  my-
śląc o wszystkich kontaktach i biznesowych 
współpracach  to  właśnie  te,  nawiązane 
poprzez  PIAP  są  najbardziej  trwałe,  rze-
telne  i  pozytywne. Wiele  sytuacji  pokaza-
ło, że członkowie Polskiej  Izby Artykułów  
Promocyjnych są w stanie bezinteresownie 
pomóc sobie nawzajem, gasząc największe 
pożary dbając o całościowy odbiór rynku 
reklamowego. 
Natomiast patrząc z perspektywy agen-

cji  reklamowej,  wstąpienie  do  PIAP  było 
jedną  z  lepszych  decyzji  biznesowych. 
Wiąże się z tym wiele przywilejów, między 
innymi dostęp do platformy, gdzie pojawia-
ją się zapytania ofertowe od potencjalnych 
Klientów, na które może odpowiedzieć każ-
dy  zainteresowany  podmiot.  Posiadamy 
także forum wewnętrzne - to tam możemy 
wymienić  się  doświadczeniami,  porozma-
wiać a nawet omówić szersze pomysły czy 
wdrożyć w życie bieżące realizacje.

W jaki sposób będą się rozwijały be-
nefity dla członków?
Przez  ostatnie  15  lat  pracowaliśmy 

nad  tym, aby branża reklamowa stale  się 
rozwijała  -  prowadząc  zintensyfikowane 
kampanie  informacyjne,  szkolenia,  czy 
poprzez badania, dzięki którym mogliśmy 
poznać  jeszcze  dogłębniej  potrzeby  firm 
działających w tym segmencie rynku. Pla-
ny na kolejne  lata są ambitne - będziemy 
nadal  pracować  nad  rozwojem,  poprzez 
rozszerzenie  współpracy  z  rynkami  za-
granicznymi,  stworzenie  anglojęzycznej 
strony  internetowej czy udział w najwięk-
szych  targach  branżowych  na  świecie, 
aby  zwiększać  rozpoznawalność  i  renomę 
PIAP.  Chcemy  kontynuować  spotkania 
regionalne z atrakcyjnymi szkoleniami dla 
Członków Izby, które z roku na rok cieszyły 
się  bardzo  dużym  zainteresowaniem  firm, 
wzmocnić  promocję  firm  Członkowskich 
i tym samym oferowanych przez Członków 
produktów i usług za pośrednictwem strony 
www.piap-org.pl.

W jaki sposób PIAP zamierza promo-
wać upominek jako  narzędzie  marke-
tingu?

Moim zdaniem nie ma sensu wywarzać 
otwartych  drzwi.  Każdy  marketer  wie,  że 

JACEK KOZŁOWSKI
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upominki reklamowe są EFEKTYWNYM, 
a  dodatkowo  mogą  być  bardzo  EFEK-
TOWNYM  elementem  kampanii  marke-
tingowej,  imprezy  masowej,  targów  itp. 
Ważne,  aby  przy  tym  budować  wysoką 
świadomość  tego,  jak  właściwie  dobrać 
upominki, jakie są najnowsze trendy oraz 
sposoby  przekazania  gadżetów  reklamo-
wych.
Aby ułatwić marketerom oraz agencjom 

reklamowym dostęp do najświeższych  in-
formacji  o  możliwościach  technicznych, 
a  także  kontakt  wprost  z  rzetelnymi  pro-
ducentami  i  dostawcami,  jeszcze  w  tym 
roku przewidziana  jest przebudowa funk-
cjonalna  i  wizerunkowa witryny  interne-
towej PIAP, tak, aby stanowiła przystępne 
źródło  informacji.  Wkrótce  po  urucho-
mieniu nowej witryny w naszych mediach 
społecznościowych pojawią się kampanie 
skierowane do małych, średnich i dużych 
firm,  promujące  gadżety  reklamowe  jako 
narzędzie marketingu. 
Dodatkowo planujemy zadziałać szerzej 

i wzmocnić przekaz na temat nieodzowno-
ści  upominków  reklamowych  w  działa-
niach  employer  branding. Obecnie  „we-
lcome pack” czy „christmas pack” to nie 
zestaw  przypadkowych  gadżetów  z  logo 
pracodawcy.  To  skrojona  na  miarę,  do-
brana  i  coraz  częściej  spersonalizowana 
kompozycja  upominków.  Planujemy  taki 
przekaz  skierować  do  specjalistów  z  za-
kresu HR oraz EB pracujących w średnich 
i dużych firmach, zwłaszcza  tych między-
narodowych.

Jakie są najważniejsze trudności 
i wyzwania dzisiejszych czasów dla firm 
z branży upominków reklamowych?

AK:  Podstawowym  problemem,  który 
generuje  kolejne  komplikacje  jest  kłopot 
z globalnym łańcuchem dostaw. Ze wzglę-
du na opóźnienia w transporcie morskim 
i lądowym coraz częściej występują braki 
surowców  lub  konkretnych  produktów 
sprowadzanych  ze  wschodu.  Niemałym 
wyzwaniem  jest  utrzymanie  relacji  z  wy-
magającym klientem, który zmuszony jest 
do uzbrojenia się w cierpliwość. Oddzielny 
problem  stanowią  moim  zdaniem  budże-
ty, które zwłaszcza u tych korporacyjnych 
nabywców ustalane były w ubiegłym roku. 
Niestety  nikt  wówczas  nie  przewidywał 
tak wysokiej inflacji. Niższy budżet to niż-
sza jakość lub mniejszy nakład realizacji. 
W  jednym  i drugim przypadku nie napa-
wa optymizmem zarówno dostawców  jak 
i klientów.
Dodatkowo  zgodnie  z  Ustawą  Slim 

VAT  limit na upominek  reklamowy,  który 
nie  wymaga  ewidencji  i  opodatkowania, 
to 20 zł brutto na osobę na rok. Mimo, że 
ostatnio próg  ten  został 2-kronie podnie-
siony, to i tak jest niebywale niski. Jednym 
z priorytetów PIAP jest dalsze lobbowanie 
o  podniesienie  tej  kwoty,  aby  pozwalała 
dostawcom  zaproponować  produkt  wy-
starczająco unikatowy, jakościowy i warty 
uwagi.
■ Rozmawiała Joanna MuszyńskaEDYTA LISOWSKA

ANETA KAMIŃSKA



TOP Dostawcy stawiają 
na Promo Show 2023
Promo Show Professional odbędzie się 8 i 9 lutego 2023 roku w nowej formule, jako Międzynarodowe Targi 
Reklamy i Druku Promo Show. Swoją obecność potwierdzili czołowi dostawcy z branży artykułów promocyjnych 
i poligrafii. O zmianach rozmawiamy z organizatorem targów Robertem Załupskim z OOH magazine. 

Czym targi wyróżniają się spośród in-
nych, podobnych wydarzeń? Co jest ich 
mocną stroną?
Zdecydowanie  formuła. Wydarzenie było 

i  będzie  skierowane  wyłącznie  dla  profe-
sjonalistów.  Event,  dotychczas  dedykowany 
agencjom reklamowym, otwiera się na dru-
karnie i producentów reklam (strefa dostaw-
ców mediow  i  maszyn)  oraz  klientów  koń-
cowych  szukających  najlepszych  inspiracji 

w  reklamie.  Ważna  jest  dla  nas  rejestracja 
zwiedzających  i  ich  jak  najlepsze  dopaso-
wanie  do  profilu  naszych wystawców.  Brak 
przypadkowych  gości  i  zbieraczy  gadżetów.  
Promo  Show  stawia  na  integrację.  Tema-
tyczne imprezy w Bank Clubie, które cechuje 
świetna kuchnia i doskonałe drinki, sprzyjają 
nieformalnym  rozmowom. To  tak naprawdę 
trzeci dzień targów. 
Nie tworzymy sztucznych przestrzeni typu 

strefy relaxu. Targi nie są do odpoczywania, 
ale  do  nawiązywania  biznesowych  kontak-
tów  i  budowania  relacji.  Zwiedzający mają 
w zamierzeniu spędzać czas na stoiskach wy-
stawców.  Zawsze  zostaną  tam  odpowiednio 
ugoszczeni i to na najwyższym poziomie. 

Przy kolejnej edycji targów Promo 
Show szykują się duże zmiany.
Tak. Przede wszystkim większa przestrzeń 

EXPO XXI  daje  nam  nowe możliwości  dla 
wystawców  z  zachowaniem  ekskluzywności 
dla  TOP  klientów.  Zaproszone  agencje  już 
sygnalizują nam,  że  zwiększenie powierzch-
ni i liczby dostawców sprawi, że wydarzenie 
zyskuje  na  swojej  atrakcyjności. Co więcej, 
rozbudowana impreza targowa będzie prak-
tycznie  zaspokajała  ich  bazę  dostawców 
i podwykonawców. 

Jaka ilość wystawców potwierdziła już 
swój udział?
Hala  marketingowa  jest  zapełniona 

w  80%  -  realnie  podpisanymi  umowami. 
Tak naprawdę mamy na naszym wydarzeniu 
większość  czołowych  dostawców  artykułów 
promocyjnych.  Część  czeka  jeszcze  na  roz-
strzygnięcie programów unijnych. Wydarze-
nie  będzie  miało  charakter  międzynarodo-
wy, więc takie dofinansowanie jest możliwe.  

Jak w  liczbach można podsumować 
ostatnią edycję Promo Show?
Tegoroczna  edycja  odbywała  się  jeszcze 

w kameralnej odsłonie Hilton Warsaw City. 
Blisko 1000 przedstawicieli agencji reklamo-
wych z 22 krajów odwiedziło 30 wystawców. 
To były dwa dni pełne inspiracji i tysięcy no-
wości. Wydarzenie  stawiało  przede  wszyst-
kim na komfort zwiedzających i ich jak naj-
lepszą integrację z wystawcami.  
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Zespół OOH magazine od lewej Wojciech Dziwuk, Monika Opałka, Katarzyna Lipska-Konieczko, 
Robert Załupski, Beata Jankowska, Magdalena Wilczak, Michał Piechniczek.

wyjątkowości tej imprezy. Planowane nowe 
miejsce  wydarzenia,  większe  przestrzenie 
dla  gości  i  wystawców  przy  jednoczesnej 
dbałości  o  stricte  branżowy  charakter  tar-
gów jest w naszej ocenie krokiem w bardzo 
dobrą stronę. Kameralny charakter spotkań 
w starannie zaaranżowanej przestrzeni wy-
stawienniczej dają komfort rozmów i budo-
wania  relacji  między  wystawcami  i  agen-
cjami  reklamowymi  –  mówi  Małgorzata  
Kowalska, Base Promotion Services.

 
– Targi w bardziej kameralnej formule według 
naszej  opinii  są  efektywniejsze.  Spotkania 
osobiste i rozmowa wśród grona profesjona-
listów poszerzają naszą wiedzę, co pozwala 
nam  jeszcze  lepiej  doradzać  naszym Klien-
tom.  Przyjacielska  atmosfera,  brak  maso-
wych „zbieraczy” daje nam poczucie dobrze 
zrealizowanego  zadania. Czujemy  się doce-
nieni i wyróżnieni mogąc spotkać się również 
na wieczornej integracji. Promo Show to do-
skonałe miejsce dla głównych graczy z bran-
ży  reklamowej  –  mówi  dr  Edyta  Lisowska,  
Dyrektor  zarządzający EBLIS B&L  i Wice-
prezes Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.  
 
 – Promo Show 2023 to obowiązkowe wy-
darzenie  w  naszym  kalendarzu  firmowym. 
Największym  plusem  tych  targów  jest  to, 
że  adresowany  jest  głównie  agencjom  re-
klamowym.  Jest  czas  porozmawiać  z  wy-
stawcami,  jak  i  wymienić  się  doświad-
czeniami  z  innymi  agencjami.  Dużym 
udogodnieniem  jest  też  pakiet  katalogów 
i  wzorów.  Zakładamy,  że  zmiana miejsca 
targów  wiąże  się  także  ze  zwiększeniem 
liczby wystawców,  co  już  teraz  zaliczamy 
na wielki plus! – mówi Anna Mróz, Agen-
cja Reklamowa Biuro Handlowe Zalewski. 
 
– Kolejna edycja targów, to obowiązkowa po-
zycja otwierająca nowy biznesowy rok i dają-
ca nowe możliwości  rozwoju. To doskonała 
okazja do zacieśnienia relacji z obecnymi do-
stawcami i spotkania nowych. W poprzednich 
edycjach  format  wydarzenia  wpisywał  się 
idealnie w nasze oczekiwania, dlatego z peł-
nym zaufaniem podchodzimy do organizato-
ra i tym razem widzimy się w lutym w EXPO 
XXI  w  Warszawie!  –  mówi  Remigiusz  
Gremlik, Agencja Reklamowa SIDE.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

Swoją  obecność  potwierdzili  także  pierwsi 
dostawcy  mediów  i  maszyn.  Razem  z  nimi 
pracujemy nad dopracowaniem formuły wy-
darzenia  pod  kątem  jego  atrakcyjności  dla 
zwiedzających. 

Jaki jest udział zwiedzających z zagra-
nicy? Czy ta liczba rośnie lub maleje z roku 
na rok?
W tegorocznej edycji, skierowanej jeszcze 

wyłącznie  do  agencji  reklamowych,  zagra-
niczni goście stanowili blisko 20% zwiedza-
jących. Ich liczba rośnie z roku na rok. Po-
doba im się formuła wydarzenia skierowana 
wyłącznie  dla  profesjonalistów. Dobrze  nas 
znają,  cenią  nasz  customer  service.  Budo-
wane  od  kilku  lat  relacje  z  roku  na  rok  są 
pogłębiane,  wręcz  przyjacielskie.  Wyobraź 
sobie, że podczas odwiedzin, niektórzy z nich 
przywożą nam np. czekoladki czy inne specja-
ły ze swojego kraju. Nie dość, że jest to miłe, 
to jeszcze bardzo motywujące. 
Przy promocji wydarzenia współpracuje-

my z najważniejszymi mediami branżowymi, 
co  widać  już  w  kampaniach  reklamowych. 
Przed  nami  spotkania  na  najważniejszych 
imprezach  targowych.  Naszymi  najlepszymi 
ambasadorami  są  sami wystawcy. Dla nich 
najważniejszy  jest  sprawdzony  organizator, 
który zna branżę i ma odpowiednie kontakty. 

Ile wydarzeń dla branży reklamowej 
macie na swoim koncie? 
Naprawdę  ciężko  zliczyć.  Przed  nami  5. 

edycja Promo Show. Wcześniej, we wrześniu 
odbędzie się 14. edycja Festiwalu Marketin-
gu. Na swoim koncie mamy imprezy integra-
cyjne dla członków PIAP. Kilkadziesiąt lokal-
nych spotkań, które kiedyś również robiliśmy 
pod szyldem Promo Show m.in. w Gdańsku, 
Poznaniu czy w Katowicach. Nasza organi-
zacja wydarzeń jest oparta na wspomnianych 
relacjach, jakości i doświadczeniu. To co dla 
wystawców i zwiedzających jest kluczowe. 

Czego możemy Wam życzyć przy orga-
nizacji kolejnej edycji?
Chyba tego co wszystkim: spadającej infla-

cji, zdrowia i utrzymania łańcuchów dostaw. 
Co o tragach Promo Show myślą zwie-

dzający?
–  Promo  Show  Professional  to  najlepiej 

przygotowane  spotkanie  branżowe  w  Pol-
sce. Od początku czynnie obserwujemy roz-
wój  targów  i  z  zadowoleniem  przyjęliśmy 
deklaracje o kolejnym kroku w budowaniu 
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Chyba każdemu z nas zdarzyło się spotkać na swojej drodze ekspertów, którzy prześcigają się 
w snuciu wizji o ogromnych wzrostach rentowności witryn. I tak się składa, że zazwyczaj dotyczą 
one e-sklepów. Choć ludzie ci w tym co mówią mają sporo racji popartej doświadczeniem i danymi 
liczbowymi, to mnóstwo rozwiązań, które mogą podnieść jakość strony i jej efektywność, jest 
całkiem przyziemnych. Mam tu na myśli tzw. Quick Wins. Opowiem Ci o najpopularniejszych z nich. 
Jestem ciekaw, o których nie miałeś pojęcia i będą dla Ciebie nowością, a które wprowadziłeś 
i monitorujesz na bieżąco. To co, gotowy na chwilę prawdy?

Quick Wins w e-commerce

● zacząć od asortymentu z najlepszą 
marżą.

Koniec końców warto zadbać, by każ-
da oferowana pozycja na stronie miała 
unikatowy opis. Pamiętaj też, że poprzez 
formę, styl i język treści budujesz wizeru-
nek marki. To, w jaki sposób przedstawisz 
produkty/usługi, jak opiszesz ich właści-
wości i korzyści płynące z zakupu, może 
przybliżyć Cię do sprzedaży, ale też do 
nawiązania trwalszych relacji z odbiorcą.

Wygląd ma znaczenie!
To, że kupujemy oczami, nie jest już 

chyba dla nikogo żadnym odkryciem. 
W związku z tym, żeby zachęcić kogoś do 
wydania pieniędzy akurat w naszym skle-
pie, trzeba zadbać o atrakcyjną prezenta-
cję produktu. Dopracowaną, ale zgodną 
ze stanem faktycznym. Zaznaczam to 
wyraźnie, bo znam przypadki (np. skle-
py odzieżowe), w których grafików dość 
mocno poniosła wyobraźnia. Jeśli zdjęcia 
produktu będą znacząco odbiegać od rze-
czywistego wyglądu, klienci najzwyczaj-
niej w świecie będą niezadowoleni, mogą 
poczuć się oszukani, a co poniektórzy na-
wet zwrócą zakup.

Zdarzyło Ci się być rozczarowanym 
w momencie odbioru jedzenia w fast fo-
odzie po tym, jak Twoje zamówienie tyl-
ko ceną przypominało to, co było na zdję-
ciu w menu? Tak? No to wiesz, o czym 
piszę.

Diabeł tkwi w szczegółach…
Na konwersję znacznie lepiej wpływa-

ją zdjęcia w wysokiej jakości niż fotki 
zrobione smartfonem czy stare packsho-
ty od dostawców (bo nie każdy dba o ten 
element swojego łańcucha dostaw).

Posłużę się tu przykładem pewne-
go sklepu online z butami, który przez 
pierwsze lata działalności bazował na 
fotografiach od producentów. Tak się 
składało, że przy okazji notował wysoki 
współczynnik zwrotów. Dość długo trwa-
ło powiązanie ze sobą tych dwóch faktów. 
W pewnym momencie właściciel sklepu 
postanowił mocno zainwestować w wizu-
alną część swojego biznesu. Oprócz bu-
dowy własnego studio i przeprowadzenia 
castingu na „zgrabną nogę do zdjęć” po-
śród pracowników (za co oczywiście do-
płacał, bo pozowanie było dodatkowym 
zadaniem), zatrudnił też profesjonalnego 
fotografa. Jego zadaniem było atrakcyjne 
przedstawienie asortymentu i estetyczna 
obróbka kadrów. I co? Był to prawdzi-
wy przełom! Parametry konwersji wy-
strzeliły, a liczba zwrotów spadła niemal 
dwukrotnie. Niedługo potem właściciel 
wirtualnego obuwniczego zainwestował 
w zdjęcia 360, czyli takie, które pozwa-
lają klientowi obejrzeć produkt z każdej 
strony. W efekcie klientki jeszcze chętniej 
dokonywały zakupów.

