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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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Szukasz rzetelnego wykonawcy 
swojego projektu reklamowego, 

inspiracji, a może chcesz wiedzieć 
co w branży piszczy? Zastanawiasz 

się, czy do nas dołączyć? Zajrzyj 
na naszą stronę internetową i miej 

przydatne narzędzia pod ręką.

2022 rok był szczególny pod wieloma względami. Długo oczekiwane uwolnienie od efektów pandemii w końcu nadeszło. Obraz rynku 
stał się zdecydowanie bardziej pozytywny - zapotrzebowanie na usługi i produkty reklamowe wzrosło. Czasu na świętowanie nie było 
jednak wcale, bo jednocześnie znacznie skomplikowało się otoczenie polityczno-gospodarcze. Krótkie zatrzymanie z początkiem 
wojny w Ukrainie, rosnąca z miesiąca na miesiąc inflacja i koszty - operacyjne, pracownicze. Doskwierające mocniej niż w roku 2021 
nieprzewidywalne ustawodawstwo. Tym samym branża przeskakując jedną przeszkodę napotkała kolejne.  Czytaj więcej na stronie 4

BRANŻA POKONAŁA 
EFEKTY PANDEMII
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G A Z E TA

• ocena wyników  
i sprzedaży firm

• ocena sytuacji i popytu na 
produkty i usługi branży

• największe przeszkody  
w prowadzeniu 
działalności gospodarczej 

• porównanie wyników  
z rokiem 2021

• prognoza na 2023
Publikujemy wyniki najnowszego barometru nastrojów Publikujemy wyniki najnowszego barometru nastrojów 
branży upominków reklamowych - edycja 2022, a w nim: branży upominków reklamowych - edycja 2022, a w nim: 

PIAP ZAPRASZA NA
STOISKO  F1  W HALI 3

8-9 lutego 2023
EXPO XXI Warszawa

Jak na zmiany, wojnę, galopującą inflację 
i inne czynniki gospodarcze zareagował 
nasz rynek? Zapytaliśmy o to siedmiu 
przedstawicieli branży reklamowej.  
 Strona 6

PRZEDSTAWICIELE 
BRANŻY PODSUMOWUJĄ 
MIJAJĄCY ROK

Na temat nowych programów wsparcia 
finansowego z Unii Europejskiej oraz 
sposobów ich pozyskania dla przedsiębiorstw 
z rynku reklamowego, rozmawiamy
z Marcinem Boskiem.  Strona 2

Środki UE dla branży 
reklamowej

Sejm i rząd jak co roku nie zawiedli 
przedsiębiorców i rzutem na taśmę, na 
finiszu 2022 roku uchwalili szereg zmian 
w prawie, które będą istotnie oddziaływały 
na warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej. Również, jak co roku, część 
zaproponowanych rozwiązań jest daleka 
od zapewnienia przedsiębiorcom poczucia 
bezpieczeństwa prawnego.  Strona 13

Zmiany w prawie 2023  
w telegraficznym 
skrócie

https://www.piap-org.pl/

Obserwuj nas na: 

Potrzebujesz wsparcia 
dla swojego biznesu?

PIAP ZAPRASZA  
NA STOISKO  

INTERNATIONAL 
LOUNGE  10G20

10-12 stycznia 2023
Exhibition Centre 

Düsseldorf

Zarejestruj się tu:

Zarejestruj się tu:
Dla członków PIAP bilety 
z kodem promocyjnym 
bezpłatne.

Designed by Freepik

Dzisiejsza zmienna rzeczywistość mocno 
testuje naszą odporność psychiczną. 
Duża dynamika gospodarcza, biznesowa, 
geopolityczna sprawia, że często czujemy 
się przytłoczeni. Jak wzmocnić w sobie 
wytrzymałość na te zewnętrzne bodźce? 
Rozmawiamy z psychologiem i trenerem, 
Barbarą Wesołowską-Budka.  Strona 14

O REZYLIENCJI
Firmy prześcigają się dziś w bogatej ofercie 
benefitów pozapłacowych, na które 
z apetytem patrzą pracownicy. 
Często pakiet niefinansowych korzyści 
staje się katalizatorem podejmowania 
aplikacyjnych decyzji. Konstruując listę 
benefitów dla pracowników warto spojrzeć 
głębiej w ekosystem własnej firmy i zadać 
kilka kluczowych pytań. Punktem wyjścia jest 
załoga, a więc jej potrzeby, wiek i staż pracy. 
 Strona 15

PRZYCIĄGNIJ PRACOWNIKA 
BENEFITAMI

Designed by Freepik

https://www.linkedin.com/company/polska-izba-artykulow-promocyjnych/
https://instagram.com/piap2007?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.facebook.com/IzbaPIAP
https://www.youtube.com/user/IzbaPIAP
https://www.piap-org.pl/pl/
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Co roku polskie firmy korzystają na wsparciu finansowym ze środków 
unijnych. Na temat nowych programów dotacji oraz kierunków ich 
pozyskania dla przedsiębiorstw z rynku reklamowego, rozmawiamy 
z Marcinem Bosek, Członkiem PIAP.

Środki z UE 
dla branży 
reklamowej

urządzeń, usług, finansowanie wynagro-
dzeń, wiedzy patentów, szkoleń itp. Istot-
ny tutaj jest jednak cel projektu, który 
chcemy realizować. Cel musi być spójny 
z polityką i celami samej perspektywy oraz 
konkursu jaki wybierzemy dla realizacji 
naszego pomysłu.

W nowych naborach, zgodnie z poli-
tyką UE, główne działania powinny być 
skupione na pracach B+R, współpracy 
nauka-biznes, wdrożeniu innowacji, kom-
petencjach, cyfryzacji, ekologii, projek-
tach startupowych. 

Ograniczenia w zakupach szczególnie 
dotyczą nieruchomości, które albo nie są 
finansowane lub w maksymalnie 10 %. 
W przypadku cyfryzacji znacznie większy 
nacisk jest położony na wdrożenie, niż na 
zakup komputerów czy gotowego opro-
gramowania.

Ponieważ jest bardzo dużo konkursów 
/ programów i dotacji, dokładny katalog 
kosztów zależy właśnie do tego w jakim 
programie chcemy wystartować. Dlatego 
ważne jest, aby znać choćby podstawy ca-
łego ekosystemu dotacyjnego.

Jaka kwota jest przeznaczona na 
wsparcie przedsiębiorców w  najnow-
szej perspektywie unijnej i  jakie pro-
gramy są najbardziej dedykowane 
branży artykułów reklamowych?

Firma Bott działa na 
rynku od ponad 20 lat i cie-
szy się zaufaniem klientów 
w kraju oraz zagranicą. 
Głównym segmentem dzia-

łalności firmy Bott jest produkcja oraz 
indywidualne znakowanie praktycznych 
produktów reklamowych dla klientów 
wielu branż. Kubki pomiarowe, łopatki, 
deszczomierze, wiadra firmy Bott, do-
skonale sprawdzają się w branży żywie-
nia zwierząt domowych i hodowlanych, 
w branży budowlanej, podczas eventów 
i targów, w branży spożywczej, chemicz-
nej, medycznej oraz w  firmach świad-
czących usługi  sprzątające, warsztatach 
samochodowych, drukarniach, winiar-
niach, browarach i wielu innych. Firma 
Bott działa również prężnie w branży 

eventowej, oferuje szeroki wybór opasek 
na rękę oraz żetonów. 

- Firma Bott cały czas aktywnie po-
szukuje możliwości dotarcia do po-
tencjalnych klientów. Cieszymy się, że 
dołączyliśmy do tak zacnego grona. 
Obserwowaliśmy PIAP już od jakiegoś 
czasu i doceniamy dynamiczny rozwój tej 
organizacji. Liczymy na miłą i owocną 
współpracę oraz uzyskanie wielu moż-
liwości i korzyści – mówi Barbara Spy-
chaj, Dyrektor handlowy Bott Sp. z o.o.

CTM Group to produ-
cent tekstyliów z nadru-
kiem sublimacyjnym. Po-
siada własną szwalnię  wraz 
z  krojownią, co pozwala 

PIAP nieustannie rozwija swój zasięg i przyciąga nowych członków – 
firmy, które chcą mieć swój udział w rozwoju całej branży upominków 
reklamowych. Elitarne grono powiększyło się o cztery firmy: Bott, 
CTM Group, Lasit Laser Polska oraz Pasieka Łysoń.