Optymalizacja grafik
Wyżej radziłem, żeby zadbać o dużą 

dawkę jakościowych zdjęć. No to teraz 
podpowiem Ci jeszcze, że wszystkie mu-
szą wczytywać się ekspresowo. Nie raz wi-
dywałem slider zbudowany z pięciu grafik, 
z których każda ważyła po 10 MB… W ta-
kim przypadku na dzień dobry przeglą-
darka i łącze musi pobrać co najmniej 50 
MB. Trochę dużo. No i pytanie: czemu ma 
to służyć? Skoro normalnie ta sama treść 
i niezauważalna dla oka kompresja może 
spowodować odchudzenie plików nawet 
do 10-15% wagi początkowej.

Druga ważna sprawa dotyczy szybko-
ści ładowania strony. O ile klient prze-
gląda witrynę na PC z szybkim łączem, 
w zasadzie nie ma problemu. Jeśli jednak 
robi to na smarftonie w miejscu, gdzie 
sygnał nie zachwyca parametrami, może 
być (delikatnie pisząc) lekko zniecierpli-
wiony widokiem pustego ekranu. Tyle 
wystarczy, by opuścić witrynę, że o zaku-
pach już nie wspomnę.

 
Aktualne mówi się, że dobrze zopty-

malizowana strona to do 1-1,5 MB i na 
pewno nie więcej niż 3 MB. Co ciekawe 
z biegiem lat i w związku z dostępem do 

LISTA QUICK WINS, O KTÓRE WARTO 
SIĘ ZATROSZCZYĆ:

Unikatowe opisy produktów
Temat trudny, żmudny i przeważnie 

odkładany na dalszy plan. A tak się skła-
da, że może przynieść najwięcej korzyści. 
Mimo tego, że mamy rok 2022, to bardzo 
często (za często) przeglądając sklepy 
online, nadal widuję dwa rodzaje opisów 
produktów:

● standardowo skopiowane od produ-
centów (pół biedy, jeśli są w miarę po-
prawne i konkretne),

● bazujące na szczątkowych informa-
cjach o produkcie, a nawet ograniczające 
się wyłącznie do nazwy, marki i kilku pa-
rametrów technicznych. 

Za każdy razem chce mi się wtedy wy-
krzyczeć: „No ludzie!!!”

Przekonanie właścicieli biznesów do 
zainwestowania w autorskie i niepowta-
rzalne opisy produktów bywa trudne. Na-
prawdę poniekąd rozumiem te opory. Bo 
choć ten rodzaj treści sam w sobie nie jest 
specjalnie drogi, to przy większej licz-
bie sumka może zrobić się całkiem spo-
ra. Jednak z doświadczenia, obserwacji 
i wielu odbytych rozmów wiem, że każdy, 
kto zdecydował się właśnie na taki krok, 
widzi wyraźną zmianę w ruchu na stro-
nach i ich pozycjach w wyszukiwarce.

Unikalne opisy produktów – korzyści 
dodatkowe

Fakty są takie, że klient, który jest do-
brze poinformowany o właściwościach 
konkretnego produktu, chętniej po niego 
sięga. Wystarczy spojrzeć np. na opis 
procesorów w największych sklepach 
z elektroniką. Ktoś powie, że nie ma tam 
wielkiej filozofii.

A jednak wszystkie te platformy za-
kupowe zadbały o:

● odpowiednią długość tekstów,
● nasycenie frazami,
● budowę treści.
Każdy z tych elementów ułatwia pozy-

cjonowanie danego produktu. Poza tym 
rozbudowany opis stwarza możliwość 
dodatkowego linkowania wewnętrznego 
np. do poradników na blogu lub do FAQ. 
I to też ma znaczenie, bo zatrzymuje użyt-
kownika na stronie. A im więcej czasu na 
niej spędzi np. na lekturze (uwaga: cieka-
wego i pomocnego) tekstu, tym większa 
szansa na konwersję.

Kolejna sprawa. Poprzez dostarczanie 
wyczerpujących odpowiedzi na poten-
cjalnie ważne pytania można upiec dwie 
pieczenie na jednym ogniu: budujesz wi-
zerunek eksperta w danej dziedzinie i zy-
skujesz „w oczach wyszukiwarki”. Nie na 
darmo zresztą od lat marketingowcy i se-
owcy mówią, że „content is the king”. I ja 
się z tym zgadzam.

Spójrzmy prawdzie w oczy…
Przypomnij sobie swoje ostatnie zaku-

py w sieci. Im droższą i bardziej złożoną 
rzecz zamierzasz nabyć, tym intensyw-
niej doktoryzujesz się na jej temat. Szu-
kasz informacji w różnych miejscach, 
bo chcesz po prostu mieć pewność, że 
dobrze wydajesz pieniądze. No powiedz 
mi, że nie? Zatem, jeśli sam tak robisz, 
inni z pewnością też. Daj szansę swoim 
klientom, by znaleźli u Ciebie to, czego 
potrzebują.

Temat opisów produktów jest do 
ogrania na kilka sposobów. Możesz:

● napisać je samodzielnie,
● zlecić pracę copywriterowi,
● wybrać najlepiej rotujące produkty i na 

początek przygotować treści tylko dla nich,

Quick Wins – wcale nie krótko, ale za 
to na temat

Zanim przejdziemy do konkretów, do-
słownie dwa słowa wypada poświęcić na 
zdefiniowanie tego, czym tak właściwie 
Quick Wins są. Bo przecież nie każdy 
musi wszystko o nich wiedzieć. Choć 
szczerze pisząc, jeśli prowadzisz sklep 
internetowy to lepiej, żebym się w tym 
akurat przypadku mylił. A więc…

Quick Wins to drobne zmiany, które 
można wprowadzić bardzo szybko po to, 
by zoptymalizować i ulepszyć różne pro-
cesy zachodzące w biznesie online. Na 
pierwszy rzut oka te pojedyncze modyfi-
kacje mogą wydawać się błahe i nieistot-
ne. ALE! Zebrane razem potrafią zmienić 
jakość życia: Twojego i twoich klientów. 
A już na pewno wpływają na pracę strony 
i zachowania konsumentów, czyli po pro-
stu na sprzedaż.

coraz szybszego Internetu ta wartość stale 
maleje. Skąd to wiadomo? Z wyników ba-
dań nad skupieniem i cierpliwością użyt-
kowników. Według CloudFlare różnica 
w czasie ładowania pomiędzy 2,4 sekundy 
a 3,3 sekundy to już około 22% mniejsza 
szansa na konwersję (niezależnie od tego, 
czym ta konwersja w danej chwili jest: czy 
zakupem, czy zapisem do newslettera). 
Dalej: różnica między 2,4 sekundy a 5,7 
sekundy to 3 razy mniej konwersji. 

Wniosek? Jeśli masz szybką stronę, na 
każde 10 000 wizyt możesz wygenerować 
190 transakcji, a jeżeli witryna wczytuje 
się w niecałe 6 sekund, najprawdopodob-
niej wpadnie Ci ich już „tylko” 60. Stra-
ta każdego zamówienia jest dotkliwa dla 
biznesu. Ale spadek na poziomie ⅔ tylko 
dlatego, że strona działa o 3,5 sekundy za 
wolno, jest dramatem. I to podwójnym. Bo 
nie dość, że nie ma sprzedaży, to jeszcze 
przepalane są budżety reklamowe. Miej 
to z tyłu głowy, kiedy następnym razem 
będziesz chciał wrzucić na sklep zdjęcia 
wielokrotnie większe od faktycznie po-
trzebnego wymiaru.

MOJA RADA: Skoro już o grafikach 
mowa, przypomnę tylko jeszcze, że nazwa 
pliku ma znaczenie! Obrazki „img_001” 
albo te pobrane z Facebooka to strata po-
tencjału na wyświetlenie w Google Grafi-
ka. Na szczęście można to łatwo naprawić.

Krótki koszyk, czyli szybkie zakupy 
Pojęcie wszystkim znane, choć w B2B 

nie tak proste do wdrożenia, jak w B2C. 
Znów odwołam się do przykładu zaczerp-
niętego z życia. Kiedy idziemy do marke-
tu, każdy z nas (a przynajmniej większość) 
po cichu liczy, że zostanie szybko obsłu-
żony. No bo kto ma czas, żeby stać w ko-
lejce? Tak samo jest w przypadku sklepów 
internetowych.

Powszechnie przyjętą praktyką są za-
kupy, które składają się z 3 etapów:

● wrzucenie produktów do koszyka,
● przejście na stronę płatności, gdzie 

trzeba podać dane, wybrać formę dostawy 
i zaakceptować regulaminy,

● przekierowanie do bramki transakcyj-
nej, a następnie powrót do sklepu z infor-
macją o powodzeniu całego procesu.

Są sposoby, aby jeszcze bardziej umi-
lić i uprościć zakupy online. Doskonałym 
przykładem może być największy polski 
serwis aukcyjny, który swoim klientom 
oferuje zakup już na stronie produktu. 
Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej 
co najmniej raz zostały podane preferencje 
płatnicze i adres wysyłki.

Jakie usprawnienia możesz zastoso-
wać u siebie? Są 2 opcje:
 Na etapie rejestracji, zamiast męczyć 

użytkownika koniecznością wypełniania 
formularzy, poproś o NIP i pobierz nie-
zbędne dane z bazy CEIDG. Na ich pod-
stawie bez problemu wystawisz fakturę. 
Klientowi pozostanie jedynie uzupełnienie 
maila i ustawienie hasła. Później możesz 
zapytać o imię czy numer telefonu, ale 
na etapie rejestracji nie jest to niezbędne. 
A dlaczego warto? Żeby w przyszłości 
móc personalizować transakcje, mailingi 
czy oferty i tym samym podnieść jakość 
komunikacji.
 Drugim nieoczywistym sposobem 

jest pójście śladami lidera. Koszyk może 
zacząć się od produktów. Zamiast przecho-
dzić na kolejną stronę, gdzie najczęściej są 
one wyświetlane ponownie, od razu może 
pojawić się pytanie o dane adresowe. Wy-
starczy sięgnąć do informacji pozyskanych 
przy rejestracji i wszystko wyświetli się na 
jednej podstronie (produkty i dane trans-
akcyjne do ewentualnego uzupełnienia lub 
korekty). W ten sposób wprost z koszyka 
można przejść do płatności i z powrotem 
do witryny. Cały proces jest dzięki temu 
szybszy, czytelniejszy i przyjemniejszy.

Na razie to tyle
Jestem pewny, że już wiesz, że to nie 

wszystko i możliwych drobnych poprawek 
jest znacznie więcej – zgadza się – jest ich 
nieco więcej i dowiesz się o nich więcej 
w kolejnym numerze Gazety PIAP.
■ Paweł Heczko 

PAWEŁ HECZKO
Specjalista ds. marketingu i entuzjasta nowoczesnych 

technologii w handlu. Wierzy, że każdy sklep może 

sprzedawać lepiej, więcej i szybciej. Prywatnie autor 

bloga o marketingu dla fotografów i praktyk SEO: 

https://pawelheczko.pro 
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Dwie dekady cieszyliśmy się niską inflacją. Jednym z najważniejszych dowodów, że inflacja 
powszechnie uznawana była za niską był fakt, że w życiu codziennym praktycznie ją ignorowaliśmy. 
Nasze plany osobiste czy biznesowe nie ujmowały w szczegółowych kalkulacjach tego, że inflacja 
(choć niska) ale istnieje. Wystarczy spojrzeć jak dziś, zupełnie inaczej niż przez ostatnich dwadzieścia 
lat, gorączkowo poszukiwane są wszelkie klauzule rewaloryzacyjne do umów. Prawnicy i księgowi 
głowią się jak je najlepiej zapisać, a analitycy zasypywani są pytaniami, który ze wskaźników inflacji 
wplatać w umowy przy takim a nie innym rodzaju działalności. Wypada dodać, że owe klauzule 
mogą istotnie zwolnić proces naszego powrotu do niskiego poziomu inflacji.

Co było pierwsze 
jajko czy kura

szów i mediów), przednówek (z drożejącą 
żywnością), wejście na rynek nowalijek 
(wzrosty cen), pojawienie się szerokiego 
strumienia nowych zbiorów (spadki cen), 
okolice świąt (podwyżki cen). W cenach 
producentów szczególnie silnymi były im-
pulsy dwa. Pierwszy z początku roku zwią-
zany z nowymi cennikami energii, ale rów-
nież z nowymi cennikami wprowadzanymi 
przez część przedsiębiorstw z początkiem 
roku obrotowego. Drugim, w okolicach 
września, był czas, kiedy to wiele zakła-
dów wracało do pracy po wakacyjnej prze-
rwie technicznej (urlopy załogi i przeglądy 
ciągów technologicznych). Na ten okres 
nakładały się też początki podwyżek w gór-
nictwie i kopalnictwie – związane z forsow-
nym gromadzeniem przez ludność i firmy 
opału na zimę. To czy owe impulsy były 
mocniejsze czy słabsze niż przed rokiem - 
dawało nam odpowiednio wzrosty lub spad-
ki ogólnej tendencji inflacji, wyrażanej naj-
lepiej rocznym wskaźnikiem wzrostu cen. 

Jednym z barwniejszych sporów w dys-
kusji był ten dotyczący tego, które zmiany 
cen wpływają na pozostałe – a konkretnie 
które są przyczyną, a które pochodną. Pew-
na grupa analityków i komentatorów wska-
zywała jako zależność główną tę, w myśl 
której podwyżki cen konsumpcyjnych są 
pierwotne i wywołują podwyżki cen prze-
mysłowych. Bo pracownicy odczuwając 
dolegliwość inflacji domagają się podwy-
żek płac, a te stanowiąc dodatkowy koszt 
wytwarzania - podnoszą ceny wyrobów go-
towych. Nie mniej liczna grupa analityków 
i komentatorów wskazywała zależność 
odwrotną co do kierunku. Tutaj zmiany 
w cenach przemysłowych miały być od-
zwierciedlane z niewielkim opóźnieniem 
w cenach konsumpcyjnych. Impuls kosz-
towy zwiększający ceny wytwarzania miał 
zwiększać ceny wyrobów oferowanych 
przez przemysł, a co za tym idzie najpierw 
falę podwyżek w handlu hurtowym, a póź-
niej handlu detalicznym. Ów spór czasem 
żartobliwie puentowano „a co było pierw-
sze jajko czy kura?”. 

Zabierając się do rozstrzygania, kto tu 
ma rację, trzeba wziąć pod uwagę pewną 
specyfikę badań ekonomicznych. Zazwy-
czaj mamy do czynienia z działaniem 
sprzecznych zjawisk, które wzajemnie 
znoszą swoje skutki (częściowo lub w ca-
łości). Czasem któreś z tych zjawisk słab-
nie i wtedy mocniej widać to drugie. To 
daje podstawę do stawiania hipotez, że oto 
mamy nowe „prawo natury”. Oczywiście 
w odpowiednio długim czasie obserwacji 
mamy też momenty, kiedy dzieje się od-
wrotnie – ta druga z zależności słabnie i to 
wtedy pierwsza wydaje się dominującą. 
Co ciekawe, część badaczy starając się tu 
o rozstrzygnięcie i badając kierunek odzia-
ływania na bardzo długim łańcuchu czasu 
otrzymuje błędne wyniki wskazujące, że 
odziaływania wcale nie ma (bo działania 
sił przeciwstawnych niemal w całości zno-
siły się).

Podobnie jest i z zależnościami między 
cenami konsumenckimi i przemysłowymi. 
Badając formalnie długi okres czasu mo-
żemy myśleć, że nie ma tu żadnej dominu-
jącej reguły. W krótszych odcinkach czasu 
możemy natomiast odnaleźć silniejsze 
odziaływanie której ze stron. W ostatnich 
dwóch dekadach, kiedy poziom infla-
cji konsumenckiej był niski, przeważały 
obserwacje, gdzie zaburzenia w cenach 
przemysłowych (silne wzrosty lub spad-
ki cen) z kilkumiesięcznym opóźnieniem 
przechodziły w zaburzenia cen konsump-
cyjnych. Wcześniej widoczne były też 
obserwacje odwrotne, gdzie po większym 
nasileniu inflacji konsumenckiej pojawiały 
się wzrosty cen przemysłowych spowodo-
wane podwyższaniem płac, a więc i kosz-
tów wytwarzania. 

W kilkunastu ostatnich kwartałach ob-
serwujemy bardzo siny wzrost inflacji 
konsumenckiej. W zdecydowanej więk-
szości jest on pchany wzrostem kosztów 
wytwarzania, przenoszących się na osta-
teczne ceny towarów i usług. Spora część 

W dyskusji publicznej pojawiło się też 
ostatnio wiele ciekawych zagadnień do-
tyczących procesów zmian cen, o jakich 
nie warto było rozmawiać – gdy inflacja 
była niska. Jednym z nich jest temat se-
zonowości inflacji. Niegdyś wiele mó-
wiło się o tym, że w cenach ważnych dla 
konsumentów szczególnymi okresami są 
początek roku (z podwyżkami cen czyn-

to koszty idące z zewnątrz jak choćby ceny 
surowców w tym energetycznych, żywno-
ści, transportu w tym zwłaszcza morskie-
go. Ale one odpowiadają za około połowy 
naszej inflacji. Druga część to to co dzieje 
się na naszym podwórku. Przez kilka lat 
istotnie rósł fiskalizm (stosunek dochodów 
państwa do PKB). Realizowany był on 
przez szereg dodatkowych nowych i pod-
wyższanych istniejących – danin. Lawino-
wo rosło też zagmatwanie przepisów regu-
lujących obrót gospodarczy. To wymagało 
dodatkowych sił w działach księgowych 
i prawych – więc i dodatkowe koszty. Bez 
zważania na poziom koniunktury i stan go-
spodarki dokonywane były systematyczne 
i pokaźne regulacje w zakresie płac (czy 
kanałem płacy minimalnej, czy poprzez 
konieczność podwyższania płac kluczo-
wych dla firm osób w związku z nieko-
rzystnymi dla nich zapisami Polskiego 
Ładu). Inflację znacząco dynamizuje też 
prowadzona u nas polityk kursowa. Słab-
nący złoty wydatnie zwiększa inflację 
– zwiększając koszty zaopatrzenia rynku 
w dobra konsumpcyjne i koszty produkcji 
wszędzie tam, gdzie potrzebny jest import 
zaopatrzeniowy. Inflacja mogła by być też 
mniejsza, gdybyśmy prowadzili bardziej 
udaną politykę monetarną – spóźnienie re-
akcji na zagrożenia było u nas duże, a ska-
la reakcji na nie zbyt słaba.