PIAP wita nowych 
członków na pokładzie na tworzenie produktów od podstaw 

według wytycznych klienta. Zapewnia 
także unikatowość i wysoką jakość ofe-
rowanych produktów. Firma posiada no-
woczesny sprzęt do robienia nadruków 
techniką sublimacji, do których  używa  
najwyższej jakości tuszy i papieru z cer-
tyfikatami. Oferuje również możliwość  
nadruku metrażowego z roli na rolę. 
Produkty firmy zyskały sympatię wielu 
klientów, czego dowodem są liczne na-
grody na Targach Reklamy.

Lasit Laser Polska Sp. 
z o.o. to stuosobowa fir-
ma, złożona z pasjonatów 
technologii znakowania 
laserowego. Firma jest 

na tyle duża, by obsłużyć światowych 
producentów, ale jednocześnie na tyle 
mała, aby indywidualnie zadbać o każ-
dego klienta. Klient może liczyć na 
dedykowany zespół ds. badań i pro-
jektowania tak, aby spełnić wszelkie 
wymagania w zakresie identyfika-
cji i kontroli łańcucha produkcyjnego, 
widoczności marki i automatyzacji pro-
cesów przemysłowych. Aby zagwaran-
tować klientom najlepszą obsługę, wy-

kwalifikowani sprzedawcy i technicy są 
zawsze dostępni, aby odpowiedzieć na 
potrzeby klientów.

Pasieka Łysoń jako pro-
ducent posiada bogatą pale-
tę naturalnych i zdrowych 
produktów spożywczych, 
takich jak miód, przekąski 

i słodycze z miodem, kosmetyki z dodat-
kiem produktów pszczelich oraz świece 
z naturalnego wosku pszczelego, którymi 
chce dzielić się z innymi. - Mamy nadzie-
ję, że dzięki członkostwu w PIAP będzie-
my mogli dotrzeć do szerszej grupy od-
biorców, dla których tak jak dla nas ważne 
jest, aby spożywać zdrowe, pyszne, ale 
przede wszystkim produkowane w harmo-
nii z naturą produkty spożywcze – mówi 
Joanna Kołodziejczyk, Kierownik Działu 
Marketingu Grupy Łysoń. Nowy członek 
PIAP promuje i dba o ochronę pszczół 
oraz środowiska naturalnego. Firma 
stworzyła Fundację Apikultura oraz uru-
chomiła Interaktywne Centrum Edukacji 
- Apilandia, gdzie najmłodsi, ale także 
i starsi mogą zagłębić się w świat pszczół 
i otaczającej nas przyrody. 
■ PIAP

Do przedsiębiorców popłynie kilkana-
ście miliardów euro, do tego dochodzą 
środki z Krajowego Planu odbudowy, 
który niestety jest nadal elementem sporu 
politycznego, na czym wszyscy tracimy. 

Z mojej perspektywy branża reklamo-
wa może szeroko czerpać z dotacji. W re-
klamie i marketingu świetnie sprzedają 
się wszelkie innowacje, produkty ekolo-
giczne i generalnie nowości. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na nowe regulacje 
UE dotyczące opakowań, gdzie będzie 
wymóg ponownego ich użycia, co gene-
ruje potrzebę nowych pomysłów i roz-
wiązań obecnie nieistniejących na rynku. 
Firmy mogą wypracować wiele nowości 
w oparciu o prace B+R. 

Do branży reklamowej świetnie pa-
sują programy: cyfryzacja, wzornictwo, 
czy internacjonalizacja. Wzornictwo po-
zwala na wytworzenie nowych wzorów 
i produktów, cyfryzacja pozwoli na przy-
spieszenie i obniżenie kosztów procesów 
wewnątrz firmy a internacjonalizacja 
ułatwia wejście na rynki zagraniczne. 
Poszczególne firmy na pewno znajdą coś 
dla siebie niezależnie od specjalizacji 
i wielkości.

Jaki jest główny cel i  przeznaczenie 
programów unijnych w  obecnej per-
spektywie?

Ma Pan duże doświadczenie w pozy-
skiwaniu funduszy unijnych. Jak zdo-
bywał Pan i rozwijał to doświadczenie?

Zaczynałem od małych projektów jesz-
cze w perspektywie 2007-2013, w czasach 
słynnych naborów 8.1. i 8.2. W tym okre-
sie zarówno byłem beneficjentem dotacji 
unijnych jak i wykonawcą projektów dla 
klientów, którzy finansowali je ze środków 
unijnych. W tych latach także prowadziłem 
doradztwo związane z dotacjami, uczest-
niczyłem w przygotowaniu pomysłów 
i wniosków dotacyjnych. Jednak prawdzi-
wa przygoda zaczęła się w obecnie koń-
czącej się perspektywie, czyli 2014 -2020. 

Trzeba wyjaśnić, że perspektywy unijne 
są określane w 7-letnich okresach i rozli-
czane w okresie 3 lat od zakończenia. Stąd 
jeszcze w tym roku były nabory z tej per-
spektywy, a projekty należy zakończyć do 
2023 roku.

Kończąca się właśnie perspektywa 
w swoich założeniach była nakierowana 
na innowacje i tworzenie innowacyjnych 
produktów w oparciu o prace B+R oraz 

współpracę nauki z biznesem. Do swoje-
go pierwszego dużego projektu przygo-
towywałem się ponad rok opracowując 
innowacyjną metodę druku na metalu 
przy współpracy z naukowcami z Poli-
techniki Rzeszowskiej. Ten projekt został 
bardzo wysoko oceniony przez instytucję 
finansującą, w tym przypadku Urząd Mar-
szałkowski województwa Podkarpackiego 
i doczekał się wizyty studyjnej przedsta-
wicieli Komisji Europejskiej w siedzibie 
firmy. 

W następnych latach brałem udział 
w kilkunastu projektach mających na 
celu wdrożenie innowacyjnych produktów 
i usług, zarówno w swoich firmach jak 
i u partnerów. Cały czas realizuję jakieś 
projekty finansowane z dotacji UE i pra-
cuję z klientami nad przygotowaniem się 
do nowych naborów.

Co możemy sfinansować z dotacji?
Generalnie wszystko – tzn. możemy 

w ramach realizacji sfinansować wszyst-
kie wydatki, które służą osiągnięciu celów 
projektu. Mogą to być zakupy maszyn, 

Z życia Izby

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Przedstawiciele branży rekla-
mowej oceniają miniony rok, 
jako dobry pod względem biz-
nesowym. Jak wynika z badania 
przeprowadzonego przez PIAP, 
aż dwie trzecie ankietowanych 
firm odnotowała wzrosty obrotów 
między styczniem a listopadem 
2022 w porównaniu do tego sa-
mego okresu 2021 roku. Przy-
zwyczailiśmy się do dynamiki 
wokół nas, jesteśmy świadomi 
tego, że wpływamy na trudniej-
sze wody w gospodarce, szybszy 
nurt zmian, pełen trudnych do 
przewidzenia przeszkód. Mimo 
wszystko członkowie PIAP pa-
trzą z optymizmem w przyszłość, 
a wzrosty sprzedaży są najlep-
szym dowodem na to, że ma-
szyny marketingowe w firmach 
działają bez zakłóceń. Przedsię-
biorców z branży reklamowej nie 
ominą legislacyjne transformacje 
– o wszystkich zapowiadanych 
zmianach w prawie w telegraficz-
nym skrócie pisze Przemysław 
Ruchlicki. Ale nowym rok to tak-
że nowe możliwości, o których 
w kontekście unijnych dotacji 
opowiada Marcin Bosek. Jak 
zwykle w Gazecie PIAP znajdzie-
cie także mnóstwo inspiracji – jak 
projektować materiały reklamowe 
z poszanowaniem prawa autor-
skiego, o benefitach dla pracow-
ników, czy o odporności psy-
chicznej w dzisiejszej, zmiennej 
i często brutalnej rzeczywistości 
biznesowej. Serdecznie zapra-
szam do lektury!
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Takie innowacje nie będą finansowane. 
Z kolei np. nowa technologia produkcji 
opakowań ze zużytych na evencie kub-
ków plastikowych, o ile nie jest kopią ist-
niejącej gdzieś na świecie, będzie mogła 
otrzymać dotację.

Jest jeszcze jedna ważniejsza cecha 
każdej innowacji wdrażanej z udziałem 
dotacji unijnych przez przedsiębiorcę - 
na nowe rozwiązanie musi znaleźć się 
klient, który za nie zapłaci a przedsię-
biorca będzie w stanie na tej innowacji 
zarobić. Nie uzyskamy dotacji na inno-
wacje jeżeli nie udowodnimy sensu biz-
nesowego naszego rozwiązania.

W przypadku projektów unijnych nie-
zwykle istotne jest udokumentowanie jak 
wypracowaliśmy naszą innowację. Naj-
lepszym sposobem są przeprowadzone 
wcześniej prace B+R i dokumentacja. 
Można także kupić na rynku lub zlecić 
opracowanie innowacyjnego rozwiąza-
nia lub technologii np. od uczelni lub 
innej firmy. 