Przed nami trudny i niepewny okres. 
Inflację zwiększyć może wydatnie któryś 
z trzech następujących czynników. Po 
pierwsze we wrześniu mogą pojawić się 
istotne powakacyjne regulacje cen wy-
robów przemysłowych. Po drugie, silne 
mogą okazać się podwyżki cen konsump-
cyjnych w początku przyszłego roku – 
zwłaszcza ze względu na nowe czynsze 
i koszty energii oraz pozostałych mediów. 
Po trzecie, wciąż przed nami anulowanie 
tarcz antyinflacyjnych. Zbiły one wy-
datnie poziom inflacji i sposób oraz czas 
ich wyłączenia znacząco zmieni przebieg 
procesów inflacyjnych. Z drugiej stro-
ny przed nami pewne szanse w zakresie 
spadku dynamiki cen. Po pierwsze trud-
no spodziewać się by wszystkie surowce 
miały szansę drożeć w takim tempie jak 
w ostatnich kwartałach, zwłaszcza że dość 
powszechnie oczekuje się spowolnienia 
światowej gospodarki. Część z surow-
ców może nawet nieco potanieć. Po dru-
gie wycena złotego – jeśli z niedawnego 
nadzwyczaj słabego poziomu zacznie się 
umacniać to inflacja ulegnie spłyceniu. 
Po trzecie bariera popytowa – jako konsu-
menci i przedsiębiorcy mamy w ręku real-
nie coraz mniej pieniędzy (choć nominal-
nie wydają się one spore). Bliscy jesteśmy 
sytuacji, w której wnikliwie będziemy wy-
bierać które towary i usługi kupić, a które 
sobie darować. To zmniejszy przestrzeń do 
podwyżek.

Pozostaje jeszcze elektryzujący nas 
wszystkich temat – a co może dziać się 
z płacami? Wbrew wielu obiegowym 
opiniom obserwowane w ostatnich latach 
wysokie dynamiki płac to nie efekt po-
wszechnie przeprowadzanych rewalory-
zacji uposażeń. Mechanizm wzrostu jest 
tu inny. Głównym czynnikiem jest konku-
rowanie przedsiębiorstw o pracowników 
i podkupywanie ich za wyższe stawki 
– zwłaszcza gdy trzeba zapełnić nowo 
stworzone miejsca pracy. Dynamika płac 
jest więc tym wyższa im forsowniejsze jest 
owo konkurowanie. W sposób naturalny 
silniejsza koniunktura to więcej konkuro-
wania, a słabsza to konkurowania mniej. 
W dodatku w okresie większej ilości za-
mówień i sprzedaży pojawia się czasowo 
więcej ruchomych elementów płac jak 
premie, nagrody, płatności za nadgodziny 
i większą produkcję w akordzie. W okresie 
dekoniunktury elementy te znikają. Przed 
nami najprawdopodobniej trudniejszy 
czas. Dynamika płac, więc zwolni, w do-
datku przez pewien czas utrzymywać się 
będzie poniżej poziomu dynamiki cen 
konsumpcyjnych. Ten niedobór odrobi-
my w kilku kwartałach po wyraźniejszym 
spadku inflacji.
■ Piotr Soroczyński

PIOTR SOROCZYŃSKI
Główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. 

Statystyk - absolwent Szkoły Głównej Handlowej. 

Ma przeszło dwudziestoletnie doświadczenia 

analityczne jako ekonomista lub główny 

ekonomista w sektorze finansowym. Pracował 

w Banku Handlowym w Warszawie, Banku 

Ochrony Środowiska, Korporacji Ubezpieczeń 

Kredytów Eksportowych. Ma też doświadczenie 

w zarządzaniu. Był prezesem zarządu Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz 

podsekretarzem stanu w Ministerstwie 

Finansów, odpowiedzialnym za analizy 

makroekonomiczne, zarządzanie długiem 

publicznym i rozwój rynku finansowego. 

W życiu zawodowym i prywatnym za 

najważniejszą uważa ciekawość świata, a w jej 

realizacji - jeszcze od czasów licealnych – za 

najporęczniejsze uznaje matematykę, geografię 

i historię. Muzyki słucha raczej ciężkiej.
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Z rynku

5, 10, 30 lat na rynku? Każdy okrągły jubileusz naszych firm członkowskich jest okazją do 
świętowania! Cieszymy się, że naszą organizację tworzą firmy z tak imponującym stażem 
i wnoszą swoje kompetencje w rozwój całej branży. 
Życzymy kolejnych pięknych jubileuszy i sukcesów na drodze rozwoju!

Jubileusze członków PIAP!

na  rynku  wyróżniliśmy  się  asortymentem 
w bogatej ofercie kolorystycznej. Wprowa-
dziliśmy  także produkty  z  zabezpieczeniem 
sygnałów  RFID.  Nasze  wyroby  wciąż  do-
ceniane są za wysoką jakość i odmienność 
oferty. Jesteśmy dumni z tego, że sami two-
rzymy produkt od początku do końca, nie ko-
rzystając z usług firm zewnętrznych. Mamy 
własne biuro projektowe, w którym powsta-
ją nowe wzory, następnie przekazywane do 
działu  produkcji.  Dzięki  temu mamy  pew-
ność, że powstały one z najlepszych mate-
riałów oraz  zostały wykonane  z  dbałością 
o  każdy  szczegół.  Zdobyte  doświadczenie 
pozwala nam uszyć produkt najlepszej jako-
ści, który posłuży na lata. Cieszą nas wszyst-
kie  zdobyte  nagrody  i wyróżnienia. Firma 
była  wielokrotnie  wyróżniana  na  targach 
branżowych,  krajowych  oraz  zagranicz-
nych. W czasie  tych 30 lat było nam dane 
spotkać wspaniałych  ludzi, którzy stali się 
naszymi Klientami i Partnerami. Serdecznie 
dziękujemy, że wybraliście właśnie nas.

Firma  Ultrek 
powstała  w  1992 
roku. Po ukończe-
niu  liceum  odzie-
żowego  postano-
wiłam  otworzyć 
własną  działal-
ność.  Na  począt-
ku  świadczyłam 
usługi  krawiec-

kie  indywidualnym,  lokalnym  klientom. 
Później  dostrzegając  potrzeby  turystów 
odwiedzających  Beskid  Sądecki,  posta-
nowiłam przekształcić firmę w  taką, która 
specjalizuje się w szyciu odzieży polarowej. 
Następnym  etapem  rozwoju  było  wejście 
na  rynek  odzieży  służbowej  i  reklamowej. 
Profesjonalna  obsługa,  zdobyta  renoma, 
elastyczna oferta, możliwość sprzedaży in-
ternetowej umożliwiły mojej firmie pozyski-
wanie klientów z Polski i zagranicy. Jestem 
dumna,  gdyż  udało  mi  się  jednoosobową 
działalności  przekształcić  w  firmę,  która 
zatrudnia kilkunastu pracowników. Działa-
my dwutorowo. Szyjemy odzież dla wyma-
gających  klientów,  dopasowując  produkt 
do  ich  potrzeb.  Ponadto  współpracujemy 
z firmami, zaopatrując je w odzież reklamo-
wą i służbową. Cieszę się, że ponad połowa 
naszych  zamówień  pochodzi  od  klientów, 
którzy od lat darzą nas zaufaniem.

Zaczynaliśmy 
20  lat  temu  jak 
mały punkt ksero, 
a  jedyną  formą 
reklamy, jaka wy-
konywaliśmy były 
wizytówki.  W  ko-
lejnych latach sta-
liśmy się najwięk-
szym  punktem 

ksero w mieście, zakres usług reklamowych 
poszerzył się o reklamę zewnętrzną, okleja-
nie pojazdów, projekty graficzne oraz druk 
wielkoformatowy oraz offsetowy. Dziś po 20 
latach z usług ksero został sentyment, a za-
kres usług reklamowych rozwinął się znacz-
nie. To,  z  czego  jesteśmy dumni,  to  zespół 
jaki  udało  nam  się  zebrać. Pracują  u  nas 
koleżanki  i  koledzy  z  ponad 20-letnim do-
świadczeniem w branży. Pracują z wielkim 
zaangażowaniem  i  dbałością  o  szczegóły. 
Nasz niewielki, ale profesjonalny Dział Ob-
sługi Klienta  zawsze  znajdzie czas, by do-
radzić i znaleźć rozwiązanie na każdy pro-
blem naszych klientów. Niewątpliwie dumni 
jesteśmy również z  faktu,  iż mimo różnych 
wahań  na  rynku  oraz  zawirowań  z  jakimi 
związane  jest    prowadzenie  działalności 

nie tylko wytrwaliśmy, ale rozwinęliśmy się 
znacznie w okresie ostatnich 3 lat. Obecnie 
już jako spółka z o.o. obsługujemy klientów 
z 12 krajów Europy w  tym duże sieci oraz  
korporacje  o  zasięgu  międzynarodowym. 
Mimo  naszego  stażu  nadal  mamy  otwarte 
umysły oraz świeże i elastyczne podeście do 
każdego zadania. Nasze hasło nie bez powo-
du brzmi „Your Idea Our Creativity". 

Eblis B&L dzia-
ła  na  rynku  od 
2002  roku  -  roz-
poczęliśmy  swoją 
działalność  jako 
agencja  modelek. 
Początki  to  mnó-
stwo godzin w stu-
diu fotograficznym, 
tysiące  zdjęć  i  go-

dzin  spędzonych  nad  ich  obróbką,  wiele 
castingowych czwartków i 10 edycji kursu 
modelingu.  Z  biegiem  czasu  okazało  się, 
że  to  doświadczenie  całkowicie  zmieniło 
ukierunkowanie  naszej  pracy  -  na  począt-
ku  poszerzyliśmy  działalność  o  projekty 
graficzne, a z czasem również o produkcję 
tychże materiałów. To wtedy rozpoczęła się 
nasza współpraca z drukarniami oraz pro-
ducentami i importerami upominków rekla-
mowych. Dziś obsługujemy Klientów kom-
pleksowo nie wyłączając oczywiście pełnej 
identyfikacji  wizualnej,  tworzenia  nowych 
marek,  prowadzenia  social  mediów  czy 
kampanii  promocyjnych  z  wykorzystaniem 
wszelkich  kanałów  komunikacji.  Jesteśmy 
dumni z naszej organizacji pracy i tego, że 
nie  ma  dla  nas  zleceń  niemożliwych.  Nie 
boimy się wyzwań, angażujemy się i poma-
gamy na  każdym etapie budowania  tożsa-
mości marek. Czujemy radość i dumę, gdy 
dzięki naszej pracy, nasi klienci wyprzedza-
ją konkurencję, zdobywają nowych klientów 
i kreują trendy w swojej branży.

Na  początku 
2000  roku  jako 
firma  Grupa Wiel-
kopolanie,  będąc 
importem  artyku-
łów  reklamowych 
z własną drukarnią 
chcieliśmy  podjąć 
działania  na  rzecz 
integracji  branży 

oraz  dotarcia  do  szerszego  grona  odbior-
ców.  Stąd  pomysł  na  gazetę Gifts  Journal 
Polska pokazującą trendy w branży, korzy-
ści z wykorzystania upominków, informacje 
o firmach, budującą społeczność branżową. 
W 2002 powstała firma GJC, a rok później 
program  SWB  i  NR  a  następnie  konkurs 
Korony Reklamy, które były punktem wyjścia 
dla decyzji o organizacji targów RemaDays. 
Cieszy nas to, że przez tyle lat udaje nam się 
dostarczać skuteczne narzędzia biznesowe, 
które realnie wspierają rozwój firm na pol-
skim  i  europejskim rynku branży  reklamo-
wej. To duża satysfakcja, że udaje nam się 
być   wiarygodnym partnerem biznesowym 
dla wielu naszych klientów.

Prowadzen ie 
swojego  biznesu 
bywa  trudne,  ale 
jest  też  niezwykle 
satysfakcjonują-
ce.  Z  perspektywy 
20  lat  istnienia  
Macma  Polska 
możemy śmiało po-
wiedzieć,  że  de- 

cydującym  czynnikiem,  który  pozwolił 
nam zajść tak daleko, są ludzie. Nasi współ-

Firma powstała 
w  1992  roku,  po-
czątkowo  pod  na-
zwą Quick Button,  
później  nazwa  zo-
stała zmieniona na 
MW Reklama, aby  
ostatecznie w 2008  
roku  przyjąć  na-
zwę badge4u. 

Pomysł na produkcję znaczków powstał 
w  Szwecji  podczas  zwiedzania  targów 
reklamy  w  Sztokholmie.  Tam  poznałem 
Bjorna - ówczesnego właściciela firmy Qu-
ick Button z Asedy i po krótkiej rozmowie 
odkryłem  niesamowity  potencjał  w  ofero-
wanych  przez  niego  urządzeniach  i  kom-
ponentach do produkcji znaczków reklamo-
wych. Zaczęło się od zlecenia na znaczki na 
Uniwersjadę w Zakopanem w 1993  roku, 
a później poprzez udział w licznych targach 
artykułów  reklamowych w Polsce  i w  ca-
łej  Europie  zdobywałem  nowych  klientów 
i  stopniowo  budowałem  i  umacniałem 
pozycję  firmy  badge4u.  Intuicja  mnie  nie 
zawiodła i z biegiem czasu firma badge4u 
stała się największym producentem znacz-
ków  w  Europie.  Tego  sukcesu  nie  byłoby 
bez  zgranej  i  oddanej  firmie  załogi.  Na 
bieżąco wprowadzam do oferty nowe pro-
dukty - głównie eko. We wszystkim pomaga 
mi syn Marcin, którego obecność w firmie 
jest dla mnie gwarancją ciągłości funkcjo-
nowania firmy.

Nasza  firma, 
założona  w  lutym 
roku  1992,  po-
czątkowo  nie  była 
związana z rynkiem 
reklamy,  a  z  bran-
żą  fotograficzną. 
Koncentrowali-
śmy  się  wówczas 
na  współpracy 

z  wchodzącymi  do  Polski  koncernami  fo-
tograficznymi,  takimi  jak:  Kodak,  Fuji, 
Polaroid,  Olympus,  Canon  w  zakresie 
hurtowej  sprzedaży  ich  produktów. Nieja-
ko  ‘przy  okazji” w  naturalny  sposób we-
szliśmy w branżę reklamową zajmując się 
wykorzystaniem  budżetów  reklamowych 
tych koncernach, które wspierały sprzedaż 
w naszym kanale dystrybucji. Zawirowania 
w branży fotograficznej spowodowane cy-
frową  rewolucją  skłoniły  nas  do  podjęcia 
decyzji o rezygnacji z fotografii i postawie-
niu na branżę reklamową. Czas pokazał, że 
decyzja ta była słuszna.
Dziś,  po  30  latach  na  rynku  jesteśmy 

dumni, że pomimo ogromnych zmian w na-
szym  kraju  i  szalonych  pomysłów  zmie-
niających  się  ekip  u  władzy,  nasza  firma 
zbudowała  solidny  fundament,  którego 
najważniejszym  elementem  jest  zaufanie 
i lojalność klientów. 

Firma Stefania 
powstała w 1992 
roku  w  Kaliszu. 
Rozpoczęliśmy 
działalność  jako 
małe,  rodzinne 
przedsiębiorstwo. 
Początkowo  kon-
centrowaliśmy  się 
głównie  na  rynku 

krajowym,  wraz  z  rozwojem  firmy  zaczę-
liśmy  współpracować  także  z  klientami 
zagranicznymi. Od samego początku towa-
rzyszyła  nam  pasja,  kreatywność  i  jakość 
wykonania. W latach 90. produkty galante-
rii  skórzanej wykonywane były głównie ze 
skór w kolorach czarnym i brązowym. My 

pracownicy,  partnerzy  biznesowi,  a  także 
klienci,  pomogli  nam  zbudować  wysoką 
pozycję  na  rynku  gadżetów  reklamowych, 
a także mieli realny wpływ na rozwój naszej 
firmy. Razem przetrwaliśmy niejedną trudną 
sytuację,  ale  te  doświadczenia  wzmocniły 
nas i utwierdziły w przekonaniu, że kierunek, 
który  obraliśmy  lata  temu,  jest  właściwy. 
Jesteśmy dumni, że działając na skalę mię-
dzynarodową,  nadal  pozostaliśmy  rodzinną 
firmą,  która dostarcza artykuły promocyjne 
dla setek agencji reklamowych w kraju i za 
granicą.  Dużą  radość  sprawia  nam  także 
fakt, że Drukarnia Macma wypracowała so-
bie doskonałą renomę w branży i od lat sły-
nie z terminowości i jakości nadruków.

Firma  powstała 
w 2006 roku z  ini-
cjatywy dwóch bra-
ci,  którzy w wieku  
19  i  17  lat  posta-
nowili  spróbo-wać 
swoich sił w bran-
ży reklamowej.
Przez pierwsze 7 

lat  magazyn  znaj- 
dował  się  w  garażu  i  piwnicy  rodzinne-
go  domu,  dopiero  w  roku  2013  udało  się 
przeprowadzić  do  dużego  lokalu  produk-
cyjno-magazynowego.  W  następnym  roku 
powstały  nowe  spółki  i  marki:  OpenGift.
pl,  OpenWear.pl,  OpenPrint.pl  i  Reflect.
pl. W 2015 zostały zakupione maszyny do: 
sitodruku,  haftu,  DTG,  sublimacji,  termo-
transferu plastizolowego, flexu/flocku, flexu 
lateksowego.  Najbardziej  jesteśmy  dumni 
z naszego stu osobowego teamu bardzo za-
angażowanych pracowników. To dzięki od-
danej i utalentowanej załodze każdego dnia 
mamy wielką motywację  do  tworzenia  jak 
najlepszych  jakościowo produktów  i usług. 
Naszą  misją  jest  ciągły  rozwój  osobowo-
ściowy każdego z nas i osiągamy to poprzez 
tworzenie bardzo otwartej i szczerej kultury 
organizacyjnej.

15  lat  temu 
powołaliśmy  do 
życia  firmę,  która 
miała  za  zadanie 
dostarczać  agen-
cjom reklamowym 
najlepsze  gadżety 
promocyjne z pro- 
fesjonalnymi  na-
drukami. Easy Gifts  
w  krótkim  czasie  

rozwinęła  skrzydła,  regularnie  powiększa-
jąc  swoją  ofertę  i  zatrudniając  coraz  lep-
szych fachowców. Od momentu rozpoczęcia 
działalności  wydarzyło  się  wiele:  zmienili-
śmy  siedzibę  naszej  firmy,  wybudowaliśmy 
i przenieśliśmy się do wielopowierzchniowe-
go magazynu, a nasza drukarnia wzbogaciła 
się o nowoczesne maszyny i wykwalifikowa-
ną załogę. Przez cały czas sukcesywnie po-
szerzaliśmy  i nadal poszerzamy swój asor-
tyment,  nawiązując  współpracę  z  wieloma 
renomowanymi markami,  z  czego  jesteśmy 
znani w środowisku reklamowym. Jesteśmy 
też dumni z relacji, jakie udało nam się stwo-
rzyć  z  kontrahentami,  a  doskonały  serwis 
i obsługa klienta to coś, na czym naprawdę 
nam zależy. Mamy  jeszcze wiele pomysłów 
na  to,  jak  rozwijać  ten  biznes  i  wspierać 
agencje  reklamowe w  różnych  działaniach 
promocyjnych.