Jakie są możliwości skorzystania ze 
środków unijnych z programów prze-
znaczonych na cyfryzację?

Cyfryzacja to bardzo ważny obszar 
polityki spójności, stąd bardzo duże 
środki są przeznaczone na działania 
z nią związane. Do przedsiębiorców trafi 
spora część pieniędzy. Formy wsparcia 
będą bardzo różne i każdy znajdzie coś 
dla siebie. 

Cyfryzację w tej perspektywie należy 
rozumieć bardzo szeroko począwszy od 
robotyzacji poprzez wdrożenie opro-
gramowania, rozwiązań chmurowych, 
sztuczną inteligencję do cyberbezpie-
czeństwa. Nie będzie jednak można fi-
nansować podstawowych rozwiązań do-
stępnych na rynku np. oprogramowania 
do fakturowania, podstawowych narzę-
dzi do projektowania graficznego, ogra-
niczone będzie także finansowanie zaku-
pu komputerów czy serwerów fizycznych. 

W branży reklamowej warto apliko-
wać o cyfryzację magazynów (robotyza-
cja i informatyzacja), procesów projekto-
wych i produkcyjnych. 

Bardzo duży nacisk jest kładziony 
w przypadku projektów na wdrożenie 
rozwiązań, które zostaną zakupione 
w ramach projektu i dostosowanie ich do 
specyfiki firmy. Stąd w ramach cyfryzacji 
będzie można, a nawet trzeba finanso-
wać oprogramowanie, wdrożenie oraz 
szkolenie mające na celu pełne wdroże-
nie cyfrowych procesów w organizacji. 

Niezmiennie ważnym tematem jest 
ekologia. Czy możemy zdobyć fundu-
sze unijne chcą wdrażać ekologiczne 
rozwiązania w firmie?

Tak, takie działania będą w szczegól-
ności finansowane. Będą to zarówno 
innowacyjne technologie czy innowa-
cje produktowe, które obniżają ilość 
potrzebnych surowców czy eliminują 
surowce uciążliwe dla przedsiębiorcy. 
Będą pieniądze także na poprawę efek-
tywności energetycznej w firmach. Duży 
nacisk jest na zmianę w branży opako-
wań, gdzie istotne będzie zmniejszenie 
odpadów i wprowadzanie opakowań do 
drugiego obiegu. Można się spodziewać, 
że projekty w których znajdą się ekolo-
giczne rozwiązania będą mogły otrzymać 
dotację.

■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

Celem jest innowacyjność, cyfryzacja 
gospodarki a także ekologia i kompe-
tencje. W tych obszarach przedsiębiorcy 
mogą liczyć na duże pieniądze. 

Spora część środków jest przezna-
czona na prace B+R i budowę proce-
sów B+R - chociażby centrów B+R lub 
działów B+R w firmach oraz wsparcie 
współpracy nauka- biznes. Działania te 
mają służyć tworzeniu innowacyjnych 
produktów. Olbrzymie środki zostaną 
przeznaczone na wdrożenie produkcji 
innowacyjnych produktów w firmach 
wraz z cyfryzacją, rozwiązania ekolo-
giczne oraz rozwój kompetencji zespo-
łu. Finansowane będzie także wejście 
z innowacyjnymi produktami na rynki 
zagraniczne. 

Istotną zmianą w obecnej perspek-
tywie jest modułowość projektów, czyli 
możliwość podziału całego pomysłu na 
moduły/etapy i finansowanie poszczegól-
nych działań w ramach potrzeb poprzez 
wnioskowanie o dofinansowanie również 
etapami. Rozwiązanie to powinno uła-
twić przeprowadzenie całego cyklu inno-
wacyjnego od badań poprzez wdrożenie, 
szkolenia, cyfryzację do internacjonali-
zacji. 

Drugim ważnym elementem są do-
tacje warunkowo zwrotne - wdrożenie 
innowacji. W tym przypadku np. zakup 
maszyn do produkcji będzie możliwy, 
jednak gdy nie osiągniemy odpowiednie-
go poziomu sprzedaży produktu, dotację 
będziemy musieli zwrócić w części lub 
w całości. 

Pozytywną zmianą są nabory ciągłe. 
W uproszczeniu będzie można składać 
wnioski przez cały rok i będą na bieżąco 
ocenianie, a nie jak dotychczas do kon-
kretnego dnia i trzeba było czekać na na-
stępny nabór. To dla beneficjenta więcej 
czasu a oceniającym ułatwi pracę. 

Co to są prace B+R? W jaki sposób 
dotyczą branży artykułów reklamo-
wych?

Z perspektywy przedsiębiorcy to 
wszystko to, co robimy w firmie, by po-
prawić nasz produkt, usługę, procesy, 
know-how. Jeżeli widzimy jakiś problem 
lub pojawia się potrzeba np. zmniejsze-
nia kosztów produkcji lub przyspieszenia 
wykonania produktu czy usługi, a roz-
wiązaniem tego problemu nie jest zakup 
maszyny czy zwiększenie zatrudnienia 
lub wydajności, tylko trzeba znaleźć 
nowe nieistniejące jeszcze rozwiązanie 
(prowadzimy proces poszukiwania roz-
wiązania i zdobywania nowej wiedzy) - 
to właśnie są prace B+R. 

Aby prace B+R można było finanso-
wać ze środków unijnych niezbędny jest 
plan prac i ich uzasadnienie, poprzez 
analizę obecnych rozwiązań i wykazanie, 
że na rynku nie ma gotowych do wdro-
żenia technologii, procesów, produktów. 
Należy uzasadnić biznesową potrzebę 
prowadzenia prac w obranym kierun-
ku - udowodnić, że będzie można na 
nich zarobić poprzez sprzedaż produktu 
lub wprowadzenie oszczędności. Prace 
B+R, aby mogły być finansowane, muszą 
być także udokumentowane. Dokumenta-
cja jest niezbędna także jeśli finansowa-
liśmy pracę z własnego budżetu i chcemy 
wprowadzić innowacje, które są wyni-
kiem prac B+R ze wsparciem funduszy 
unijnych.

W branży reklamowej wszelkie no-
wości produktowe są bez wątpienia wy-
nikiem prac B+R, często prowadzonych 
przez przedsiębiorcę we własnym zakre-
sie i bez dokumentacji. Zawsze należy 
rozpoczęcie prac B+R poprzedzić ana-
lizami rynku, grupy docelowej, klientów 
i ich potrzeb, konkurencji i dostępnych 
na rynku rozwiązań. Zmniejszamy wte-
dy ryzyko niepowodzenia i “wymyślania 
koła od nowa”.

Jak możemy definiować innowację, 
w rozumieniu programów unijnych?

Innowacja to coś nowego: produkt, 
maszyna, technologia, ale także proces 
lub nowy sposób organizacji. Ważne jed-
nak jest to, że dotację możemy otrzymać 
na innowacje o zasięgu co najmniej kra-
jowym. Zasięg innowacji jest tutaj waż-
nym zagadnieniem, dla firmy innowacją 
jest wdrożenie nowego oprogramowania 
lub uruchomienie, dla regionu pierwsze-
go w mieście zakładu utylizacji śmieci. 
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MARCIN BOSEK
wspiera kreowanie innowacyjnych pomysłów 

i strategie rozwoju firm finansowanych poprzez 

dotacje, występując także jako mentor.

Z życia Izby
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Największe problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej

Zdecydowanie lepsze niż w roku 2021 były również prognozy wyników finansowych. Podczas 
gdy w 2021 roku nieco ponad połowa przedsiębiorców przewidywała wynik na plusie, w roku 
2022 zysk wypracowany został przez zdecydowaną większość – 86%. Jedynie co dziesiąta firma 
spodziewała się wyniku około zera.

Przedsiębiorcy obawiają się kryzysu. Prowadzenie biznesu w  roku 2022 stało się jeszcze 
bardziej skomplikowane.

2022 rok obfitował w wiele kluczowych wydarzeń z punktu widzenia stabilności biznesu. Firmy 
mierzyły się z wysokimi kosztami energii, transportu surowców, słabą pozycją złotówki na rynku wa-
lutowym. Do niepewności politycznej przyczyniła się m. in. wojna w Ukrainie i nieprzewidywalność 
legislacyjna. Duży wpływ na obserwowane na rynku korekty cen miała, oprócz rosnących kosztów, 
inflacja. W całość obrazu wpisać należy także oczekiwanie na nadejście kryzysu gospodarczego.

Mimo relatywnie dobrych wyników sprzedażowych i faktu, że w 2022 w końcu nastąpiło długo 
oczekiwane przełamanie efektów pandemii, przedsiębiorcy są mocno zaniepokojeni są ogólną sytu-
acją gospodarczo-polityczną. W 2022 roku wszyscy, jak jeden mąż podkreślają, że największą prze-
szkodą w prowadzeniu działalności jest niepewność gospodarcza - widmo kryzysu gospodarczego 
i inflacja. Jeden z respondentów spodziewa się niekorzystnego rozwoju sytuacji: „rynki zachodnie 
coraz bardziej łapią zadyszkę, (...) widać że pieniędzy na [rynku polskim] jest zdecydowanie mniej”.

 

Kolejne czynniki wymieniane jako problematyczne w prowadzeniu biznesu przez zdecydowaną 
większość (ponad 90%) respondentów to koszty utrzymania pracownika, niepewność polityczna 
i wzrost kosztów operacyjnych. 

W 2022 roku, kolejny rok z rzędu, wzrosły składki ZUS i płaca minimalna. Koszty utrzymania 
pracownika są dla 95% przedsiębiorców drugim najważniejszym problemem w prowadzeniu firm, 
większym nawet niż wysokie podatki (82%) czy wzrost kosztów operacyjnych (93%).

Czynniki takie jak brak pracowników, płynność finansowa, brak innowacji, czy duża konkurencja 
na rynku przywołane zostały jako problematyczne przez połowę lub mniej (52-20%) respondentów. 
Wobec głównych kłopotów w obecnym krajobrazie biznesowym te elementy zeszły na drugi plan.

Co czwarta osoba ankietowana wskazała spontanicznie kolejny problem, który utrudnia prowa-
dzenie biznesu. To ogólna przestarzałość i niestabilność przepisów przy jednoczesnym wprowadza-
niu wielu nowych elementów kontroli nad przedsiębiorcami. Mimo zapisów w ustawach, ani firmy 
ani urzędnicy często nie wiedzą jak się do nich dostosować. 

Respondenci sami komentują stan rzeczy: „brak jasnych, prostych i uczciwych przepisów podat-
kowych”. „Zmienność prawa podatkowego, wprowadzanie nowych wymogów odnośnie BDO i re-
cyklingu, coraz większa sprawozdawczość dla instytucji”. „Absolutna niestabilność prawa i prawa 
podatkowego. (...) Ustawy głosowane w nocy są na porządku dziennym, doprowadzając do sytuacji, 
gdy sami pilnujący nas, przedsiębiorców urzędnicy nie wiedzą o zmianach i nie potrafią zastosować 
ich w praktyce”. „Bardzo skomplikowane wszelkie procedury administracyjne. Dużo szybciej moż-
na postawić budynek firmy (...) niż dostać pozwolenie na budowę.” „Przestarzały kodeks pracy”. 
Problemy przedsiębiorców z ustawodawstwem nasiliły się w roku 2022 i w swojej uciążliwości 
dorównują tym z pierwszych miejsc listy.

Branża pokonała efekty COVID-19. Wyniki lepsze niż w ostatnim roku przed pandemią.
Dwie trzecie firm ankietowanych odnotowała wzrosty obrotów między styczniem a listopadem 

2022 w porównaniu do tego samego okresu 2021 roku. Mniej niż jedna trzecia borykała się ze 
spadkami. 

Ponad połowa przedsiębiorców ocenia, że w roku 2022 uzyskają przychody wyższe niż 
w ostatnim pełnym roku przed pandemią (2019). Co 5 firma spodziewa się podobnego wyniku jak 
przed pandemią, a jedna trzecia w dalszym ciągu odnotowuje spadki wobec pozycji z roku 2019.

W porównaniu z rokiem 2021 respondenci zdecydowanie lepiej oceniali prognozowany przychód. 
W 2022 roku już tylko co trzecia firma spodziewała się osiągnąć przychód mniejszy niż w roku 
2019. W 2021 efekty spowolnienia rynku związane z SARS-COV-2 i zmniejszenia obrotów wobec 
tych sprzed pandemii dotyczyły dwóch z trzech ankietowanych firm. 
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Z życia Izby

BRANŻA UPOMINKÓW 
REKLAMOWYCH 
W OBLICZU ZMIAN 
W GOSPODARCE  
– EDYCJA 2022
W listopadzie 2022 roku Polska Izba Artykułów Promocyjnych (PIAP) 
zrealizowała badanie skierowane do firm działających w branży upominków 
reklamowych. Celem badania było zweryfikowanie nastrojów panujących 
w branży, ustalenie najpoważniejszych trudności z jakimi borykają się 
uczestnicy rynku, ich oceny bieżącej sytuacji i prognozowanych na koniec 
roku 2022 wyników finansowych. W tekście podsumowujemy najważniejsze 
wyniki badania i patrzymy, co może przynieść rok 2023.
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Metodologia badania
Odpowiedzi były zbierane za pomocą ankiety online między 
28 listopada a 12 grudnia 2022. Udział w barometrze wzięło 44 
przedstawicieli małych, średnich i dużych firm: producentów 
i importerów artykułów reklamowych, agencji reklamowych, mediów 
i targów branżowych z rozpiętością przychodów od poniżej 100 tysięcy 
do ponad 50 milionów złotych rocznie.
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Czynniki inaczej niż dotychczas wpływające na kondycję firm 2022 Niezmienny optymizm i wiara we własną działalność.
Pomimo niesprzyjających rozwojowi warunków zewnętrznych, przedsiębiorcy stabilnie i nieco 

bardziej pozytywnie niż w 2021, oceniają kondycję własnych firm. W 2022 60% ankietowanych 
oceniło obecną kondycję swojej firmy na 8 lub więcej w 10-cio stopniowej skali, gdzie 1 oznaczało: 
„beznadziejna, walczymy o przetrwanie”, a 10: „idealna, możemy spokojnie inwestować w roz-
wój”. W roku 2021 taką samą ocenę kondycji własnej firmy przyznała nieco mniej niż połowa 
ankietowanych.

Nawet ze spodziewanym na horyzoncie kryzysem, właściciele firm nie planują znaczących ru-
chów związanych z redukcją zatrudnienia. Plany dotyczące redukcji etatów ma wyłącznie jedna 
czwarta ankietowanych pracodawców. Skala redukcji jest również niewielka, dotyczy z reguły 
mniej niż 10% etatów w firmie. 

Może oznaczać to, że przedsiębiorcy nawet mimo spodziewanych burz w gospodarce są zado-
woleni z zespołów po pandemii i zamierzają chronić własne zasoby ludzkie. Powodem może być 
również brak odpowiednich kandydatów na rynku pracy. Pracodawcy w komentarzach szczególną 
uwagę zwracają na nieadekwatne do posiadanych umiejętności wysokie oczekiwania finansowe, 
oraz niestabilność młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

Trudności poważne, 2023 może być kluczowy dla wielu firm w branży.
2022 rok był szczególny pod wieloma względami. Długo oczekiwane uwolnienie od efektów 

pandemii w końcu nadeszło. Obraz rynku stał się zdecydowanie bardziej pozytywny - zapotrzebo-
wanie na usługi i produkty reklamowe wzrosło. Czasu na świętowanie nie było jednak wcale, bo 
jednocześnie znacznie skomplikowało się otoczenie polityczno-gospodarcze. Krótkie zatrzymanie 
z początkiem wojny w Ukrainie, rosnąca z miesiąca na miesiąc inflacja i koszty - operacyjne, pra-
cownicze. Doskwierające mocniej niż w roku 2021 nieprzewidywalne ustawodawstwo. Tym samym 
branża przeskakując jedną przeszkodę napotkała kolejne.

Właściciele firm zdają się traktować te kłopoty poważnie: „Zakładamy, że w 2023 ten trend [spo-
wolnienie] się utrzyma, zatem rok 2023 będzie kluczowy dla wielu firm w branży.” Jednak od 
razu inni ankietowani podsuwają możliwe wyjścia z sytuacji: „Należy szybko dostosowywać się do 
potrzeb rynku i szukać ciągle nowych rozwiązań. Należy też dbać o dobry i sprawdzony zespół”. 
„Trzeba długo i mocno pracować, nie ma miejsca na błędy. Błąd to strata.” 
■ Magdalena Humeńczuk

Mimo przeszkód gospodarczo-politycznych sytuacja na rynku oceniana jest pozytywnie. 
W porównaniu do roku 2021 zmieniła się ocena sytuacji na rynku artykułów reklamowych. Pod-

czas gdy w roku 2021 ponad połowa respondentów oceniała rzeczywistość branży przeciętnie, 
w roku 2022 dominowały nastroje pozytywne i neutralne.