Wejście w struk-
tury  szwedzkiego  
koncernu  New 
Wave Group (NWG)  
było  kluczowe  dla 
dalszego  rozwo-
ju  firmy.  Przede 
wszystkim  uzyska-
liśmy  bezpośredni 
(z  fabryk  produk-
cyjnych)  dostęp 

do  produktów,  możliwość  magazynowania 
w Polsce, a to krok po kroku przełożyło się 
na  konkurencyjność  na  rynku.  Pierwsze 
marki,  które  były  dystrybuowane  od  2000 
roku  przez  niezależną  firmę  SEIKA  (za-
łożoną  przez  Mariusza  Szeib)  to  JAMES  
HARVEST  SPORTSWEAR  &  PRINTER 
to od nich zaczęła się współpraca z NWG. 

Po  wejściu  w  struktury  otworzyły  się 
dalsze  możliwości.  Wprowadziliśmy  in-
nowacyjne  gadżety  i  upominki  marki 
SAGAFORM,  w  dalszej  kolejności  spe-
cjalistyczną  odzież  roboczą  PROJOB. 
Wielkim  sukcesem  marketingowym  była 
decyzja o wejściu do Polski marki D.A.D, 
od której w 2013 roku rozpoczęła się wie-
loletnia współpraca z reprezentacją Pol-
skiego Związku Żeglarskiego. 
Tworzymy  od  lat  bardzo  kameralny 

zespół,  osoby  które  nas  znają  z  targów, 
imprez  branżowych  wiedzą,  że  pojawia-
my się praktycznie w tym samym składzie 
osobowym.  Staramy  się  tworzyć  wręcz 
„familijną”  atmosferę  dla  pracowników. 
Rozumiemy ich zmieniające się potrzeby. 
Tak  jak  traktujemy  swoich  pracowników 
przekłada  się  bezpośrednio  na  relacje 
z klientami. Myślę, że przez te 15 lat da-
liśmy  wiele  dowodów  naszym  klientom, 
że  mimo  różnych  sytuacji  wynikających 
z rynku i czynników zewnętrznych zawsze 
staramy się rozwiązać dany problem z ko-
rzyścią dla klienta.

Pod  nazwą 
Grat i sownia .p l 
działamy  od  2007 
roku. Od początku 
angażowaliśmy 
się  w  lokalne  wy-
darzenia  i  inicja-
tywy,  więc  ciągle 
potrzebowaliśmy 
czegoś  fajnego  – 
upominków  dla 

partnerów,  gadżetów  dla  uczestników  itd. 
Zaczęliśmy organizować się sami, uczyć się 
technologii druku  i  ich właściwości. Żeby 
wiedzieć  –  co,  jak,  kiedy. Wtedy  spotkali-
śmy  też  wielu  wspaniałych,  kreatywnych 
i zaangażowanych ludzi – wśród klientów, 
partnerów,  organizatorów.  Te  relacje  do 
dziś  są  dla  nas  ważne  i  stanowią  istotny 
element  naszej  pracy.  Od  samego  startu 
stawialiśmy ta trzy wartości: szybkość, ja-
kość i precyzję. Trzymamy się tego do dziś. 
Częstotliwość i skala zrobiły swoje, i jeste-
śmy tu nadal, tyle, że w mocno poszerzonym 
składzie. Jesteśmy dumni z tego, jaki kształt 
od dawna przyjmuje Gratisownia. To team, 
zespół, coś więcej niż ekipa ludzi z tej samej 
firmy. Współpracujemy w środowisku spe-
cjalistów  i  pasjonatów,  dla  których  każde 
zlecenie to przygoda i nowy pomysł. Lubi-
my to, co robimy i lubimy siebie nawzajem. 
To chyba najlepszy powód do dumy, a zara-
zem fundament.

Wszystko zaczę-
ło  się  w  pierwsze 
wiosenne dni 2017 
roku.  Wtedy  zro-
dziła się koncepcja 
produktu  i  firmy 
BeePack.  Potem 
przyszedł  czas  na 
miesiące  testów, 
prób  i badań oraz 

powstała nazwa WOSKOWIJKA. Stworzy-
liśmy  te  ekologiczne  opakowania  do  żyw-
ności,  wielokrotnego  użytku,  bo  zewsząd 
otaczał  nas  plastik:  torebki  plastikowe, 
folie  spożywcze  i  aluminiowe,  pojemniki, 
z których mikroplastik przenikał do  jedze-
nia. Chcieliśmy mieć wpływ na jego ogra-
niczenie,  dając  naszym  klientom  alterna-
tywę. Mogą oni używać woskowijek na co 
dzień  do  pakowania  pieczywa,  przekąsek, 
kanapek, warzyw, owoców i nabiału. W do-
datku  żywność  przechowywana w wosko-
wijce dłużej będzie świeża i de facto mniej 
jej zmarnujemy. Co ważne nasze produkty 
wykonywane  są  z  certyfikowanej  tkaniny 
bawełnianej,  pokrytej  specjalną  formułą 
na  bazie  100%  naturalnych  składników! 
Woskowijek  używamy  wielokrotnie  przez 
kilka  miesięcy  a  potem  po  prostu  tniemy 
i  wrzucamy  do  bio-odpadów.  W  trakcie 
naszej  działalności  zrealizowaliśmy  wiele 
ciekawych  projektów  z  firmami  z  Polski 
i z zagranicy i mamy niemal 100% zadowo-
lonych klientów. Jesteśmy dumni, że dając 
życie temu produktowi przyczyniamy się do 
propagowania idei ZERO-WASTE i ochro-
ny naszej planety.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

WOJCIECH 
PAWŁOWSKI 
Właściciel badge4u

30
lat

TOMASZ GUZIK 
Dyrektor w GATEX Sp. z o.o.

30
lat

STEFANIA TALBIERZ 
Właścicielka firmy Stefania

30
lat

EDYTA LISOWSKA 
Dyrektor zarządzający  
EBLIS B&L

20
lat

ADAM RICHTA 
Prezes Agencji Reklamowej 
Polibiuro Sp. z o.o.

20
lat

URSZULA  
ŁOMNICKA-BOŁOZ 
Właścicielka firmy P.P.U.H. Ultrek

30
lat

SŁAWOMIR GIEFING 
Właściciel firmy GJC 
International

20
lat

PAWEŁ RYDZEWSKI 
Członek Zarządu  
w MACMA Polska sp. z o.o.

20
lat

SZYMON FRIESKE 
Współwłaściciel firmy 
Reflect Group

15
lat

KATARZYNA  
I GRZEGORZ  
DOLNIKOWIE 
Właściciele firmy Gratisownia.pl

15
lat

TOMASZ BARUDIN 
Dyrektor Sprzedaży  
i Marketingu w Texet Poland 
Sp. z o.o.

15
lat

MIROSŁAW 
WISZNIEWSKI 
Członek Zarządu  
w Easy Gifts Sp. z o.o.

15
lat

MARTA GRUCHAŁA 
Współwłaścicielka firmy 
BeePack Sp.z o.o. Sp.k

5
lat
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Co nas czeka?
67 NOWOŚCI od 19 marek
To pewniaki na jesień i zimę!

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

W drugiej połowie roku królować będą kurtki, ka-
mizelki ocieplane, również w wersji odblaskowej, któ-
re czekają u marek Tee Jays, Craghoppers Expert,  
James&Nicholson i Roly. Aby przygotować się dobrze 
na mroźną zimę, warto sięgnąć po produkty z wełny me-
rino marki Craghoppers Expert tj. koszulkę z długim 
rękawem i spodnie, idealne jako odzież bazowa.

Niestety pogodna bywa kapryśna i do tego szybko 
zapada zmrok, dlatego sprawdzą się propozycje marki 
Korntex – koszulki, spodnie, kamizelki i kurtki z od-
blaskowych, certyfikowanych materiałów. Niezawod-
nymi przyjaciółmi okażą się także parasole od marki 
FARE, których kolory rozjaśnią nam pochmurne, 
deszczowe dni. Marka Finden+Hales przygotowała na 
jesień nowy, ciekawy produkt, by nawet brzydka pogo-
da nie odstraszała nas od aktywności. Oferuje płaszcz 
przeciwdeszczowy z ociepleniem, który oprócz funkcji 
wodoodpornej ma długi, oryginalny fason.

Jesienią i zimą o nasze głowy zatroszczą się Myrtle 
beach i Printwear swoimi ciepłymi czapkami typu 
beanie. Obuwie znajdzie się u marki Roly Footwear 
i to aż 5 nowych produktów.

Trochę relaksu podczas długich, zimowych wie-
czorów zapewni marka Vossen, The One Towelling® 
oraz Towel City swoimi ręcznikami i szlafrokami. Na 
co dzień przydadzą się z pewnością niezawodne blu-
zy miners mate lub Henbury, które swoją wygodą 
i jakością przekonają do siebie każdego. 

O jesienny sport zadba Roly Sport…

Aby ułatwiać poznawanie i testowanie produktów, 
również tych nowości, co miesiąc klienci L-Shop-
-Team mogą liczyć na zestawy produktowe w ramach 
TexStyle-BOX. ■

Więcej do odkrywania na www.l-shop-team.pl

L-SHOP-TEAM – dystrybutor tekstyliów 
promocyjnych, sportowych i biznesowych 
– tradycyjnie na jesień i zima przygotował 
nowe propozycje w wielu kategoriach 
produktowych. 

Wprowadzenie dyrektywy Omnibus postawiło w stan gotowości 
przedsiębiorców funkcjonujących w środowisku e-commerce. 
Dlaczego? Bo ustawa w centrum stawia konsumenta, jego 
perspektywę, priorytety, potrzeby, jest początkiem walki 
z manipulacją w internetowej sprzedaży. 

Dyrektywa Omnibus – rewolucja w świecie konsumenta
Równość w dostępie do dobrych produktów

Dyrektywa zakazuje także nieuczciwych 
praktyk związanych z modyfikacją produktu 
i ulepszaniem go dla konkretnego rynku. - 
Pojawiły  się  rozwiązania,  które  np.  powinny 
zakończyć  erę  „chemii  z Niemiec”  prezento-
wanej jako produkty wyższej jakości, gdyż ofe-
rowane u naszego bogatszego sąsiada. Towary 
wprowadzane  pod  taką  samą  nazwą  na  róż-
nych rynkach UE nie będą się od siebie mogły 
istotnie  różnić  składem  czy  właściwościami, 
o ile za wprowadzeniem takich różnic nie prze-
mawiają  uzasadnione  i  obiektywne  czynniki 
(można sobie wyobrazić różnice kulturowe, jak 
np. konsystencja jogurtu jakiej oczekują klien-
ci) – dodaje Maurycy Organa.

Jak tłumaczy Mecenas Organa, dyrektywa 
zwraca także uwagę na mechanizm plaso-
wania. Przedsiębiorcy stosujący taką formę 
reklamy będą musieli udostępniać w spo-
sób wygodny dla konsumentów informacje 
o głównych parametrów decydujących o pla-
sowaniu produktów w wyniku wyszukiwania 
oraz względne znaczenie tych parametrów 
w porównaniu z innymi parametrami. 

Czy już czas na zmiany?
Mimo wielu niesprecyzowanych aspektów, 

Dyrektywa Omnibus ma na celu uporządko-
wanie i uwiarygodnienie komunikacji z kon-
sumentem. Klienci nie są często w stanie sami 
zweryfikować informacji, a odpowiednio sfor-
mułowane przepisy mogą zdyscyplinować pod 
tym względem sprzedawców. - Wprowadzone 
zmiany są  jak najbardziej  zasadne, ponieważ 
wiele firm stosowało praktyki wprowadzające 
konsumentów w błąd np. podczas wyprzedaży 

wać do nowych przepisów. – mówi Małgorzata 
Żurowska z firmy Decard.

Koniec z manipulacjami ceną
Uczciwa polityka cenowa sklepów inter-

netowych jest jednym z fundamentów Dy-
rektywy Omnibus. Nowe przepisy wymagają 
podania w przypadku obniżki cen - wcze-
śniejszej ceny stosowanej przez sprzedaw-
cę, a dokładnie najniższą cenę stosowaną 
w okresie nie krótszym niż 30 dni przed za-
stosowaniem obniżki. - Po co tak naprawdę 
ta  „omnibusowa  zmiana”?  –  wynika  ona 
z tego jak nasz rynek sprzedaży internetowej 
funkcjonuje obecnie, a dokładniej z faktu, że 
wiele (i niestety coraz więcej) firm przed wy-
przedażami  lub przed ogłoszeniem promocji 
na produkty podnosi ich ceny, aby potem dać 
rabat 30%, 40% czy nawet 50%. – tłumaczy 
Małgorzata Żurowska - Nowe przepisy oczy-
wiście mają swoją zasadność i rację w zakre-
sie nieuczciwej sprzedaży, jednak czy wymu-
szenie  prezentacji  ceny  z  okresu  30  dni ma 
w tym pomóc, z mojego punktu widzenia, jest 
pod  znakiem  zapytania.  Wystarczy  spojrzeć 
na  promocje  czasowe  ogłoszone  na  jakimś 
sklepie –  czy Klient,  który  zobaczy,  że  dany 
produkt miesiąc temu kosztował 100 zł a dziś 
jest za 120 zł kupi, czy nie kupi go, dlatego, że 

„uczciwie” ktoś mu pokazał poprzednią niż-
szą cenę? Myślę, że kupi wtedy, jeśli go będzie 
potrzebował lub będzie „polował” na rabat. 
Z perspektywy firm – dostawców – jest to spo-
ro pracy programistycznej, przemodelowania 
polityki  cenowej  sprzedawanych  produktów 
oraz ustalenia nowych zasad działań promo-
cyjnych. Z perspektywy klienta jest to w zasa-
dzie informacja, że było taniej bądź drożej… 
- dodaje Żurowska.

Tylko prawdziwe opinie
Kolejne zmiany szykują się w obszarze 

opinii na temat sklepu. Tu pojawiają się 
bardziej restrykcyjne przepisy, które mają 
za zadanie ukrócić manipulacje opiniami 
konsumentów. - Nałożono na przedsiębior-
ców obowiązek wskazania kryteriów, według 
których udostępniają oni opinie kupujących, 
którzy nabyli oferowane przez nich produk-
ty. Dzięki temu utrudnione będą ewentualne 
próby  manipulacji  opiniami  konsumentów 
w  taki  sposób,  aby  promować  jedynie  te, 
które  zachwalają  dany  towar. – tłumaczy 
Maurycy Organa. Unijna dyrektywa ma 
przede wszystkim służyć uwiarygodnieniu 
rekomendacji, a sprzedawca będzie musiał 
dowieść, że opinie zamieszczone na stronie 
pochodzą faktycznie od klientów, czyli np. 
powiązać je z konkretnym zamówieniem. 
Ważne jest jednak, żeby udowodnić, że za-
mawiający miał możliwość skorzystania 
z produktu lub usługi. - Omnibus  ma  wy-
eliminować  recenzje  dodawane  przez  sam 
sklep lub opłaconych copywriterów a zdarza 
się także przez pracowników firm konkuren-
cyjnych – dodaje Małgorzata Żurowska.

Dyrektywa obejmuje wszystkie kraje euro-
pejskie, ale zdecydowanie nie wszystkie są już 
na nią w pełni gotowe. - Polski prawodawca 
co  prawda  „przespał”  dwuipółletnie  vacatio 
legis  (bo  polska  ustawa,  która  ma  wprowa-
dzać w życie dyrektywę jest w powijakach), ale 
to nie zwalnia podmioty, na które Dyrektywa 
nakłada  nowe  obowiązki  wobec  konsumen-
tów z obowiązków stosowania Dyrektywy już 
teraz. – mówi Maurycy Organa, radca praw-
ny z Kancelarii Kuźma, Organa i Wspólnicy 
sp.p. - Precyzyjnie – Dyrektywa wiąże wszyst-
kich przedsiębiorców w UE od 28 maja 2022r. 
niezależnie  od  tego,  czy  krajowe  parlamenty 
uchwaliły odpowiednie przepisy krajowe. Aby 
przygotować  się  na  zmiany,  przedsiębiorcy 
powinni  przede  wszystkim  dostosować  swoje 
strony  internetowe do nowych wymagań  tak, 
aby nie naruszały one nowych obowiązków. – 
dodaje Mec. Organa. 

Największym problemem dla firm jest spo-
sób, w jaki wprowadzana jest ustawa w Polsce 
i brak szczegółowych wytycznych dotyczą-
cych wymagań. - Sklepy  internetowe wstrzy-
mały  przygotowania  aktualizacji  do  czasu 
ogłoszenia konkretów, aby nie płacić po kilka 
razy za przeróbki na sklepie. Trzeba tutaj pod-
kreślić, że każda firma ma swoją politykę ceno-
wą i to tak naprawdę ją trzeba będzie dostoso-

czy  poprzez  zamieszczanie  fałszywych  opinii 
o firmie. Niejednokrotnie od naszych klientów 
słyszeliśmy o ich nieuczciwej konkurencji. Skle-
py internetowe muszą teraz prowadzić transpa-
rentne działania, które mają być kontrolowane 
przez odpowiednie organy państwowe. Dlatego 
miejmy  nadzieję,  że  to  koniec  z manipulowa-
niem cenami oraz kupowaniem recenzji. – mówi 
Mateusz Piwnicki z firmy Rating Captain.

Problemem jednak jest właściwe i jedno-
znaczne uzasadnienie co szczegółowo będą 
oznaczały zmiany dla przedsiębiorców. - Na 
chwilę  obecną  z  projektu  ustawy  wynika,  że 
szczegóły zostaną uregulowanie przez ministra 
w akcie wykonawczym do ustawy. Oczywiście 
na bieżąco śledzimy na jakim jest etapie projekt 
tej dyrektywy oraz na jakie inne ustawy będzie 
ona miała wpływ a przy tym weryfikujemy moż-
liwości  systemów  sprzedażowych  pod  kątem 
choćby ilości pól do wyświetlenia. Powinniśmy 
także pamiętać o tym że wiele platform sprze-
dażowych  zostanie  również  przystosowane do 
nowego prawa. - mówi Małgorzata Żurowska 
z firmy Decard.