Jeszcze w roku 2021 respondenci w przeważającej części (ponad ⅔) oceniali popyt na mniejszy 
niż przed pandemią. W opinii przedsiębiorców w 2022 tendencja ta odwróciła się i popyt na produk-
ty i usługi branży zwiększył się w porównaniu do ostatniego roku przed pandemią (2019). 

Przyczyn tej zmiany upatruje ankietowany pisząc: „po odblokowaniu targów, eventów (...) rynek 
z dnia na dzień stał się bardzo chłonny, nie można było nadążyć z produkcją cały rok.” W opinii 
innego „rynek polski powoli wraca na prostą”, a do tego nie do przecenienia pozostaje fakt, że pro-
dukcja reklamowa z Polski w dużej mierze trafia na eksport, „to dalej najsilniejszy filar”.
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Mijający rok ustabilizował kryzys w obszarze zdrowia, ale przyniósł 
kolejne. Jak na zmiany, wojnę, galopującą inflację i inne czynniki 
gospodarcze zareagował nasz rynek? Czy czuć stabilizację i jakie 
plany stawiają przed sobą firmy w nowym roku? Zapytaliśmy o to 
przedstawicieli branży reklamowej!

BAROMETR NASTROJÓW W BRANŻY
wy towarów. Sytuacja geopolityczna 
nie miała znaczącego wpływu na naszą 
sprzedaż. Kłopoty sprawia strona kosz-
towa, wysoki kurs USD, ceny energii. 
Mimo wszystko staramy się utrzymać 
korzystne i stabilne ceny dla naszych 
klientów. 

Z natury jestem optymistą, więc 
wchodzimy w nadchodzący rok na-
stawieni pozytywnie. Myślę, że może-
my liczyć się ze słabszym pierwszym 
kwartałem, ale myślę, że generalnie 
kolejny rok będzie dobry. Mam na-
dzieję, że wojna na Ukrainie zakoń-
czy się zwycięstwem Ukrainy. Liczę 
też na ustabilizowanie się i spadek 
cen materiałów budowlanych, co po-
zwoli planować kolejne inwestycje. 
Mamy w planie budowę kolejnego 
modułu hali magazynowej, dokupienie 
kolejnego wózka Vna do magazynu, 
wymianę systemu WMS wraz z ko-
lektorami na nowszy technologicznie, 
rozbudowę systemów informatycz-
nych, rozbudowę pracowni druku 
o kolejne maszyny. 

Rok 2022 był rokiem turbulencji 
i wielu zmian w zakresie zachowania 
rynku i naszego podejścia do niego. 
Niemniej jednak dzięki innowacjom 
w produktach, takich jak maseczki 
FFP2 udało nam się zwiększyć sprze-
daż o prawie 30% vs 2021. Podjęliśmy 
również wiele działań wewnątrz na-
szych struktur, aby przygotować się na 
nadchodzące miesiące, które przyniosą 
wiele niepewności. Zapowiedzi dalsze-
go wzrostu inflacji wiążą się z weryfi-
kacją wewnętrznych procesów i popra-
wianiu naszej efektywności w obszarze 
produkcyjnym i komercyjnym. Stąd też 
m.in. inwestycje w inicjatywy marke-
tingowe czy pozyskanie z rynku specja-
listów w swojej dziedzinie.  Ponadto, 
zmieniliśmy założenie co do niektó-
rych produktów, np. bluzoworka Quik-
flip i wprowadziliśmy na rynek nowy 
produkt pod tą amerykańską marką - 
Quikflip Basic. Nowa koncepcja Quik-
flip jest odpowiedzią na rosnące koszty 
na rynku, ponieważ Quikflip Basic to 
bluza 2w1 z kapturem zamieniająca 
się w worek w tańszej wersji. Było to 
możliwe dzięki nowemu sposobowi 
produkcji z siedzibą w Polsce. W ślad 
za tym pojawiło się nowe portfolio 
produktowe wprowadzające na rynek 
nowe koce z kapturem lub produkty in-
spirowane świętami oraz tworząc nowe 
wzory istniejących. SANDEX.PL kon-
centruje swoją podstawową działalność 
na druku sublimacyjnym i kładziemy 
większy nacisk na komunikację tego 
atutu. 

Nadchodzący rok jest wielką ta-
jemnicą. Możemy spodziewać się nie-
mal wszystkiego. Wierzymy jednak, 
że światowe trendy, które są obecne 
w całej Europie nie ulegną drastycznej 
zmianie.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

czały nam jeszcze większych wrażeń. 
Ten rollercoaster ewidentnie nie chce 
się zatrzymać. 

Przewidywania ekonomistów nie na-
pawają optymizmem i choć wiemy, że 
nie zawsze są trafne, to podświadomie 
wpływają na finalny kształt strategii. 
Odpowiedzialne prowadzenie bizne-
su wymaga od nas ciągłej kalkulacji, 
bardziej zrównoważonego podejścia. 
Ostrożność nie oznacza stagnacji, ale 
mocno przemyślany rozwój najważ-
niejszych obszarów działalności. Bez 
wątpienia cyfryzacja jest dziedziną, 
która wymaga ciągłego doskonalenia 
i jest jednym z naszych kierunków in-
westycyjnych. Jest to ważna cześć sze-
roko rozumianego serwisu. Wierzymy, 
że odpowiedni komfort pracy z ofertą 
i wysoka jakość obsługi przekładają 
się na zaufanie i długotrwałe relacje 
z klientami i na koniec dnia kształtują 
poziom sprzedażowy.

Ze względu na rosnące koszty, moż-
liwości podniesienia cen nie rekom-
pensują galopującej inflacji roku 2022. 
Myślę, że przy obecnym poziomie in-
flacji nie możemy jeszcze mówić o sta-
bilizacji, ponieważ w naszej branży od-
biorca nie udźwignie różnic w cenach 
jakie były by potrzebne. W nowy rok 
wchodzimy z obawą przed konieczno-
ścią ponownych podwyżek cen, które 
planujemy na luty. Niestety przydałyby 
się wcześniej, ale nie chcemy serwo-
wać agencjom zbyt dużej zmienności 
warunków. Rok 2023 będzie dla nas 
kontynuacją i podsumowaniem projek-
tu, który ma na celu zwiększenie eks-
portu, co, mamy nadzieję, pozwoli na 
częściową stabilizację sytuacji.

Na pewno możemy powiedzieć, że 
ten rok wniósł stabilizację w naszej 
branży, nie musieliśmy się przede 
wszystkim mierzyć z kolejnym lock-
downem. Myślę, że też bardzo ważnym 

czynnikiem jest stabilizacja łańcuchów 
dostaw. Za to niestety przez inflację 
oraz skutki wojny, ceny na rynku za-
częły drastycznie rosnąć. Liczę, że 
na tym polu też nastąpi stabilizacja, 
zwłaszcza, że od kilku dni bardzo spa-
dły koszty importu z Chin.

Myślę, że po tym trudnym czasie 
każdy z nas liczy na wzrost sprzeda-
ży i planuje inwestycje, które mają się 
do tego przyczynić. I również my to 
robimy. Mamy zamiar wdrożyć parę 
nowych rozwiązań, które pozwolą na 
rozwój naszej firmy.

Biznesowo 2022 był dla Inspirion 
Polska rokiem dobrym, choć pełnym 
niespodzianek. Reakcja rynku na woj-
nę w Ukrainie mimo wszystko nie 
spowolniła naszego tempa wzrostu, 
a końcówka roku była najlepsza od 
czasów pandemii. Utwierdza nas to w 
przekonaniu, że nasza szeroka oferta 
w połączeniu z elastycznością i rzetel-
nością świadczonych usług jest dobrze 
odbierana przez Klientów. Oczywiście 
- nieprzewidywalne ustawodawstwo i 
rosnące podatki, inflacja, słaba pozy-
cja złotówki, koszty energii, sprawiają, 
że prowadzenie firmy obecnie jest jak 
bieg przez płotki.  

Mimo tak dużej zmienności robimy 
swoje. Intuicyjny, przyjazny użytkow-
nikowi sklep online i szersza automaty-
zacja produkcji to projekty, które wdra-
żamy w 2023 roku. Nie tylko zwiększą 
one naszą wydajność, ale również po-
zwolą skupić się na kluczowych zada-
niach, jakie stoją przed nami. Jesteśmy 
świadomi wpływu na otaczający nas 
świat. Z myślą o przyszłości, w całej 
grupie Inspirion wprowadzamy zmiany 
mające na celu rozwój, uwzględniający 
poszanowanie środowiska naturalnego, 
jego zasobów i praw człowieka. Kon-
centrujemy się na tych długotermino-
wych celach, za które bierzemy pełną 
odpowiedzialność.

Rok 2022 pod względem bizneso-
wym jest dla nas pozytywny. Mamy so-
lidny wzrost sprzedaży, stabilne obroty 
rozłożone na cały rok, regularne dosta-

Mijający 2022 rok był dla nas na-
prawdę dobry. Przychodowo to naj-
lepsze dwanaście miesięcy w historii 
Asgard. Ponadto, przeprowadziliśmy 
badanie NPS, dotyczące zadowolenia 
Klientów ze współpracy z nami. Wy-
niki jasno pokazały, że kontrahenci 
doceniają naszą obsługę, dobrą jakość 
produktów oraz szybkość działania. 
Jednocześnie zapytaliśmy Pracowni-
ków o ich zadowolenie – ucieszyła 
nas wysoka otwartość, zaangażowanie, 
a najbardziej wynik, z którego jasno 
wynika, że naszą ogromną zaletą jest 
atmosfera w firmie!

Napływające zewsząd negatywne 
informacje i obawy o przyszłość oczy-
wiście nie napawają optymizmem. My 
jesteśmy raczej ostrożnymi optymi-
stami. Przygotowujemy się na wiele 
scenariuszy, z których skorzystamy, 
kiedy zajdzie taka potrzeba. W roku 
2023 będziemy prezentować wiele 
nowości produktowych oraz zupełnie 
nową stronę internetową. Planujemy 
także zwiększenie mocy produkcyj-
nych znakowania i zmiany organiza-
cyjne, zwiększające wydajność pracy. 
W następny rok wchodzimy w świet-
nym nastroju. Zakładamy utrzymanie 
co najmniej tak dobrych wyników jak 
obecnie, jednocześnie nie zwalniamy 
tempa i stawiamy sobie ambitniejsze 
cele.

Zdecydowanie możemy uznać 2022 
rok za najlepszy okres sprzedażowy 
w historii naszej Firmy. Prognozy 
co do niego były od początku bardzo 
optymistyczne, a mimo wszystko osią-
gnięty wynik znacząco przerósł nasze 
przewidywania. Warunki biznesowe, 
w których przyszło nam funkcjonować 
w ostatnich trzech latach możemy po-
równać do ekstremalnej kolejki gór-
skiej, do której zostaliśmy wepchnięci 
wbrew naszej woli i wszystko na to 
wskazuje, że kolejne lata będą dostar-

ANNA ROSZCZAK
CEO Asgard

NINA MALINOWSKA
Dyrektor Zarządzający Fragrans

MARIUSZ JASTRZĘBSKI
Właściciel Gift Design MICHAŁ BAKUŁA

Wspólnik w Par Bakuła

MARIUSZ SZANDECKI
Właściciel Sandex.pl

MICHAŁ BARTKOWIAK
Sales Director w Axpol Trading

JOLANTA KEMPA
Wiceprezes w Inspirion Polska
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5. E jak Emotions – wywołuj emocje
To emocje determinują nasze decyzje, 

również te zakupowe. Badania przepro-
wadzone przez Advertising Research Fo-
undation wykazały, że „sympatia” jest tą 
miarą, która w największym stopniu decy-
duje o tym, czy reklama zwiększy sprzedaż 
produktów danej marki. Konsumenci oce-
niając marki wykorzystują bowiem przede 
wszystkim emocje (osobiste odczucia i do-
świadczenia), a nie informacje (atrybuty 
marki, suche fakty). Co istotne, znacznie 
częściej udostępniamy reklamy i treści 
powiązane z marką, które silnie rezonują 
emocjonalnie. Na tym mechanizmie opiera 
się m.in. komunikacja oparta na real-time 
marketingu (RTM). Humorystyczna czy 
też błyskotliwa prawie natychmiastowa 
reakcja na wydarzenie wzbudza nie tylko 
pozytywne emocje związane z marką, ale 
także sprawia, że przekaz jest chętniej udo-
stępniany przez jego odbiorców. 

Amerykańscy naukowcy zajmujący się 
badaniem emocji – Robert Plutchik i Paul 
Ekman – wskazali osiem podstawowych, 
które występują u wszystkich ludzi, bez 
względu na ich pochodzenie czy wycho-
wanie w określonej kulturze. Możemy 
odczuwać radość, smutek, złość, strach, 
wstręt, zaskoczenie, oczekiwanie i zaufa-
nie. Wszystkie te emocje może wywoływać 
przekaz reklamowy, bez względu na to, 
jaki nośnik komunikacji z klientem wybie-
rzemy. Pozytywne emocje – co przekłada 
się na budowanie pozytywnych skojarzeń 
z marką – mogą wywoływać upominki 
reklamowe, szczególnie te przykuwające 
uwagę. Czekoladki w formie domina, któ-
rymi można się bawić zanim się je zje, są 
upominkiem bardziej emocjonalnym, który 
ma dużą siłę przyciągania uwagi zarów-
no samego odbiorcy, jak i otoczenia. Dają 
możliwość faktycznego przyjrzenia się, 
zwrócenia uwagi na logotyp i co najważ-
niejsze – zbudowania określonych emocji. 
Zainwestowanie w niepowtarzalne upo-
minki wręczane np. na koniec roku może, 
zwłaszcza małej firmie, przynieść wymier-
ne rezultaty. 

EMOTIONS - emocje 
● Dobry przykład 
 Świąteczny spot reklamowy 

National Lottery („A Christmas 
Love Story / Just Imagine), 
wyreżyserowany przez zdobywcę 
Oscara Toma Hoopera, opowiada 
o przypadkowym spotkaniu dwóch 
osób, które wymieniają numer 
telefonu na odwrocie losu na loterii. 
Idealny przykład, jak w ciągu 3 minut 
i 13 sekund wywołać w odbiorcach 
przynajmniej pięć różnych 
emocji i spowodować, że przekaz 
zostanie zapamiętany, a następnie 
podświadomie uruchomi się dążenie 
do kupienia reklamowanego 
produktu.

● Antyprzykład
 Polski producent rajstop Adrian 

od wielu lat próbuje walczyć 
o uwagę klientek reklamami, które 
przypominają dosyć specyficzny 
rodzaj kampanii społecznych. 
Przekazy reklamowe na bilbordach 
wywołują wśród odbiorców wiele 
emocji, w tym przede wszystkim 
oburzenie, również tym, że za 
kontrowersyjnymi plakatami nie 
idą żadne realne działania ze strony 
firmy. W opinii wielu, to klasyczny 
przykład woke-washingu, czyli 
sytuacji, w której firma (zazwyczaj 
w formie reklamy) wykorzystuje 
problem społeczny dla własnych 
korzyści. 

2. U jak Unexpectedness – zaskocz 
odbiorcę 

Umiejętność niezauważania reklam 
nie tylko w wersji online (ślepota banero-
wa), lecz także offline, jest naturalna dla 
naszego mózgu. To metoda obrony przed 
nadmiarem bodźców. Nie zwracamy uwa-
gi na komunikaty reklamowe, zwłaszcza 
jeśli tworzone są według tego samego 
schematu (wyjątek: Żywiec). Najlepszy 
sposób na zwrócenie uwagi odbiorcy to 
zaskoczenie go czymś zupełnie nowym, 
nie zamykającym się w powszechnie zna-
nych wzorcach. Skuteczna komunikacja 
powinna być oryginalna i wykorzysty-
wać nieprzewidywalne formaty, pomysły 
i konteksty. 

UNEXPECTEDNESS – 
nieprzewidywalność 
● Dobry przykład 
 Zaskoczyć odbiorcę możemy 

reklamą ambientową, w której liczy 
się nie tylko layout, lecz także cały 
kontekst umieszczenia reklamy oraz 
kreatywne wykorzystanie otoczenia. 
Piwo Corona wykorzystało w swojej 
kampanii naturalne światło 
promieni słonecznych. W Brighton 
zainstalowano „Corona Natural 
Billobard”, który dzięki specjalnej 
konstrukcji z liści tworzącej cień 
odsłania kultową butelkę piwa oraz 
slogan „Made From the Natural 
World”. 

● Antyprzykład
 W celu przełamania dotychczasowej 

formy komunikacji, a tym samym 
zaskoczenia odbiorcy, marki 
wykorzystują często memy. Istnieje 
jednak ryzyko, że nie zostanie on 
pozytywnie przyjęty. Nie wszystkich 
przecież śmieszy to samo. Hasło 
„Szczęśliwa żona to szczęśliwy mąż, 
dlatego nowe buty kupuję z myślą 
o nim” jednego z warszawskich 
sklepów, nie zadowoliło wszystkich. 
Pomimo tego, że dział PR 
tłumaczył taką formę komunikacji 
wykorzystaniem mema: „Layout 
reklamowy ma formę mema, bardzo 
popularnej obecnie treści graficznej. 
Z założenia ma bawić, dawać 
wyłącznie powody do uśmiechu. Jest 
parafrazą powiedzenia happy wife, 
happy life. Absolutnie nie należy 
go odczytywać dosłownie, 
a naszym celem nie było budzenie 
negatywnych skojarzeń ani żadna 
obraza uczuć”. 