Przedsiębiorcy powoli zaczynają dopaso-
wywać się do nowego prawa, także ze strachu 
przed karami. Zgodnie z przygotowywanym 
projektem ustawy wojewódzki Inspektor In-
spekcji Handlowej może nałożyć karę pienięż-
ną w wysokości 20 tys. zł i do 40 tys. zł - jeśli 
przedsiębiorca dopuści się przynajmniej trzech 
naruszeń w okresie 12 miesięcy. Oprócz tego, 
w przypadku uznania danego działania przed-
siębiorcy za naruszenie zbiorowych interesów 
konsumentów, Prezes UOKiK może w drodze 
decyzji nałożyć karę w wysokości 10% obrotu. 
■ Joanna Muszyńska
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Relacje targowe Q2 2022
marke[ding] Wiedeń - powiew optymizmu

12. edycja organizowanych przez Martina Zettl i sześć agencji sponsorujących największych 
w Austrii targów reklamy sensorycznej marke[ding] w Wiedniu odbyła się 7 kwietnia 2022 r. 
Uczestniczyło w niej 120 wystawców z dwunastu krajów oraz wybrani dostawcy z sektorów 
komunikacji wizualnej, mebli promocyjnych, reklamy zewnętrznej, oznakowania cyfrowego 
i eventów. Na targi zarejestrowało się 1512 odwiedzających z branży promocyjnej (w 2021 
r.: 1297). Wielu wystawców chwaliło wysoką jakość dyskusji, a także staranną i profesjonalną 
organizację targów. Kolejna edycja marke[ding] w Wiedniu odbędzie się w Pałacu Cesarskim 
Hofburg 18 kwietnia 2023 r. Wcześniej, 29 września 2022 r., targi marke[ding] odbędą się 
w Wels, w Górnej Austrii. 

Więcej informacji: www.markeding.at

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2022, Zdjęcia: Till Barth, © WA Media

7. edycja C!Print Madrid 2022

W dniach 26-28 kwietnia br., po ponad dwuletniej przerwie, wreszcie odbyła się 7. edy-
cja wydarzenia C!Print Madrid. W wydarzeniu wzięło udział 138 wystawców, z czego 
ponad 50% nigdy wcześniej nie brało udziału w tej imprezie. W ciągu trzech dni poja-
wiło się 8956 gości, z czego niemal 90% stanowili Hiszpanie. W programie konferencji 
uwzględniono najnowsze trendy w sektorze, do których należą zrównoważony rozwój, 
cyfryzacja, komunikacja wizualna, design i znaczenie sprzedaży detalicznej. Swój punkt 
widzenia na te trendy zaprezentowali producenci, podmioty zajmujące się drukiem, 
agencje i  usługodawcy zajmujący się artykułami promocyjnymi. C!Print Madrid było 
także okazją, by zaprezentować innowacyjne rozwiązania w dziedzinie grafiki i komu-
nikacji wizualnej.

Więcej informacji: www.salon-cpprint.es

GWW-Newsweek: Droga do sukcesu

Tegoroczne targi GWW-Newsweek zakończyły się 17 maja a ich ostatnim przystankiem 
było Centrum targowe w Dortmundzie. Podczas tego trwającego dwa i pół tygodnia 
wydarzenia odbywającego się w ośmiu lokalizacjach przedstawicielom branży reklamo-
wej w Niemczech zaprezentowało się prawie 100 dostawców. Było to pierwsze takie 
wydarzenie po ponad dwuletniej przerwie związanej z pandemią, a odzew ze strony 
uczestników był bardzo pozytywny. W wydarzeniu wzięło udział 3384 odwiedzających, 
przy czym ich liczba w różnych lokalizacjach różniła się w zależności od wielu czynni-
ków, takich jak miejsce i dzień tygodnia. Ogólnie rzecz biorąc można jednak powiedzieć, 
że pomimo trudnych warunków ekonomicznych, branża produktów promocyjnych 
stopniowo nabiera tempa. 

Więcej informacji: www.gww-newsweek.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2022, Zdjęcia: Dr. Mischa Delbrouck, © WA Media

Wszystko o opakowaniach, czyli za nami 14. Targi Packaging Innovations

Czas na targach płynie szybciej – to jedno z najczęściej powtarzanych zdań podczas 14. 
Międzynarodowych Targów Packaging Innovations, które w dniach 31.05-01.06. odbyły się 
w EXPO XXI Warszawa. Słowa te nie dziwią, bowiem program wydarzenia był bardzo sze-
roki. Oprócz wystawy targowej składały się na niego liczne warsztaty i prezentacje w strefie 
workShops, spotkania z młodymi projektantami w Strefie Studenta i towarzysząca targom 
konferencja Packaging [R]evolution. W wydarzeniu wzięło udział prawie 1800 zwiedzają-
cych oraz 80 czołowych firm z branży. Targi po raz kolejny udowodniły, że spotkania bez-
pośrednie mają niesamowitą moc i budują zaufanie, które w relacjach biznesowych jest 
niezwykle istotne.

Więcej informacji: www.packaginginnovations.pl/

Targi FESPA Global Print Expo 2022 i European Sign Expo 2022

Odbywające się w Berlinie targi FESPA Global Print Expo 2022 (31 maja – 3 czerwca br.) wraz 
z wystawą European Sign Expo przyciągnęły liczną międzynarodową społeczność skupioną 
wokół druku specjalistycznego i znakowania. 375 wystawców zaprezentowało swoją ofertę 
blisko 16 tys. gości ze 126 krajów (najliczniej reprezentowane były Niemcy, Włochy, Polska, 
Niderlandy i Wlk. Brytania), w tym ponad 60% wizytujących stanowili decydenci firm. Jak 
podkreśla organizator, przełożyło się to na wyjątkowo dużą liczbę zawartych partnerstw 
i umów handlowych. Dodatkowo 53% gości, którzy wypełnili ankiety rejestracyjne, potwier-
dziło gotowość do inwestowania na targach lub wkrótce po nich. Na wystawie nie zabrakło 
premierowych pokazów i ciekawego programu towarzyszącego. 

Więcej informacji: https://www.fespa.com

Przedruk dzięki uprzejmości wydawnictwa Polski Drukarz Sp.z o.o. i magazynu „Świat Druku”. Pełną relację z targów FESPA Global Print 
Expo 2022 przeczytają Państwo w numerze 7-8/2022 magazynu „Świat DRUKU”. Zdjęcia: „Świat Druku”.
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W ostatnim czasie w polskim prawie spółek handlowych zaszły istotne zmiany. W 2021 roku do naszego 
porządku prawnego wprowadzono prostą spółkę akcyjną (p.s.a.). Wzorem dla nowej spółki były rozwiązania 
znane na Zachodzie. Wśród przepisów o p.s.a. znalazły się regulacje odnośnie możliwości uchylenia się od 
odpowiedzialności przez członka organu spółki w przypadku niedochowania należytej staranności, jeżeli 
dane postępowanie było lojalne wobec spółki, a działanie znajdowało się w granicach uzasadnionego ryzyka 
gospodarczego i uwzględniało odpowiednie w danej sytuacji informacje. Regulacja ta wprowadziła do polskiego 
porządku prawnego tzw. zasadę biznesowej oceny sytuacji. 

NOWE ZASADY 
ODPOWIEDZIALNOŚCI PREZESA 
I CZŁONKÓW ZARZĄDU

Od czasu wprowadzenia wspomnia-
nej regulacji, pojawiały się głosy mówią-
ce o tym, że niezbędne jest wprowadze-
nie bliźniaczej regulacji dla pozostałych 
spółek kapitałowych – spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością i spółki ak-
cyjnej. Ustawodawca przychylił się do 
tych postulatów. Jeszcze w tym roku 
(13 października 2022) wejdą w życie 
nowe regulacje, które zmienią kwestie 
odpowiedzialności członków organów 
wobec spółki, wprowadzając między in-
nymi zasadę biznesowej oceny sytuacji 
do pozostałych spółek kapitałowych.

Wspomniane powyżej rozwiązanie 
jest bardzo pożądane z uwagi na do-
stosowanie do współczesnych realiów 
obrotu gospodarczego i sposobu prowa-
dzenia spółek. Dzięki niemu członek or-
ganu może uniknąć odpowiedzialności 
np. za podjęcie ryzykowanej inwestycji 
dającej perspektywy na duży zysk, która 
okazała się jednak niewypałem. Kluczo-
we w tej sytuacji będzie to, w jaki spo-
sób się działało. 

Warto wskazać w jakich sytuacjach 
członkowie odpowiednich organów 
w ogóle ponoszą odpowiedzialność 

wobec spółki. Członek zarządu, rady 
nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz li-
kwidator ponoszą odpowiedzialność za 
szkodę, która powstała na skutek ich 
działania bądź zaniechania, kiedy stoi to 
w sprzeczności z prawem lub postano-
wieniami umowy spółki. Od takiej od-
powiedzialności można się uchylić, jeśli 
nie ponosi się winy.

Wykorzystywanym kryterium przy 
ocenie działań członka organu, które 
wyrządziły spółce szkodę, jest należyta 
staranność. To ona będzie miała klu-
czowe znaczenie przy rozważaniach 
dotyczących możliwości powstania od-
powiedzialności w danej sytuacji. Ter-
min ten tłumaczy się jako staranność, 
która jest wymagana w danego rodzaju 
stosunkach. Zarówno przepisy nadal 
obowiązujące jak też ich znowelizowa-
na wersja wymagają, aby członkowie 
organów przy wykonywaniu swoich 
obowiązków dołożyli staranności wy-
nikającej z zawodowego charakteru 
swojej działalności. Po wejściu w życie 
nowelizacji KSH będzie się wymagało 
od członka zarządu, rady nadzorczej 
lub komisji rewizyjnej, a także likwi-
datora spółki dołożenia należytej sta-
ranności wynikającej z zawodowego 
charakteru swojej działalności oraz do-
chowania lojalności wobec spółki przy 
wykonywaniu swoich obowiązków. 
Wymaga się więc od członków orga-
nów, aby zachowywali się tak, jak na 
profesjonalistów przystało. 

Wskazuje się, że do dochowania 
obowiązku działania z należytą staran-
nością konieczna jest np. znajomość 
procesów organizacyjnych, finanso-
wych i metod kierowania zasobami 
ludzkimi, a także znajomość prawa 
i tego jakie ma ono wpływ na prowa-
dzenie działalności gospodarczej. Nie 
bez znaczenia dla oceny staranności 
działań jest też to, czy dana osoba 
posiada odpowiednie wykształcenie 
i doświadczenie, które pozwalają jej 
na odpowiednie kierowanie spółką. 
O specyficznym charakterze obowiąz-
ku należytej staranności świadczy rów-
nież to, że przy dokonywaniu oceny 
danego zachowania należy odpowied-
nio dostosować wspominane już kryte-
rium do wielkości spółki, charakteru jej 
działalności, panujących w niej relacji 
czy też rodzaju i wagi czynności doko-
nywanej przez członka zarządu.

Nowelizacja KSH wprowadza pew-
ne zmiany jeśli chodzi o określenie 
charakteru działań, które wyrządziły 
szkodę. Dotychczasowa regulacja od-
nośnie spółki z o.o. i spółki akcyjnej 
zostanie zastąpiona takimi, które będą 

uwzględniać zasadę biznesowej oceny 
sytuacji. Powielają one obowiązujący 
już przepis, który dodał wspomnianą 
zasadę do p.s.a. Zgodnie z brzmieniem 
nowowprowadzonych przepisów, czło-
nek zarządu, rady nadzorczej, komisji 
rewizyjnej oraz likwidator nie narusza 
obowiązku dołożenia staranności wy-
nikającej z zawodowego charakteru 
swojej działalności, jeżeli postępując 
w sposób lojalny wobec spółki, dzia-
ła w granicach uzasadnionego ryzyka 
gospodarczego, w tym na podstawie 
informacji, analiz i opinii, które po-
winny być w danych okolicznościach 
uwzględnione przy dokonywaniu sta-

rannej oceny. Kluczowe jest, że wspo-
mnianej oceny zachowania będzie się 
dokonywało patrząc w przeszłość – 
z uwzględnieniem sytuacji, która miała 
miejsce w momencie podejmowania 
decyzji. Zatem odpowiednia postawa 
przy dokonywaniu decyzji przez człon-
ka organu nie będzie mogła stanowić 
podstawy dla poniesienia odpowie-
dzialności za szkodę, ponieważ nie 
dojdzie do naruszenia wspomnianego 
już obowiązku dochowania należytej 
staranności profesjonalisty. 

Aby móc skorzystać z dobrodziej-
stwa uniknięcia odpowiedzialności, 
zachowanie danego podmiotu musi 
jednocześnie spełniać wszystkie wspo-

mniane przez przepis kryteria. Zatem, 
aby uniknąć negatywnych konsekwen-
cji związanych z odpowiadaniem za 
szkodę, należy działać lojalnie wo-
bec spółki, jednocześnie pozostając 
w granicach uzasadnionego ryzyka 
gospodarczego, a także przyjąć jako 
podstawę swoich działań odpowiednie 
informacje, według których dokonać 
należy starannej decyzji. Przez pozo-
stawanie w granicach uzasadnionego 
ryzyka gospodarczego rozumie się 
działania, co do których nie ma pewno-
ści jaki będzie ich ostateczny rezultat. 
Muszą one jednak rokować przyniesie-
nie korzyści przewyższających możli-
we straty. Dodatkowo sam poziom ry-
zyka powinien pozostać na rozsądnym 
poziomie. Nie wymaga się oczywiście, 
aby osoby będące członkami organów 
spółki posiadały szczegółowe informa-
cje na temat każdego aspektu podejmo-
wanego przedsięwzięcia. W tym celu 
zatrudnia się przecież odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników lub 
sięga się po opinie specjalistów w da-
nej dziedzinie. Mimo, że skorzystanie 

z uzyskanych w ten sposób informacji 
może świadczyć o dochowaniu należy-
tej staranności, to należy pamiętać, że 
podmioty stojące u władzy spółki nie 
mogą zwolnić się od odpowiedzial-
ności za ewentualną szkodę poprzez 
przerzucenie na kogoś odpowiedzial-
ności za pomocą zlecenia sporządzenia 
opinii. Jak zatem widać zasada wpro-
wadzona w nowych przepisach jest 
prosta – nie poniesiesz negatywnych 
konsekwencji ryzykownego przedsię-
wzięcia jeśli najpierw odpowiednio 
przeanalizujesz sytuację, posiłkując się 
odpowiednimi informacjami.

Oprócz wprowadzenia zasady biz-
nesowej oceny sytuacji do spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej, nowelizacja KSH 
wprowadzi wiele przepisów odnośnie 
grup spółek. Zgodnie z dodaną do usta-
wy definicją, przez grupę spółek będzie 
rozumiało się spółkę dominującą i spół-
kę albo spółki zależne, będące spółka-
mi kapitałowymi, kierujące się zgodnie 
z uchwałą o uczestnictwie w grupie spół-
ek wspólną strategią w celu realizacji 
wspólnego interesu uzasadniającą spra-
wowanie przez spółkę dominującą jed-
nolitego kierownictwa nad spółką zależ-
ną albo spółkami zależnym. Głównym 
narzędziem tego nowego mechanizmu, 
który będzie mógł połączyć spółki, jest 
wiążące polecenie dotyczące prowadze-
nia spraw spółki zależnej wydane przez 
spółkę dominującą. Aby zabezpieczyć 
sytuację członków organów spółki no-
welizacja przewiduje, że członek zarzą-
du, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej 
oraz likwidator spółki zależnej (a także 
dominującej w przypadku działania 
w interesie grupy spółek) nie będzie 
ponosić odpowiedzialności za szkodę 
wyrządzoną wykonaniem wiążącego 
polecenia. 

Wprowadzone regulacje powinny 
przynieść pozytywny skutek. Ujedno-
licona zostanie kwestia odpowiedzial-
ności członków organów we wszyst-
kich spółkach kapitałowych. Oprócz 
tego nowe przepisy dadzą możliwość 
uniknięcia odpowiedzialności przez 
członków organów w pewnych sytu-
acjach. Ustawodawca wprowadzając 

zasadę biznesowej oceny sytuacji osta-
tecznie przesądził o wyłączeniu odpo-
wiedzialności za szkody spowodowa-
ne błędnymi decyzjami, jeśli były one 
podejmowane w ramach adekwatnego 
ryzyka biznesowego i na podstawie 
odpowiednich informacji. Dzięki temu 
o odpowiedzialności nie będą decydo-
wać wyłącznie rezultaty danego działa-
nia, np. w postaci straty. Najważniejsze 
stanie się to w jaki sposób w danym 
momencie podejmowano decyzję o nie-
udanym przedsięwzięciu. Zmiana ta 
może spowodować, że władze spółek 
chętniej będą decydować się na ryzy-
kowne przedsięwzięcia z perspektywą 
na duży zysk.
■ Maurycy Organa, Jan Borowicz 

MAURYCY ORGANA
Kancelaria Kuźma, Organa  
i Wspólnicy sp.p. Radcy prawni.
Radca prawny, doradca 
restrukturyzacyjny, autor 
licznych publikacji z zakresu 
prawa gospodarczego.

JAN BOROWICZ 
Konsultant prawny
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Nie chodzi bowiem tylko o ryzyko wy-
cieku tajemnic handlowych spółki ale 
i osobistą odpowiedzialność pracownika 
publikującego dane, który może zostać 
pozwany za naruszenie dóbr osobistych 
przez drugiego pracownika, który stał 
się nieświadomym autorem publikacji.

Ryzyka prawne i biznesowe
Cześć z ryzyk związanych z publikacją 

materiałów w sieci została już wymienio-
na. To możliwość ujawnienia danych sta-
nowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 
Ujawnienie własnej tajemnicy to szkoda 
biznesowa, jednak często podczas spo-
tkań biznesowych mamy dostęp również 
do tajemnic innych przedsiębiorców, któ-
rych ochrona bazuje na obwarowanych 
karami umownymi umowach o zacho-
waniu poufności. W takim przypadku 
niekontrolowana publikacja naszego pra-
cownika może mieć również bardzo bole-
sny wymiar finansowy.

Oddolny marketing internetowy o tak-
że ryzyko naruszenia dóbr osobistych 
innego pracownika. Jeżeli będzie to jed-
norazowy incydent, potencjalny spór są-
dowy najprawdopodobniej ograniczy się 
do pozwu o ochronę dóbr osobistych mie-
dzy pracownikami. Jednak jeżeli zjawisko 
będzie miało regularny charakter, pracow-
nik może skutecznie walczyć o odszko-
dowanie w sądzie pracy, argumentując, 
że pracodawca wiedział o naruszeniach 
w miejscu pracy i nie reagował. Może tu 
postawić nawet zarzut mobbingu, jeżeli 
dojdzie do wniosku, że publikowane ma-
teriały go ośmieszają albo dyskryminują.

Kolejne ryzyko to możliwość ujaw-
nienia danych osobowych. Jeżeli będą to 
konsumenci, albo jednoosobowi przedsię-
biorcy mamy do czynienia z incydentem 
RODO, który nie powinien być ignoro-
wany nawet, jeżeli zainteresowana osoba 
nie zgłosi nam naruszenia. Ostatni trend 
w nakładaniu kar przez Urząd Ochrony 
Danych pokazuje, że najgorsza strategia, 
jaką może przyjąć firma przy incydencie 
bezpieczeństwa danych to udawanie, że 
nic się nie stało. Wtedy kara jest o wiele 
wyższa.