3. C jak Concreteness – posługuj się 
konkretem

Nasz mózg został zaprogramowany tak, 
aby odbierać tylko kluczowe informacje 
i najważniejsze elementy. Jeśli przeładuje-
my przekaz reklamowy, może się okazać, 
że najważniejsze umknie odbiorcy. Łatwiej 
zapamiętujemy także konkretne elementy 
niż całą układankę. W komunikacji war-
to więc użyć słów lub obrazów-kluczy, 
z których odbiorca sam będzie mógł złożyć 
sobie historię na zasadzie skojarzeń. Wspo-
mniany już Chip Heath nazywa to teorią 
pamięci "na rzepy" – im więcej takich „rze-
pów” w komunikacie, tym większe szanse, 
że „przykleją się” do odbiorcy, a cały prze-
kaz zostanie zapamiętany.

Jeszcze kilka lat temu podział kanałów 
komunikacji wydawał się prosty. Wystar-
czyło rozróżnienie na ATL i BTL. Dzisiaj 
– za sprawą mnogości miejsc dotarcia do 
odbiorców i narzędzi marketingowych, 
jakie możemy wykorzystać – granica ta 
zatarła się. Narodziła się trzecia strategia 
marketingowa. TTL nie tylko łączy zale-
ty dwóch pierwszych (masowe działania 
ze zindywidualizowanym podejściem do 
klienta), lecz zakłada również… że nie ma 
jednego idealnego sposobu dotarcia. Każda 
marka musi znaleźć własną drogę dotarcia 
do konsumenta. 

Każda komunikacja – bez względu na 
kanały i formaty, jakie firma wykorzysta 
oraz budżet marketingowy, jakim dys-
ponuje – powinna opierać się na sześciu 
podstawowych cechach. Należą do nich: 
Simple, Unexpected, Concrete, Credible, 
Emotional, Stories, czyli SUCCES. Po 
raz pierwszy cechy te w odniesieniu do 
dobrych pomysłów – a przecież dobra, 
a przede wszystkim efektywna komunika-
cja reklamowa opiera się na dobrze skro-
jonym pomyśle – zdefiniowali bracia Chip 
i Dan Heath, autorzy m.in. książki „Made 
to Stick: Dlaczego niektóre pomysły prze-
trwają, a inne umierają”.

1. S jak Simplicty – stwórz prosty ko-
munikat, który zapada w pamięć

Według badania przeprowadzonego 
przez Microsoft Corporation, człowiek sku-
pia uwagę średnio na osiem sekund. Jeśli 
więc chcemy, żeby nasza reklama przykuła 
uwagę odbiorcy – bez względu na to, jaki 
jej format wykorzystamy – nie możemy 
zaśmiecać przekazu niepotrzebnymi infor-
macjami. Musimy skupić się wyłącznie na 
kluczowej treści, jaką chcemy przekazać. 
Komunikat musi być prosty i zapadający 
w pamięć. 

SIMPLICITY - prostota 
● Dobry przykład 
 Pamiętasz reklamy Żywca? Zapewne 

tak, a przecież wykorzystuje się w nich 
zazwyczaj jedno zdanie i eksponuje 
literę Ż („Po prostu Ż”, „Chce się Ż”, 
„Ż po swojemu”, „Argentyńczykom 
życzymy końca kataru”). Jest krótko, 
prosto, a przy tym oryginalnie. Tak 
tworzy się kultowe reklamy, które 
zapadają w pamięć. Nawet jeśli ten 
sam schemat marka wykorzystuje 
w komunikacji już od kilku lat, to 
ten schemat działa. Bez problemu 
przypominamy sobie hasła 
z kampanii i kontekst, w jakim  
zostały użyte. 

● Antyprzykład
 Zbyt prosty przekaz może mieć 

jednak swoje zgubne skutki. 
W październiku 2017 roku pojawił 
się gif, przygotowany przez 
markę Dove, który przedstawiał 
młodą, czarnoskórą kobietę, która 
nagle zdejmuje z siebie brązowy 
T-shirt, a w jej miejsce pojawia 
się jasnoskóra kobieta. Kampania 
dotyczyła nowego, odżywczego 
balsamu do ciała, a marka chciała 
pokazać, że nadaje się on dla każdej 
skóry. Co pokazała tak naprawdę? 
Że czystość kojarzy się z bielą. Tak 
właśnie spot odczytali internauci. 

6. S jak Story – opowiedz historię
Suche fakty o produkcie lub usłudze 

zaprezentowane w reklamie – nawet 
jeśli z punktu widzenia firmy wydają 
się być niezwykle istotną informacją – 
nie wpłyną na sprzedaż tak, jak może 
zrobić to dobrze opowiedziana historia. 
Oryginalny pomysł, spójna narracja, 
bohater, z którym można się utożsamić 
przyciągają uwagę odbiorców, anga-
żują i wywołują emocje. W opowieści 
możemy pokazać nie tylko sam pro-
dukt, lecz także zastosowanie oraz ko-
rzyści, jakie płyną z jego posiadania. 
To w historii możemy odnieść się do 
wartości bliskich odbiorcy. Dzięki tym 
możliwościom storytelling stał się nie-
odłącznym elementem marketingu. Re-
klama oparta na storytellingu ma jesz-
cze jedną zaletę. Dobrze opowiedzianą 
historię chce się obejrzeć do końca, 
standardową reklamę nie zawsze. 

Nie trzeba wielkiego budżetu, naj-
lepszych scenarzystów, reżyserów 
i filmowców. Dobry storytelling w biz-
nesie to przecież także happy client 
story, czyli historia zadowolonego 
klienta, którą można opublikować na 
własnej stronie firmowej i dystrybu-
ować w kanałach społecznościowych. 
Dobrze skonstruowana opowieść może 
również… przeprowadzić klienta przez 
ścieżkę zakupową w sklepie interneto-
wym. 

STORY - historia 
● Dobry przykład 
 Allegro już od wielu lat robi to 

naprawdę dobrze. Reklamy marki 
(„English for Begginers”, „List do 
Mikołaja”, „To, czego szukasz jest 
bardzo blisko. Bal”) u najbardziej 
zajadłych przeciwników materiałów 
sponsorowanych potrafią wycisną 
łezkę wzruszenia i komentarze pod 
reklamowym filmem takie jak ten: 
„Gdyby wszystkie reklamy były na 
takim poziomie jak ta od Allegro, 
siedziałabym przed telewizorem 
i czekała na hasło „przerwa”.

● Antyprzykład
 Świąteczny spot reklamowy marki 

Apart „Lubię wracać tam, gdzie 
byłem” w założeniu jego twórców 
miał być „opowieścią o potrzebie 
bycia ze sobą, wspomnieniach 
i powrotach do miejsc bliskich 
naszemu sercu”. Bohaterki – 
przez blisko cztery minuty 
trwania reklamowego filmu 
– ubierają choinkę, oglądają 
zdjęcia, zmieniają kreacje… 
W tej opowieści w zasadzie nic 
innego się nie dzieje. I tak też 
reklamę odebrali jej widzowie 
– jako nudną, zbyt długą, nie 
angażującą widza. Większym 
zainteresowaniem cieszyła 
się parodia stworzona przez 
Klub Komediowy TV – „Piękna 
i długa reklama Apa*tu” (3,5 mln 
wyświetleń na YT dwa lata temu 
przy 924 tys. wyświetleń reklamy). 

Podstawą dobrej reklamy jest nie 
tylko prosty i zapadający w pamięć ko-
munikat, nie tylko zaskoczenie formą 
i kontekstem czy też wywołanie emocji 
dzięki opowiedzianej historii. Równie 
ważne jest dopasowanie tych wszyst-
kich elementów do wybranej grupy do-
celowej. Reklama jest przecież sposo-
bem komunikacji firmy z klientem i to 
z myślą o nim powinna być tworzona.
■ Monika Bartnik

SUCCES, czyli 6 cech, które 
sprawiają, że reklama jest dobra

 
Mówienie w oparciu o konkrety w prze-

kazie reklamowym jest warunkiem tego, że 
wszyscy odbiorcy zrozumieją komunikat 
tak samo i w taki sposób, jak zakładał jego 
twórca. Abstrakcyjny komunikat może bu-
dzić wiele skojarzeń, a tym samym może 
być nieczytelny. Unikanie abstrakcyjności 
nie dotyczy jednak wszystkich elementów 
komunikacji marketingowej. Bardzo często 
właśnie w oparciu o nią tworzone są sloga-
ny reklamowe, takie jak np. „Red Bull doda 
Ci skrzydeł”. 