Przenikanie się życia zawodowego 
z prywatnym to kolejne ryzyko. Jeżeli 
do publikacji pracownik wykorzystuje 
służbowy komputer albo telefon, wystę-
puje też ryzyko wycieku innych danych, 
których w normalnych okolicznościach 
nigdy by nie ujawnił, chociażby wyko-
rzystywanych przez niego baz danych, 
danych adresowych innych pracowników 
czy kontrahentów. Rośnie też, szczególnie 
w przypadku smartfonów, które są słabiej 
chronione ryzyko ataku hakerskiego na 
całą firmę.

Dużym ryzykiem są również prak-
tykanci, którzy często nie czują dużego 
związku z firmą i nie mają świadomo-
ści znaczenia biznesowego treści, które 
ujawniają. Tu ważny jest proces wstęp-
nego szkolenia, ponieważ praktykanci (ze 
swej istotny ludzie młodzi) są najbardziej 
aktywną grupą w social media, w szcze-
gólności w tych mniej sprofesjonalizowa-
nych kanałach.

pośredniego wpływu na to, kto i do kogo 
będzie przesyłał przygotowane materiały. 
Wielką sztuką było takie dobranie treści 
promocyjnych, żeby dotrzeć do założonej 
grupy docelowej.

Ewolucja do tego momentu była sto-
sunkowo bezpieczna dla firm, ponieważ 
cały czas to one panowały nad tym, co jest 
zamieszczane w Internecie – treść była 
pod ścisłą kontrolą, była przygotowana 
przez wewnętrzne działy marketingu bądź 
agencje reklamowe.

Następnie pojawiły się równolegle dwa 
trendy – profesjonalny nazwany employ-
er brandingiem i bardziej amatorski (choć 
pewnie tylko pozornie), który skanalizo-
wał TikTok.

Pierwszy – czyli budowanie pozytyw-
nego wizerunku pracodawcy – został 
wymuszony przez dwa zjawiska – bardzo 
niskie bezrobocie i problemy z rekrutacją 
oraz coraz większą świadomość kon-
sumentów dotyczącą zrównoważonego 
rozwoju, odpowiedzialności społecznej, 
czy po prostu bycia i prowadzenia działal-
ności fair. Trend rozpoczęły sieci handlo-
we, które poświęciły dużo środków żeby 
udowodnić, że są przyjaznym miejscem 
do pracy. Po części było to spowodowane 
kryzysem wizerunkowym – handel nadal 
jest postrzegany jako sektor gospodarki 
z niskimi płacami i małymi perspektywa-
mi na rozwój zawodowy. Nie pomagały 
też informacje o masowych naruszeniach 
praw pracowniczych przez duże sieci 
handlowe. I tak na scenę weszły reklamy 
z uśmiechniętymi pracownikami sklepów. 
Firmy postanowiły wykorzystać wizeru-
nek pracownika do marketingu, zarówno 
sprzedawanych produktów, jak i samego 
miejsca sprzedaży, czyli sklepów. Jedno-
cześnie tworzono programy CSR w które 
włączano pracowników. Sadzenie miliona 
drzew, prace społeczne na rzecz domów 
dziecka, włączanie się w globalne kampa-
nie na rzecz ochrony środowiska. Coś co 
do tej pory było elementem CSR zostało 
wykorzystane w promocji.

Równolegle pojawił się inny trend – 
bardziej celebrycki – czyli dzielenie się 
każdym aspektem swojego życia w In-
ternecie. W 2020 r. najczęściej pobieraną 
aplikacją na świecie był TikTok – platfor-
ma do publikowania krótkich filmików. 
Bardzo szybko firmy zorientowały się, 
że może to być bardzo dobry (bo często 
całkowicie darmowy) kanał reklamy. Wy-
starczy nim tylko umiejętnie zarządzić. 
Stąd zaczęło się zachęcanie pracowników 
do większej aktywności w sieci w kontek-
ście pokazywania miejsca pracy.

Marketing nad którym nie mamy 
kontroli?

Powyższy wstęp ma zobrazować, jak 
wyglądał proces ewolucji marketingu 
internetowego, od kampanii bazujących 
na profesjonalnych zdjęciach i treściach, 
często konstruowanych przy pomocy psy-
chologów, socjologów, profesjonalnych 
sesji zdjęciowych i nagraniowych – czy-
li kontroli każdego aspektu kontentu, do 
zjawisk, nad którymi firmy zaczynają tra-
cić kontrolę i dostrzegać je jako ryzyko.

Nowe narzędzia – nowe działania 
marketingowe

Ponieważ coraz więcej aspektów życia 
konsumentów przenosi się do Internetu, 
firmy coraz częściej próbują swoich sił 
w budowaniu pozytywnego wizerunku 
w sieci. Jeszcze 6–8 lat temu podstawo-
wym warunkiem sukcesu była dobrze za-
projektowana – czyli estetyczna i funkcjo-
nalna strona internetowa. Kilka lat temu 
było to profesjonalnie prowadzone konto 
w social media, w zależności od profilu 
działalności przedsiębiorstwa i pomysłu 
na budowani marki – bardziej swobodny 
w komunikacji i skierowany do konsu-
mentów Facebook bądź sprofesjonali-
zowany LinkedIn, gdzie szukano raczej 
kontaktów z innymi przedsiębiorcami. 
Często kluczem do sukcesu było umie-
jętne połączenie kampanii marketingowej 
„w realu” z aktywnością w mediach inter-
netowych.

Taki model działał sprawnie niezależ-
nie od wielkości kampanii i jej budżetu. 
Umiejętnie poprowadzona kampania od-
nosiła sukces przez aktywność samych 
użytkowników sieci, którzy dzielili się 
kontentem marketingowym publikowa-
nym przez firmę. Jednocześnie, ponieważ 
Internet to miejsce bardzo dynamicz-
nych zmian, pojawił się trend oddolnych 
kampanii marketingowych. Zaczęło się 
niepozornie – kilka firm zdecydowało 
się na reklamę w sieci, która na pierwszy 
rzut oka nie wyglądała jak reklama. Sztu-
ką było wymyślenie akcji promocyjnej, 
która wyglądała jak oddolna inicjatywa 
użytkowników. Często oparta na bardzo 
szybkiej reakcji na wydarzenia politycz-
ne, społeczne i gospodarcze bazowała na 
memach i viralach. Tak upowszechnił się 
marketing wirusowy. Czyli taki, w któ-
rym reklamowany podmiot nie ma bez-

Powstaje również strata marketingowa. 
Często długo budowany wizerunek może 
lec w gruzach przez jedną, odpowiednio 
rozpowszechnioną publikację niezadowo-
lonego pracownika albo klienta. Internet 
żyje chwilą. Mało który odbiorca będzie 
się zastanawiał, czy przekaz jest prawdzi-
wy czy zafałszowany, czy pokazuje jed-
nostkowy przypadek jakiegoś naruszenia, 
czy regułę.

Dobra procedura to nie wszystko
Polityka bezpieczeństwa informacji 

powinna być kluczowym dokumentem 
w firmie, która chce czuć się bezpiecz-
na. Nie może to być jednak dokument 
teoretyczny. Musi powstać po analizie 
zachowań pracowników i potrzeb firmy, 
jednocześnie nie może powodować nad-
miernych utrudnień, bo nikt nie będzie się 
do niej stosował. Warto, aby elementem 
bezpieczeństwa informacji był tzw. one 
pager, podsumowujący najważniejsze 
obowiązki pracownika.

Równolegle do wdrażania polityki 
bezpieczeństwa warto pokazać zagroże-
nia na konkretnych przykładach. Czasem 
przejście się z pracownikami po biurze, 
magazynie czy hali od razu pozwala zi-
dentyfikować ryzyka. To wiszące w wi-
docznym miejscu listy obecności, tablica 
informacyjna z numerami telefonów do 
koordynatorów zmian, niewyczyszczona 
tablica po spotkaniu.

Warto również prowadzić otwarty dia-
log z pracownikami i mieć efektywny ka-
nał rozpatrywania reklamacji. To zmniej-
sza grono potencjalnie rozgoryczonych 
osób skłonnych publikować negatywne 
materiały.

Warto, czy nie warto
Warto poświęcić uwagę w firmie na 

employer branding. Warto przy tym 
spróbować panować nad treściami za-
mieszczanymi przez pracowników. 
Przykładem dobrych praktyk jest infor-
macja o rozpoczęciu pracy czy awansie 
w social mediach z otagowaniem praco-
dawcy. Ma on wtedy szansę zareagować 
w tym samym kanale – warto to zrobić. 
Cenne jest również przekazywanie in-
formacji z firmowego kanału dalej – tu 
również możemy zachęć naszych pra-
cowników i współpracowników do dzia-
łania. Powyższe metody dają nam pełną 
kontrolę nad treścią. 

W celach profilaktycznych warto śle-
dzić wszystkie materiały w social media 
targowane nazwą naszej firmy. Często 
nad negatywnymi publikacjami da się 
zapanować na wczesnym etapie. Mamy 
też możliwość szybkiego reagowania na 
naruszenia i rozmowy z pracownikiem, 
który mógł nieświadomie dopuścić się 
naruszenia.

Jak każde narzędzie oddolny marketing 
internetowy może nam przynieść dużo 
korzyści, może też być źródłem nieprze-
widzianych kłopotów. Najważniejsza jest 
identyfikacja potencjalnych ryzyk i podję-
cie odpowiednich środków profilaktycz-
nych
■ Przemysław Ruchlicki

Jak skutecznie chronić tajemnice 
przedsiębiorstwa i dane osobowe 
pracowników i kontrahentów  
w kontekście promocji w social media

Już wcześniej pojawiały się kampanie 
marketingowe, które okazywały się spek-
takularną porażką. Najczęściej bazowa-
ły na rozpoznawalnej osobie i dopóki ta 
osoba zachowywała się odpowiedzialnie 
(a co najmniej zgodne z założeniami re-
klamodawcy), wszystko działało. Nieste-
ty szybko okazywało się, że wizerunek 
firmy może ucierpieć przez nieodpowie-
dzialne zachowanie głównych uczestni-
ków kampanii. Czy to konflikt z prawem, 
czy niefortunna wypowiedź, a czasem 
zdarzenie z życia prywatnego mogło 
uruchomić w Internecie spontaniczną ne-
gatywną akcję. Dobrze zarządzany mar-
keting radził sobie z takimi kryzysami, 
jednocześnie zawsze było to wyzwanie.

Obecnie ryzyko porażki jest większe. 
Coraz częściej treści publikowane w so-
cial media są całkowicie poza kontrolą 
firm. Ponieważ użytkownicy wykorzystu-
ją swoje prywatne konta i kanały nie da się 
zablokować udostępnianych treści, nie ma 
się wpływu na to co zostało powiedziane 
i pokazane, ani jaka jest grupa docelowa.

Czasami zjawisko przyjmuje patolo-
giczny wymiar i służy nieuczciwej walce 
z konkurencją. Czasami jest to rozgo-
ryczony pracownik bądź klient, który 
postanawia zemścić się w sieci. Na takie 
zachowania firma nie ma bezpośredniego 
wpływu. Poniżej skoncentruję się zatem 
na elementach marketingu internetowego 
nad którymi można zapanować.

Jak zapanować nad chaosem
Karkołomność zadania polega na 

pogodzeniu spontaniczności przekazu 
z bezpieczeństwem danych. Nikt z nas 
nie chciałby zobaczyć reklamy firmy 
kurierskiej gdzie kurier trzyma w ręku 
kopertę z naszymi danymi adresowymi. 
I to właściwie najlepszy przykład na 
to, w jaki sposób próbować minimali-
zować ryzyko. Każdy pracownik bądź 
współpracownik, który chce opubli-
kować materiał w sieci na temat firmy 
powinien mieć świadomość, że jego 
odpowiedzialne zachowanie chroni rów-
nież jego prywatność. To dział HR albo 
Compliance, a w mniejszych firmach 
choćby prawnik, powinni uświadomić 
pracownikom, że są dane wykorzysty-
wane w działalności firm, które nie po-
winny być publikowane. Często bowiem 
dzieje się to całkowicie nieświadomie. 
To zdjęcie z sali konferencyjnej podczas 
spotkania z dobrze widocznym slajdem 
bądź flipchartem, listą klientów, opisem 
procesu. To nierealizowana w praktyce 
polityka czystych biurek, ale również 
wykorzystywanie prywatnych kompute-
rów i telefonów do celów służbowych. 
Przy tempie w jakim użytkownicy pu-
blikują materiały w sieci, często nie 
mają czasu na weryfikację treści. Jeżeli 
firma chce podnieść bezpieczeństwo to 
z jednej strony powinna zadbać o lepszą 
ochronę danych w biurze (chociażby 
przez wymuszenie porządku jak odpo-
wiednie przechowywanie dokumentów, 
czyszczenie tablic po spotkaniach), 
a z drugiej edukować pracowników, ja-
kie zachowania mogą być ryzykowne. 

PRZEMYSŁAW RUCHLICKI 
Zastępca Dyrektora Biura Polityki 
Gospodarczej w Krajowej Izbie 
Gospodarczej. Wieloletni pracownik KIG 
zajmujący się analizami gospodarczymi 
i lobbingiem na rzecz lepszego otoczenia 
prawnego dla przedsiębiorców. 
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Edukacja i szkolenia

Rok 2022 nas nie rozpieszcza. Kolejne prace nad nowelizacją kodeksu pracy toczą się i aktualnie 
nie wiadomo, kiedy zostaną finalnie uchwalone. Najprawdopodobniej „zmiany” KP mogą 
pojawić się w styczniu 2023 r. Poniżej zwracam Państwa uwagę na kilka uregulowań jakich 
możemy niebawem się spodziewać. 

Rozszerzeniu ulegnie także katalog 
informacji, jaki będzie musiał zo-
stać przekazany pracownikowi przez 
pracodawcę np. o przysługujących 
przerwach w pracy, o sposobie prze-
mieszczania się pomiędzy miejscami 
wykonywania pracy, prawie pracow-
nika do szkoleń.

Praca zdalna 
W projekcie znajdują się także pro-

pozycje uregulowania pracy zdalnej, 
na które oczekują pracodawcy po 
„pandemii”. 

Projekt zakłada definicję pracy zdal-
nej, jako pracę wykonywaną całkowicie 
lub częściowo w miejscu (miejscach) 
wskazanym przez pracownika i uzgod-
nionym z pracodawcą, z wykorzysta-
niem środków bezpośredniego porozu-
miewania się̨ na odległość́ (np. telefon, 
fax, komunikatory internetowe itp.). Za-
kłada również obowiązek podania przez 
pracownika oświadczenia, czy posiada 
odpowiednie warunki lokalowe i tech-
niczne do wykonywania pracy zdalnej. 
Oceny warunków dokonywać będzie 
sam pracownik. Dodatkowo ma zostać 
wprowadzony obowiązek pokrywania 
kosztów związanych z wykonywaniem 
pracy zdalnej przez pracodawcę̨, czy-
li pracownikowi będzie przysługiwał 
ekwiwalent pieniędzy w wysokości 
ustalonej z pracodawcą. Ekwiwalent/ry-
czałt będą również uregulowane w poro-
zumieniu albo regulaminie a ich wypłata 
nie będzie stanowić́ przychodu po stro-
nie pracownika zgodnie z ustawą z dnia 

tychczas przy tego rodzaju umowie nie 
było takiego obowiązku. 

Umowa na okres próbny – będzie 
możliwość jej wydłużenia

Przy zawarciu umowy na okres 
próbny pracodawca będzie miał moż-
liwość jej przedłużenia o czas urlopu 
lub innej usprawiedliwionej nieobec-
ności pracownika – ta możliwość ma 
być uzależniona od długości okresu 
na jaki pracodawca ma zamiar zatrud-
nić pracownika na podstawie kolejnej 
umowy o pracę. Taka furtka może być 
dość skomplikowana do udokumento-
wania, w przypadku braku faktyczne-
go kontynuowania zatrudnienia.

Urlop rodzicielski będzie dłuższy, 
ale jego części nie będzie można 
przekazać drugiemu rodzicowi

Wymiar urlopu będzie wynosił 41 
tygodni przy urodzenie jednego dziec-
ka przy jednym porodzie (dotychczas 
było to 32 tygodnie) lub 43 tygodni 
w razie porodu mnogiego (dotychczas 
34 tygodnie). 

WAŻNE - każdy rodzic-pracownik 
będzie miał, możemy powiedzieć, 
„przynależne prawo” do indywidu-
alnego urlopu rodzicielskiego w wy-
miarze 9 tygodni w nowym limicie. 

Umowa na czas określony 
– wypowiedzenie wraz 
z uzasadnieniem 

Ma zostać uchwalona zasadnicza 
zmiana, która będzie dotyczyć trybu 
wypowiadania umów o pracę na czas 
określony. Po znowelizowaniu prze-
pisów pracodawca będzie zobowią-
zany podać przyczynę rozwiązania za 
wypowiedzeniem umowy zawartej na 
czas określony z pracownikiem. Do-

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1128, z późn. zm.). 

Zasady wykonywania pracy zdal-
nej będą zapisane w regulaminie 
lub porozumieniu zawartym między 
pracodawcą i zakładową organizacją 
związkową̨, u pracodawcy, u które-
go nie działają związki zawodowe 
po konsultacji z przedstawicielami 
pracowników wyłonionymi w trybie 
przyjętym u danego pracodawcy - 
w regulaminie. 

WAŻNE! - uzgodnienie dotyczą-
ce pracy zdalnej może być́ dokona-
ne z inicjatywy pracodawcy albo na 
wniosek pracownika, złożony w po-
staci papierowej lub elektronicznej. 

Kontrola trzeźwości – 
zasady jej przeprowadzania 
pracodawca będzie ustalał 
w układzie zbiorowym pracy 
lub w regulaminie pracy albo 
w obwieszczeniu

Nowelizacja KP wprowadza do-
datkowe przepisy pozwalające pra-
codawcy na wprowadzenie kontroli 
trzeźwości pracowników w firmie - je-
żeli jest to niezbędne do zapewnienia 
ochrony życia i zdrowia pracowników 
lub innych osób czy ochrony mienia. 
Pracodawca określi zasady przepro-
wadzania kontroli, w tym częstotli-
wość, grupy oraz z jakiego rodzaju 
urządzenia będzie korzystał w ww. 
aktach wewnątrzzakładowych.
■ Monika Bajan

MONIKA BAJAN 
Specjalista w zakresie prawa pracy oraz 
rozliczania wynagrodzeń pracowników 
z 15-letnim doświadczeniem. Trener biznesu 
i autorka książki "Pracownik na pokładzie".
mba.monikabajan@gmail.com

Jakie zmiany wprowadza opóźniona 
nowelizacja kodeksu pracy?

Istotne jest również to, że niewyko-
rzystany urlop będzie przepadał. 

Urlop opiekuńczy
Pracownik otrzyma 5 dni wolnych 

od pracy, ale „bezpłatnych”, w celu 
zapewnienie osobistej opieki nad cho-
rym członkiem rodziny oraz 2 dni (16 
godzin) w roku kalendarzowym zwol-
nienia od pracy, w razie działania siły 
wyższej w pilnych sprawach rodzin-
nych - płatne „50%”.

Nowe uprawnienia dla rodziców 
wychowujących dzieci do lat 8 

Wszystko zmierza w kierunku uela-
stycznienia organizacji czasu pracy - 
ze względu na potrzeby indywidualne 
pracowników, poprzez zastosowanie 
np. telepracy, systemów czasu pracy: 
przerywanego, skróconego tygodnia 
pracy, pracy weekendowej itd.

Ponadto zgodnie z nowymi przepi-
sami pracownik-rodzic bez wyrażenia 
zgody, nie będzie mógł zostać zobo-
wiązany do pracy w porze nocnej, 
w systemie przerywanego czasu pracy 
czy wysłany w delegację. 

Informacja o warunkach 
zatrudnienia - szerszy katalog 
danych do przekazania

Jak zatrzymać najlepszych pracowników i dodatkowo zachęcić by ściągnęli do firmy podobnych do 
siebie znajomych? Rynek pracy zmienia się wraz z politycznymi i gospodarczymi zawirowaniami. 
Nieodmiennie jednak od sytuacji bieżącej doświadczony pracownik jest na wagę złota. 
Zatrzymujemy go wynagrodzeniem, dawaniem samodzielności, budowaniem relacji, bonusami. 
Ludzie mają jednak oczekiwania, proszą o podwyżki, zmieniają pracę. 

ny szczegół. Tymczasem, pracownik 
zaprzyjaźnionej cukierni, czekoladki 
kunsztownie wykonane przez właścicie-
la wsypał do opakowania jak ziemniaki. 
Efekt był taki, że zawartość pudełka 
zjadły dzieci (były zadowolone) a wła-
ściciel na swój koszt wykonał nowy 
komplet. Pytanie za 100 punktów – co 
nie zagrało? Co ma na przyszłość zro-
bić właściciel cukierni? Ukręcić głowę 
za bezmyślność czy raczej docenić to 
wszystko, co przekłada się na 99 prze-
syłek na sto gdzie z aptekarska precyzją 
każda czekoladka umieszczana i zabez-
pieczana jest na swoim miejscu? 

Przykład inny: firma serwisowa ob-
sługuje wielki obiekt basenowy. Jest 
problem z mocowaniem kratek od-
pływowych zgłaszany konsekwentnie 
przez administratora. Kratki wpadają do 
odpływów i powodują szkody. Narastają 
emocje. Co należy zrobić? Zapłacić karę 
i przenieść ją na pracowników (ułamek 
wartości kontraktu) czy raczej jako dy-
rektor pojechać i pracować z zespołem 
sprzątającym przez cały dzień, by prze-
konać się co jest przyczyną takiej sytu-
acji. A potem pomóc ze swojego pozio-
mu opierając na faktach i trosce relację 
z administracją klienta.

Typowy obraz w polskiej firmie to 
niezauważani wieloletni pracownicy 
oraz gwiazdy-meteory, którymi za-
chwyca się szef/szefowa, bo właśnie 
przyjął je do pracy. Jeśli podołają po-
kładanym w nich oczekiwaniom zajmą 
solidarne miejsce obok tych pierw-
szych. Jeśli nie – ponownie wskoczą na 
piedestał gwiazdy – w kolejnej pracy.

Jeśli w firmie jest gotowość, by ta-
kiej sytuacji nie pielęgnować warto 
zainteresować się tematem kultury do-
ceniania.

Mówi się, że „z  pustego  i  Salomon 
nie  naleje” i jest to prawda, jeśli jako 
właściciele czy managerowie nie doce-
niamy na co dzień siebie i najbliższych.  
Często funkcjonujemy wtedy jako wy-
magający perfekcjoniści, czasem pra-
coholicy, którzy sami będąc w trybie 
zadaniowym ten stan egzekwują od 
swoich zespołów. Bierze się to zwykle 
z (nie!)słusznej obawy, że przekazanie 

To oczywiste, że potrzebujemy pie-
niędzy, by mieć z czego opłacić ra-
chunki. To oczywiste, że lubimy mieć 
poczucie stabilności w pracy. Lepiej 
działamy w zespole czując się jego czę-
ścią. Z tym nie ma problemu.

Wyzwaniem najczęściej jest zauwa-
żenie działań, czy szerzej postaw, któ-
re przekładają się na realną atmosferę 
poczucia ważności tego, co robi każdy 
członek zespołu i odpowiedzialności 
za innych. To również wypracowanie 
i usłyszenie co z zakresu działań każ-
dego z uczestników treningu odbierane 
jest jako najbardziej wartościowe przez 
członków jego zespołu / przełożonych 
czy pracowników.

Stąd wdrażanie kultury doceniania 
najskuteczniejsze będzie poprzez udroż-
nienie komunikacji i stworzenie prze-
strzeni, w której najbardziej wartościowe 
informacje mają szansę dotrzeć do kie-
rownictwa czy właścicieli i vice versa. To 
również wypracowanie wspólnego mia-
nownika na poziomie postaw zakończo-
ne planem opartym o zadania, na które 
pracownicy mają bezpośredni wpływ. Tu 
i teraz. Pytanie tylko, czy sami widzimy 
w tym wartość…
■ Michał Kacprowicz

pozytywnej informacji pracownikowi 
tegoż pracownika popsuje. Ciągnąc wą-
tek przysłów „daj kurze grzędę: jeszcze 
wyżej siędę”. Docenianie kojarzymy 
z chwaleniem, czyli de facto manipu-
lacją, która ma za zadanie powodować 
określone zachowania osoby chwalonej. 

Osoby mające taką percepcję same 
nie lubią być chwalone i często dodat-
kowo ścinają otrzymywane pochwały.

Docenianie leży głębiej: to zauważe-
nie, że określona osoba jest nam bliska 
pod względem wyznawanych wartości 
lub postaw czy standardów zachowań. 
Jest tu zatem zarówno aspekt poznaw-
czy (coś się wydarzyło) jak i emocjo-
nalny (ma to dla odbiorcy niepodważal-
ną wartość).

Przykład pierwszy z brzegu: ostat-
nio zamówiliśmy drogie czekoladki, 
na których umieszczono logo SAVI 
INSTITUTE. Miały być wisienką na 
torcie na ważnym spotkaniu. Kosztow-
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O meandrach kultury doceniania w Polsce
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Do 2035 r. wszyscy mamy jeździć wyłącznie elektrykami. Jak się okazuje, już teraz zmieniają się nasze 
preferencje zakupowe, pomimo braku samochodów na rynku wolimy poczekać na wymarzony samochód, 
niż zadowolić się modelem, który jest obecnie dostępny w sprzedaży. Przesiadamy się też na elektryczne 
rowery i hulajnogi, przy obecnych cenach paliw to świetna inwestycja i trend, który od kilku lat rozwija się 
na zachodzie. Jednak czy do elektrycznych samochodów będzie nam tak samo łatwo się przesiąść?  

Elektryczne samochody 
to przyszłość, ale musi 
być taniej!

dwa razy droższe od konwencjonalnych, im 
większy segment, tym różnica się zmniejsza. 
Dlatego rynek musi skręcić w kierunku wy-
najmu zamiast zakupu na własność. Samo-
chody będą wynajmowane na trzy lata, po-
tem  samochód  będzie  wynajmowany  jako 
używany  ponownie,  następnemu  klientowi 
– wyjaśniał w raporcie Robert Mularczyk, 

PR Regional Senior Manager Toyota & 
Lexus Central Europe. - Samochody elek-
tryczne to przyszłość motoryzacji. Musimy 
już  teraz  pracować  nad  budowaniem  ich 
świadomości  i  rozwojem  infrastruktury - 
dodał Tomasz Michalczewski , Marketing 
Product Manager Hyundai Motor Poland. 

Świetnym przykładem budowania świa-
domości i popularyzacji elektryków jest 
m.in. marka Volvo. Rozwój elektryków 
jest zgodny z obecnym nurtem wspierania 
ekologicznego trybu życia. I choć zakup 
elektryka przekracza możliwości finanso-
we przeciętnego Kowalskiego, samochody 
te wzbudzają ogromne zainteresowanie. 
Za przykład niech posłuży konkurs zor-
ganizowany przez katowicki salon Euro 
Kas – Autoryzowany Dealer Volvo zapytał 
dzieci swoich klientów, jak wyobrażają so-
bie samochód przyszłości? Do salonu spły-
nęło ponad sto prac konkursowych. Dwie 
zwycięskie rodziny testowały elektryczne 
samochody przez cały weekend. 

- Miałam przyjemność wręczać kluczyki 
dwóm  rodzinom  do  testowania  elektrycz-

Przesiadka będzie na pewno bardzo 
komfortowa, ale póki co mało kogo jest na 
nią stać. Według raportu przeprowadzone-
go przez śląski magazyn Strefa Biznesu - 
samochody elektryczne są i będą droższe od 
konwencjonalnych  czy  hybryd  -  głównym 
powodem  jest  koszt  baterii.  -  Samochody 
małe  (segment  A/B)  elektryczne  są  około 

nych  samochodów  na  weekend - mówi 
Marzena Wolnicka-Rosenbaum kierownik 
działu sprzedaży w Volvo Euro Kas Ka-
towice. Zwycięskie rodziny sprawdziły 
w praktyce elektryczne Volvo C40 oraz 
XC40. - Samochody,  które  są bardzo wy-
godne,  przyjazne  i  które  niewątpliwie  od 
tych  emocji  jazdy  testowej  uzależniają - 
dodaje Marzena Wolnicka-Rosenbaum. 
Emocje, o których mówiła pani Marzena, 
towarzyszyły kierowcom od pierwszego ki-
lometra, choć na początku czuli lekkie zde-
nerwowanie. - Samochód jedzie jak samolot 
na czterech kółkach i ma tylko jeden pedał, 
który  kontroluje  całą  jazdę - relacjonuje 
jeden ze zwycięzców konkursu. - W samo-
chodzie panuje absolutna cisza, przy trójce 
dzieci,  to  coś  pięknego - żartuje. - Samo-
chód wzbudził zachwyt również u pana 
Krzysztofa, zwycięzcy drugiej nagrody. 
- Wrażenia  są  super,  pierwszy  raz miałem 
kontakt  z  samochodem  elektrycznym,  bar-
dzo  ładnie  się  jeździ,  super  cicho  i  wy-
godnie - relacjonuje Wojciech Krzyształa.  
- Samochód ma ekstra przyśpieszenie, emo-
cje pozostaną niezapomniane - dodaje.

I choć po pierwszej już jeździe testo-
wej, trudno z elektryka wysiąść, ich cena 
faktycznie dla większości z nas jest nie do 
przyjęcia. Ten stan rzeczy jednak na pew-
no musi ulec zmianie. - Obecne  zmiany 
na rynku motoryzacyjnym są wymuszone 
poprzez  wprowadzane  przepisy.  Produ-
cenci  zostali  więc  de  facto  zmuszeni  do 
tego,  by  w  najbliższych  latach  porzucić 
prace  nad  kolejnymi,  jeszcze  nowocze-
śniejszymi,  generacjami  konwencjonal-
nych napędów i myśleć już tylko o samo-
chodach  elektrycznych.  Dziś  samochody 
elektryczne  są wyraźnie  droższe  i  jest  to 
obecnie  największe  wyzwanie,  także  dla 
producentów,  jak  doprowadzić  do  sytu-
acji, w której samochody elektryczne będą 
kosztowały tyle, ile dziś modele z napęda-
mi konwencjonalnymi. W przeciwnym ra-
zie istnieje poważne ryzyko zagrożenia dla 

mobilności klasy średniej – wyjaśnia w ra-
porcie Wojciech Osoś, dyrektor działu PR  
Stellantis w Polsce.

Tak jak wcześniej wspomniał Robert 
Mularczyk, wszystko wskazuje więc na 
to, że przestaniemy samochody kupować 
a częściej, tak jak mieszkania będzie je wy-
najmować. - W najbliższych latach możemy 
się spodziewać również zmiany formy posia-
dania  samochodów  szczególnie  w  dużych 
miastach, dalej będzie rósł udział leasingu 
i  wynajmu  oraz  rozwinie  się  car  sharing 
(przyp.red.  system wspólnego użytkowania 
samochodów) – wyjaśniał Tomasz Michal-
czewski. Dodajmy, że wspomniany car-
-sharing jest to model wypożyczalni, gdzie 
możliwe jest wypożyczanie samochodu na 
krótki czas, często z godziny na godzinę. 
Jest on atrakcyjny dla klientów, którzy tylko 
sporadycznie korzystają z pojazdu, a także 
dla tych, którzy chcieliby okazjonalnie mieć 
dostęp do samochodu innego typu.

Wojciech Osoś podkreśla, że salony za-
chęcają swoich klientów do korzystania 
z oferowanych w Polsce dopłat. Polskie 
programy dopłat jednak często, wciąż nie 
wystarczają. Warto więc dodać, że marka 
Opel została pierwszym na polskim rynku 
partnerem programu Karta Dużej Rodziny, 
oferującym samochody w pełni elektryczne, 
kwalifikujące się do rządowego programu 
„Mój elektryk”. Posiadacze Karty Dużej 
Rodziny, poza atrakcyjnymi zniżkami od 
marki Opel oraz jej autoryzowanych deale-
rów (nawet do 15 proc.), mogą więc liczyć 
na dodatkowe dofinansowanie w kwocie 27 
tys. zł, niezależnie od ceny pojazdu. 

Na dotacje porównywalne do tych za-
chodnioeuropejskich przyjdzie nam z pew-
nością jeszcze trochę poczekać, ale z jazdy 
testowej elektrami możemy skorzystać już 
teraz. Serdecznie polecam, niezapomniane 
emocje gwarantowane. 
■ Zofia Smolarek

Edukacja i szkolenia
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Zacznij siebie głośno komplementować, a usłyszysz publiczne pochwały również od innych. 
Kogo i jak poprosić o rekomendacje? Pytamy dr Wioletę Witczak-Smolnik, coacha rozwoju 
osobistego i liderów biznesu. 

Świetnie mi poszło!

o sobie, że nie wolno chwalić dzieci, bo je 
rozpuścimy,  że  inni  mają  gorzej,  albo  że 
komuś  się w  życiu poszczęściło.  I  niestety 
często zapominamy, że nic się nie dzieje sa-
moistnie, że nasze życie zależy od nas, od 
naszego  zaangażowania  i  naszej  postawy. 
Dlatego stosunek innych do nas może być 
takim lustrem. Jeśli mamy kłopot z pewno-
ścią siebie,  to  inni  to zauważą. Jeśli  sami 
siebie nie doceniamy, to też trudno będzie 
nas docenić. I jeżeli my się nie komplemen-
tujemy, to trudno oczekiwać tego od innych. 
Czyli  sami  swoją  postawą  dajemy  sygnał 
innym do tego, żeby nas nie chwalili.

Dlaczego tak się dzieje? To kwestia 
nadmiernej skromności, czy może braku 
odwagi? 
Myślę, że to kwestia także naszej kultu-

ry, społecznych norm i obyczajów. Rzadko 
chwalimy siebie i innych, rzadko też siebie 
wzajemnie doceniamy, tak jakbyśmy trochę 
się  tego  bali,  czy  obawiali  się,  że  jak  się 
pochwalimy, to będziemy źle odebrani. Nic 
bardziej mylnego. Chwalenie się, wzajem-
ne docenianie, czy to w pracy, czy w życiu 
prywatnym zawsze dodaje skrzydeł. To ce-
mentuje związki, tworzy więzi z pracodaw-
cą,  z  firmą,  scala.  Tymczasem  zostaliśmy 
wychowani w poczuciu ograniczającej nas 
skromność i niemówienia wiele o sobie. Ży-
jemy w surowym poczuciu, co wypada a co 
nie. Zauważmy, że my nawet nie potrafimy 
przyjmować komplementów. Jeśli ktoś po-
wie coś dobrze o nas, na przykład: masz faj-

ną bluzkę albo fajną kurtkę to zwykle odpo-
wiedź pada: taka zwykła, stara, kupiłam na 
wyprzedaży, zamiast powiedzieć, po prostu 
dziękuję, lub miło mi, że tak myślisz. I tak, 
zamiast się cieszyć  tym komplementem go 
negujemy, jak tylko go usłyszymy. 

Czyli tak naprawdę, nie potrafimy 
przyjmować komplementów?
Tak,  a według mnie  do  tego,  żeby  inni 

widzieli w nas to, co chcemy od nich usły-
szeć, potrzebujemy  tylko  trzech rzeczy. Po 
pierwsze  trzeba  się  samemu  doceniać. 
Najważniejsze jest to co każdy z nas myśli 
o sobie, bo zna siebie najlepiej, wie o sobie 
najwięcej  ze  wszystkich.  Często  sugeruje-
my się tym, co mówią o nas inni i chcemy 
wszystkich  zadowolić.  Chcemy,  żeby  nas 
doceniano  i  tak  bardzo  skupiamy  się  na 
tym, by sprostać oczekiwaniom  innych,  że 
zapominamy, co sami o sobie myślimy. I tu 
pojawia się pytanie, czy ufamy sobie? Czy 
ufamy swoim wyborom? Swoim decyzjom? 
Tym  prywatnym  i  tym  zawodowym,  które 
podejmujemy każdego dnia? Czy docenia-
my  siebie  sami?  Jeżeli wierzymy w  swoje 
wybory i swoje decyzje, to budujemy pew-
ność siebie. Szanujemy siebie, doceniamy, 
ufamy, kochamy się. Kiedy właśnie  ta na-
sza wiara  i  zaufanie do siebie będą silne, 
staną się widoczne także dla innych, wtedy 
oni  będą  nas  chwalić.  Po  prostu  będą  to 
doceniać, bo to zauważą. Myślę, że to jest 
najprostsza i najskuteczniejsza droga. Wy-
łamanie się ze schematów oraz ograniczeń, 

Czy faktycznie niezręcznie jest mówić 
o sobie dobrze? Czy tylko nam tak wmó-
wiono?
Raczej  to  drugie. Wielokrotnie  w  życiu 

słyszeliśmy  takie  ograniczające  przekona-
nia,  jak na przykład,  że  trzeba się cieszyć 
z tego co się ma, że nie można myśleć tylko 

które pokutują w naszych głowach i otwo-
rzenie  się  na  nowe,  to  jest  klucz  do  tego, 
żeby siebie docenić. Każdy z nas ma w so-
bie  taki  potencjał  i może  naprawdę wiele 
osiągnąć, nawet jeśli sobie tego jeszcze nie 
uświadamia. 

Podpowiedź druga to:
Ładowanie baterii. Innymi słowy, należy 

zadbać o swój dobrostan. Po prostu każde-
go dnia trzeba zrobić coś tylko dla siebie, 
nawet  jeśli  to  będą  jakieś  drobne  rzeczy, 
nasze małe rytuały: kawa w ciszy, przeczy-
tany fragment jakiegoś artykułu czy książki. 
Ważne,  abyśmy  powtarzali  je  codziennie, 
takie doładowywanie baterii każdego dnia. 
To istotne, żeby pamiętać o osobie. I nie jest 
to w żaden sposób egoizm. To tak jak z ma-
skami tlenowymi w samolocie. Zasada jest 
taka, że nakładamy maskę najpierw sobie, 
potem dziecku. Jeżeli odwrócimy  tę kolej-
ność,  a  tak  często w  życiu  robimy,  to  nie 
będziemy mieli szansy zadbać ani o siebie, 
ani o innych. Kluczowe jest, by dostarczać 
sobie energii każdego dnia i żeby ona słu-
żyła nam i naszemu otoczeniu. Wtedy wła-
śnie  będziemy  tą  energią  zarażać  innych, 
a  oni  będą  nas  bardziej  cenić..  Ważne, 
żebyśmy w tym dbaniu o siebie odkrywali 
też to,  jak my chcemy żyć? Jaka/jaki chcę 
być? Za czym tęsknię? Czego pragnę? Do 
czego dążę? Czego potrzebuję? Czego mi 
brakuje? 
Mówmy sobie też po prostu coś miłego. 

Wszystko  to,  co  chcielibyśmy  usłyszeć  od 
innych. Czasem nawet na głos, ośmielając 
ich do tego. Dobrze mi poszło! Super sobie 
poradziłam  z  tym  szefie,  prawda!?  Wte-
dy  pewnie  usłyszymy:  tak,  fajnie  wyszło!! 
Świetnie to zrobiłaś! 

Punkt trzeci?
Decyduj  o  sobie  i  rozwijaj  się!  Naj-

ważniejsze  i  najtrudniejsze  dla  nas  jest 
uświadomienie  sobie  i  uwierzenie  w  to, 
że  mamy  realny  wpływ  na  swoje  życie 
oraz na  to,  jak  się  czujemy,  co wybiera-
my, jakie podejmujemy decyzje? Jeśli nic 

nie  zrobimy,  nic  się  nie  zmieni.  Jeśli my 
nie  zmienimy  podejścia  na  przykład  do 
komplementowania,  inni  tym  bardziej 
tego nie zrobią. Trzeba mieć też taką pew-
ność siebie, żeby umieć powiedzieć stop. 
Umieć  powiedzieć:  ja  wiem,  co  jest  dla 
mnie najlepsze. Za bardzo pozwalamy in-
nym ingerować w nasze życie i słuchamy 
tzw. „dobrych rad”. Jeśli żyję w zgodzie 
ze sobą, doceniam się, wiem, co  jest dla 
mnie najważniejsze, decyduję sam o sobie 
- jestem szczęśliwy i spełniony, mimo róż-
nych trudności i życiowych sytuacji.

Jak to wszystko zrobić? Skąd znaleźć 
w  sobie siłę, aby np. zacząć stawiać in-
nym granicę?
Coraz bardziej modną i prestiżową meto-

dą jest coaching. Popularny nie tylko w biz-
nesie, czy sporcie, ale także w codziennym 
życiu.  To  bardzo  silna  forma  wsparcia. 
Nie  jest  to  psychoterapia,  ani  doradztwo, 
czy  mentoring.  To  forma  wsparcia,  która 
pomaga  odnaleźć  właśnie  ten  potencjał. 
Uświadomić sobie rzeczy, które gdzieś tam 
głęboko w nas  są.  Sami  nie  potrafimy do 
nich dotrzeć, ale w takiej sesji coachingo-
wej nam się to udaje. Tutaj jest ważna dana 
osoba i to, co ona ma w sobie. Jej poten-
cjał, jej potrzeby, pragnienia i możliwości. 
To wszystko odbywa się bez oceniania, bez 
podpowiadania i co najważniejsze bez do-
radzania.  Odkrywamy,  co  jest  ważne  dla 
danej osoby. Jak chciałaby to zrobić? Jak 
do  tego  dojdzie?  Jakie  będą  jej  pierwsze 
kroki? Czerpiemy z tej wiedzy, którą dana 
osoba  ma  w  sobie.  Niesamowite  jest  to, 
że  wszystkie  odpowiedzi  są  w  nas,  tylko 
musimy  po  nie  sięgnąć.  I  to  jest  bardzo 
skuteczna  metoda,  która  pomaga  zwięk-
szyć pewność siebie  i kontrolę nad swoim 
życiem.  Inspiruje  też  do  maksymalizacji 
zawodowego  i osobistego potencjału oraz 
pomaga  realizować  założone  cele.  Wiele 
w życiu zależy od naszego zaangażowania 
i naszej postawy.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek
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WIOLETA WITCZAK-SMOLNIK 
Coach rozwoju osobistego, relacji, 
liderów biznesu, coach kobiet, 
socjolog, praktyk PR, rzecznik prasowy, 
ekspert ds. strategii marki i budowania 
wizerunku, a także szkoleniowiec, trener 
i wykładowca akademicki. Pracuje 
zawodowo już ponad 15 lat. 
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Lifestyle

O tym, jak spożytkować energię zaczerpniętą z naszego hobby w życiu zawodowym, 
rozmawiamy z Karoliną Sadowską z Agencji Reklamowej Haftkom.

Karolina Sadowska:  
Każdy szczyt jest do zdobycia

Jak zaczęła się pani przygoda z gó-
rami?
Dość romantycznie, dlatego że to wła-

śnie  tam  poznałam  moją  miłość,  która 
trwa  już 17  lat. Taka  to była wędrówka 
po Bieszczadach. . . w sumie nie zaplano-
wana, ale te są chyba najlepsze. Później 
pojawiły  się  dzieci  i  góry  odstawiałam 
na  boczny  plan.  W  pewnym  momencie 
doszłam  jednak  do  wniosku,  że  bardzo 
za nimi tęsknię i znów do nich wróciłam. 

Już bardziej na poważnie?
Tak. Skończyłam na przykład kurs tu-

rystyki  zimowej  w  Tatrach.  Przez  klika 
dni ćwiczyliśmy różne zachowania m.in. 
na śniegu. To coś niezapomnianego coś, 
co bardzo dużo daje i uczy świadomości. 
Góry są potężne i trzeba mieć po prostu 
do  nich  respekt.  Żeby  po  nich  chodzić, 
trzeba  je  też  rozumieć  i  nigdy  nie wol-
no  ich  bagatelizować.  To  nie  jest  tylko 

zwykłe wejście po górę, dlatego im wię-
cej  się  szkolimy  i  im więcej  takich wy-
padów, tym dla nas lepiej. Ostatnio by-
łam w Gruzji, gdzie zdobywałam szczyt  
Kazbek, który ma prawie 5 tys. m i to już 
było wyzwanie i sprawdzian swojej wy-
trzymałości oraz kondycji.

W  jaki sposób przygotowuje się 
pani do takich wypraw?
Ja  po  prostu  jestem  bardzo  aktywna 

i jak wielu z nas stałam się niewolnikiem 
krokomierza. 14 tys. kroków dziennie to 
dla  mnie  minimum,  więc  jest  to  ponad 
przeciętną, ale takie mam założenie. Do-
datkowo  rower,  bieganie  i  bardzo  dużo 
wyjazdów  w  góry.  W  poprzednim  roku 
w sumie zaczęłam realizować swój cel – 
zdobycie Korony Gór Polski. Zostało mi 
dosłownie parę szczytów, chciałabym to 
zrobić  jeszcze w tym roku. Robię  to dla 
siebie, bez żadnych pieczątek, nie na po-

kaz, tak nigdy nie było i nigdy nie będzie. 
Mieszkam  nad  morzem,  ale  góry  przy-
ciągają mnie niesamowicie, bo wiem, że 
nie ma szczytu, którego nie można zdo-
być. Czasem trzeba się tylko lepiej przy-
gotować albo bardziej namęczyć.

Na szlaku zdarzają się zapewne róż-
ne przygody. Słyszałem, że miała pani 
ostatnio bliskie spotkanie z misiem?
Tak, to było w tym roku w maju i aku-

rat  towarzyszyła  mi  siostra.  To  był 
pierwszy dzień otwarcia trasy Perci Aka-
demików po zimie na Babią Górę. Nawet 
nie  zdążyłyśmy  się  zacząć  wspinać  do 
góry,  kiedy  po  półgodzinnym  spacerze 
usłyszałyśmy  niesamowity  dźwięk,  ryk 
niedźwiedzia! Postanowiłyśmy zawrócić 
i chociaż ja tego misia nie widziałam, to 
on nas ewidentnie tak. Po zejściu do par-
ku podpytałam o niego strażniczkę, któ-
ra też go spotkała. Niedźwiedź podobno 
szukał  samicy,  więc  decyzja  o  zmianie 
kierunku trasy była słuszna. Jednak nie 
poddałyśmy się z siostrą, bo żaden misio 
nie będzie nami dyrygować  Wsiadły-
śmy w  samochód  i  podjechałyśmy  zdo-
być szczyt innym szlakiem. 

Jak często wybiera się pani w takie 
górskie wędrówki?
Średnio dwa razy w miesiącu, najczę-

ściej  w  polskie  góry.  Beskid  Wyspowy, 
Karkonosze, Kotlina Kłodzka, to kierun-
ki, w które często jeżdżę, ale w zimę też 
morsuję. Mój sezon nad morzem zaczyna 
się tak naprawdę w październiku i trwa 
do  kwietnia,  więc  zimą  bardziej  doce-
niam  bardziej  uroki  swojego  miejsca 
zamieszkania. 

Wyprawy górskie mają swoje prze-
łożenie na pracę?
Oprócz  wyciszenia  wpływają  bardzo 

kojąco na stres, tu nawet zmęczenie jest 
pozytywne,  bo  związane właśnie,  z  tym 
że  zdobywam  kolejny  szczyt.  W  taki 

Karkonosze, panorama

sposób  wypoczywam.  Ponadto  współ-
pracuję  z  warszawską  grupą  biegową 
„Szczyt  za  szczytem”.  Wspieram  ich, 
robiąc dla nich różne gadżety reklamo-
we i rzeczywiście ludzie mnie zauważa-
ją i zgłaszają się później z całej Polski. 
Jest naprawdę bardzo wielu pasjonatów 
gór,  to  taki  zespół naczyń połączonych. 
Jednak wszystko wymaga,  pracy  to  nie 
jest  tak,  że po prostu Ci  idzie, wchodzi 
się  i  zdobywa  kolejny  szczyt.  Szkolenia 
i  ciągłe  doskonalenie  się  jest  bardzo 
ważne w tym co się robi, nawet w swo-
ich  pasjach,  które  później  przekładam 
na  sukces  zawodowy.  I  wiecie,  co  jest 
jeszcze fajne w tych moich wyprawach? 
Mówi  się,  że  podróże  kształcą  i  po-

szerzają  horyzonty.  Potwierdzam,  i  to 
powiedzenie  ma  odniesienie  nawet  do 
tych  moich  górskich  wędrówek.  Wciąż 
uczę  się nowych  rzeczy, nowych  zacho-
wań i spotykam cudownych ludzi, jak na 
przykład  Ankę  Czerwińską  –  zdobyw-
czynię Korony  Świata, Krysię Palmow-
ską świetną alpinistkę  i himalaistkę czy 
Dorotę  Szparagę,  która  pokonała  Via 
Alpina w  rekordowym  czasie  (2600  km 
w 94 dni SOLO!). Muszę również wspo-
mnieć o grupie Szczyt za Szczytem, którą 
podziwiam za pokonanie Korony Polski 
w 110 godzin. Jestem po prostu nadmor-
skim  duchem  zakochanym  bez  pamięci 
w górskich klimatach. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

Kazbek, lodowiec

Pica Pedrosa, Pireneje, Andorra



Targi HAPTICA LIVE to impreza branżowa poświęcona produktom promo-
cyjnym. Odwiedzający targi to specjaliści z dziedzin marketingu, komunikacji 
i zakupów. Ponad 190 wystawców, w tym czołowe marki, wyspecjalizowani 
niszowi gracze, kreatywne start-upy, pokażą pełną gamę najmodniejszych 
upominków reklamowych. Prezentacje produktów, specjalny pokaz najlep-
szych praktyk, program wykładów i impreza networkingowa – wszystko to 
jest częścią targów artykułów promocyjnych HAPTICA.

Targi po raz kolejny zgromadzą całą śmietankę holenderskiej branży artyku-
łów promocyjnych, ale nie tylko. To dwudniowe wydarzenie networkingowe 
z udziałem 150 producentów z dwunastu krajów. De Leveranciersdagen to 
inicjatywa platformy medialnej PromZ, wspieranej przez holenderskie sto-
warzyszenie branżowe PPP (Platform Promotional Products).

Ponad 120 wystawców zaprezentuje swoją ofertę na francuskich targach 
upominków reklamowych i  całego sektora promocyjnego. Liderzy rynko-
wi zaprezentują swoją ofertę w kluczowym momencie inwestycyjnym na 
koniec roku i  pomogą znaleźć najlepsze rozwiązania reklamowe. Podczas 
eventu odbędzie się także konferencja tematyczna. 

PROMOGIFT Istanbul otwiera swoje drzwi po raz 23. dla reklamy i druku cy-
frowego. Podczas wydarzenia prezentowane będą m.in. maszyny do druku 
cyfrowego, sitodruku, druku na tekstyliach, maszyny laserowe, systemy LED, 
czy przemysłowe produkty reklamowe, technologie druku.

Wystawcami targów są firmy z szeroko pojętego rynku reklamy: importerzy 
i  producenci artykułów promocyjnych, drukarnie, producenci POS, firmy 
eventowe oraz dostawcy mediów i maszyn. Wydarzenie dedykowane jest 
przedstawicielom agencji reklamowych, drukarni oraz pracownikom dzia-
łów marketingu.

To największe wydarzenie branży PR, które co roku gromadzi ekspertów 
public relations, m.in. dyrektorów agencji PR, rzeczników prasowych, a tak-
że przedstawicieli mediów lokalnych i ogólnopolskich. Tematy przewodnie 
tegorocznej edycji Kongresu to digital PR, hejt oraz zarządzanie kryzysem 
w sieci. W tym roku organizatorzy zdecydowali się na realizację Kongresu 
w formule hybrydowej. Goście mogą wybrać jedną z dwóch opcji uczestnic-
twa: stacjonarnie lub za pomocą transmisji online.

Targi Taropak to jedne z  najbardziej rozpoznawalnych targów opakowa-
niowych w Polsce. Od lat wydarzenie przyciąga setki wystawców i tysiące 
zwiedzających. Odwiedzający targi będą mogli uczestniczyć w trzeciej edycji 
Konferencji E-commerce, która od kilku lat przyciąga tłumy słuchaczy, stano-
wi idealną okazję do spotkania z ekspertami z dziedziny e-handlu, opakowań 
w e-commerce, logistyce i magazynowaniu, a także zagadnieniom z zakresu 
marketingu i sprzedaży.

Targi są ekspozycją wszystkich grup produktowych z  sektora upominków 
reklamowych. Co roku gromadzą ponad 100 wystawców oraz ponad 15 tys. 
odwiedzających z ponad 30 różnych krajów. Są znakomitą okazją do pozna-
nia zróżnicowanego, tureckiego rynku artykułów promocyjnych.

Podczas tragów swoją ofertę zaprezentują firmy działające w branży poligra-
ficznej, tekstylnej i promocyjnej. Wydarzeniu będą towarzyszyły pokazy i wy-
stąpienia w showroomie. Wystawa stanie się areną rozmów ze specjalistami 
w zakresie produkcji reklamowej, decydentami, przedsiębiorcami i technika-
mi w branży tekstylnej, agencjach reklamowych, architekturze wnętrz, którzy 
są zainteresowani innowacyjnymi i skutecznymi rozwiązaniami.

Targi skierowane są do grupy profesjonalistów z sektora komunikacji wizu-
alnej, gównie przedstawicieli drukarni, producentów znakowania, papieru, 
opakowań, fotografów, agencji reklamowych, ale także artykułów promo-
cyjnych.

Gifts & Lifestyle Middle East to targi dedykowane branży prezentowej, ak-
cesoriom i produktom lifestylowym. W czasie targów prezentowane są in-
nowacyjne rozwiązania projektowe dla architektury wnętrz, dystrybutorów 
i nabywców detalicznych prezentów, produktów związanych ze stylem życia, 
produktów gastronomicznych, a także gotowych wyrobów skórzanych. Targi 
odbywają się w tym samym czasie co wiodące w regionie targi zabawek dla 
dzieci Playworld Middle East oraz największe targi artykułów papierniczych, 
papierowych i biurowych na Bliskim Wschodzie - Paperworld Middle East.

Warsaw Print Tech to targi rozwiązań dla druku i poligrafii, na których zostaną 
zaprezentowane maszyny drukarskie, urządzenia niezbędne przy obróbce 
materiałów drukowanych, materiały eksploatacyjne oraz usługi i oprogramo-
wanie. Na targach będzie wydzielona strefa 3D ze szczegółowym omówie-
niem szerokiego spektrum zastosowań. Wydarzenie to okazja do spotkania 
z potencjalnymi klientami z branży oraz do zapoznania się z bogatym pro-
gramem merytorycznym.
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Kalendarz wydarzeń

imprezy targowe Q4 2022
HAPTICA® live ’22
06.09.2022 
World Conference Center Bonn
Bonn, Niemcy
www.haptica-live.de

De Leveranciersdagen 2022
07-08.09.2022  
Expo Houten
Houten, Holandia
www.deleveranciersdagen.nl

Premium Sourcing
07-08.09.2022
Carrousel du Louvre
Paryż, Francja
www.premium-sourcing.fr

PROMOGIFT Istanbul
08-11.09.2022
Tüyap Fair and Congress Center
Stanbuł, Turcja
https://en.promogiftistanbul.com

Festiwal Marketingu –  
Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku
14-15.09.2022
EXPO XXI
Warszawa, Polska
www.festiwalmarketingu.pl

XXI Kongres Profesjonalistów Public 
Relations
15-16.09.2022  
Hotel Bristol 
Rzeszów, Polska
www.kongrespr.pl

Miedzynarodowe Targi Techniki 
Pakowania i Etykietowania Taropak
26-28.09.22
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Poznań, Polska
www.taropak.pl

PROMOSYON SHOW ISTANBUL 
28.09-01.10.2022 
Istanbul Expo Centre
Stambuł, Turcja
www.promosyonshow.com

Print & Sign, Textile Technology and 
Corporate Gifts
04-07.10.2022
Romexpo
Bukareszt, Rumunia
www.printsign.ro

VISCOM ITALIA
13-15.10.2022
Fiera Milano
Mediolan, Włochy
www.viscomitalia.it

Gifts and Lifestyle Middle East 2022
15-17.11.2022
Dubai World Trade Centre
Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie
www.gifts-lifestyle-middle-east.
ae.messefrankfurt.com/dubai/
en.html

Warsaw Print-Tech Expo
23-25.11.2022
PTAK EXPO
Warszawa, Polska
www.warsawprinttech.com