4. C jak Credibility – bądź wiarygodny
Dobre pomysły – które bracia Heath 

nazywają „przyczepnymi historiami” – nie-
koniecznie muszą się opierać na faktach 
czy twardych danych. Muszą mieć „wy-
zwalacze”, które połączą opowiadaną przez 
markę historię z prawdziwymi doświadcze-
niami odbiorców. To stanowi o wiarygod-
ności całego przekazu. Podstawowa zasada 
w wiarygodnej komunikacji reklamowej 
opiera się na zasadzie „Nie mów, pokaż 
i używaj do tego przekonujących szcze-
gółów”. Claude Hopkins, legendarny już 
copywriter w książce „Scientific Adverti-
sing” napisał: „Żadne argumenty, w żadnej 
ilości nie mogą się równać jednej, silnej de-
monstracji działania produktu”. Potencjal-
nych odbiorców warto zaprosić do wypró-
bowania i sprawdzenia korzyści płynących 
z posiadania produktu na własnej skórze. 
Bardzo często w tym zaproszeniu do świata 
marki pomagają influencerzy, którzy w dzi-
siejszym świecie marketingu przejęli w du-
żej mierze rolę uwiarygadniających przekaz 
autorytetów. Są też swoistym remedium na 
adblocka, coraz częściej wykorzystywane-
go przez użytkowników sieci. 

CREDIBILITY - wiarygodność 
● Dobry przykład 
 Kampania 67 odcieni Diora 

– wykorzystująca influencer 
marketing – zwyciężyła podczas 
Influencer Marketing Awards 
2020 w kategorii Best Beauty 
Campaign. Marka Dior celebrowała 
wprowadzenie na rynek Fundacji 
Dior’s Forever i 67 unikalnych 
odcieni podkładu. Dla podkreślenia 
różnorodności kolorystycznej 
odcieni podjęto współpracę z 67 
influencerami. Każdy z nich był 
ambasadorem innego odcienia. 
Drugim celem akcji było stworzenie 
jakościowych treści nadających się 
do ponownego wykorzystania na 
kanałach należących do Diora. 67 
influencerów publikowało jeden 
post dziennie przez 67 dni, a łączny 
zasięg kampanii wyniósł 2,66 mln 
(posty influencerów zanotowały 1,85 
mln wyświetleń).

● Antyprzykład
 O ile slogan „RedBull doda Ci 

skrzydeł” jest przykładem na dobre 
wykorzystanie abstrakcyjności 
w komunikacji marki, o tyle 
może nim już nie być jeśli chodzi 
o wiarygodność. Celem marki 
było przekonanie konsumentów, 
że po wypiciu napoju będą lepiej 
skoncentrowani i pobudzeni. Jeden 
z klientów podważył te zapewnienia. 
Złożył pozew, w którym udowadniał, 
że mimo spożywania napoju od 10 
lat nie poprawiły się zarówno jego 
koncentracja, szybkość reakcji, nie 
stał się także bardziej pobudzony. 
Efekt? Sąd uznał, że informacja 
podawana w reklamie jest fałszywa 
i wprowadza klienta w błąd. RedBull 
musiał zapłacić Benjaminowi 
Careathersowi 13 mln dolarów 
odszkodowania.

Czy miarą dobrej reklamy jest jej wpływ na wyniki sprzedażowe? 
W świecie medialnego szumu, gdzie wszyscy konkurują o uwagę 
odbiorców, wydaje się, że dzisiaj sukcesem jest już fakt, że reklama 
została zauważona. Jak więc tworzyć komunikaty reklamowe, które 
przykują uwagę naszych potencjalnych klientów? 
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W poprzednim wydaniu omawiałem zmiany na stronie które przy stosunkowo niskim 
nakładzie pracy mogą dość istotnie poprawić efektywność strony internetowej jako narzędzie 
– czy to do sprzedaży, czy generowania leadów, czy każdego innego w zasadzie celu. 
W poprzednim wydaniu mogłeś przeczytać o wpływie na sprzedaż takich zmian jak 
optymalizacja grafik, opisy produktów czy ułatwienia w koszyku, dziś kolejna garść porad.
Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do lektury części drugiej.

QUICK WINS  
W E-COMMERCE 
CZĘŚĆ II

SSL – oczywista oczywistość 
Można mówić, że SSL wpływa na bez-

pieczeństwo transakcji i że jest to czynnik 
rankingowy (może niezbyt znaczący, ale 
zawsze). Można powtarzać, że wdroże-
nie SSL jest ściśle związane z Polityką 
Przetwarzania Danych Osobowych i ich 
ochroną. Mimo tych argumentów nadal 
trafiam na www (a nawet e-sklepy!), któ-
re nie mają szyfrowanego połączenia. Co 
jest kompletnie niezrozumiałe, bo przecież 
wejście na takie witryny jest mocno utrud-
nione dla użytkownika.

 
Niektóre przeglądarki skutecznie 

ostrzegają przed otwieraniem niezabez-
pieczonych stron i wymagają podwójnego 
potwierdzenia przed wyświetleniem ich 
zawartości. Inne atakują oczy internautów 
wielkim komunikatem „niezabezpieczo-
na” widocznym na pasku adresu. Jeśli do 
tej pory z jakichś powodów nie zadbałeś 
o SSL, to najwyższa pora to nadrobić. Tym 
bardziej że przy odrobinie dobrej woli nie 
kosztuje on zupełnie nic. Choć jeśli po-
ważnie traktujesz swój biznes, polecam 
wybierać rozwiązanie płatne (też obarczo-
ne gwarancjami i poręczeniami).

Blog w sprzedaży
Blog to prawdziwe pole do popisu dla 

marketingowców współpracujących z SE-
Owcami. Możliwości publikacji jest mnó-
stwo:
● recenzje i opisy produktów,
● unboxingi, które są niczym kotki w In-

ternecie (potrafią przejąć kontrolę nad 
czasem usera),

● rankingi, zestawienia, porady użytkowe,
● teksty poradnikowe i eksperckie.

Każda z tych treści czemuś służy: 
z punktu widzenia sprzedaży i z perspekty-
wy klienta. Posłużę się przykładowym sce-
nariuszem o temacie „jak wybrać gadżety 
reklamowe”. Na tym pierwszym ogólnym 
poziomie uczysz klienta i pokazujesz mu 
możliwości dopasowania produktów do 
jego aktualnych potrzeb. Następnie z po-
zycji tego tekstu przy pomocy linkowania 
zapraszasz go głębiej np. do wpisu o ga-
dżetach reklamowych dla hoteli. W nim 
oferta skupia się już na tej jednej kategorii. 
Kiedy już dokonasz prezentacji konkret-
nych produktów, możesz:
● przekierować go na stronę w sklepie 

albo
● udowodnić mu, że produkty, nad który-

mi się zastanawia, to dobry wybór. Naj-
lepiej zrobić to przez zaprezentowanie 
ich w formie recenzji (najlepiej video) 
lub unboxingu.

W takim scenariuszu użytkownik zdo-
bywa wiedzę, a przez rekomendacje roz-
wiązywane są jego ewentualne rozterki 
dotyczące podjęcia decyzji. Zyskuje on 
też poczucie, że znasz się na swojej bran-
ży i na asortymencie, który oferujesz jak 
przystało na prawdziwego eksperta.

Drugim dnem strategii publikacji jest 
oczywiście indeksowanie i maksymalne 
przetrzymywanie robotów wyszukiwarek 
na stronie. Można tego dokonać właśnie 
poprzez zastosowanie linkowania we-
wnętrznego. A idąc krok dalej, możesz 
tworzyć grupy remarketingowe na bazie 
pozyskanych danych i wracać do czytel-
ników z rekomendacjami produktowymi 
w reklamach display czy PLA.

Aktualizacja treści
Publikujesz na blogu? Świetnie. To te-

raz jeszcze pamiętaj, by od czasu do cza-
su zerknąć w statystyki wpisów. Bardzo 
często okazuje się, że nieaktualne teksty 
(np. „Najlepsze gadżety reklamowe na lato 
2018”) ściągają największy ruch. Niby faj-
nie, ale mamy przecież rok 2023 więc war-
to ten szczegół poprawić. Jeszcze lepiej 
stworzyć nową wersję artykułu i podlin-
kować ją w tym starym wpisie z zaprosze-
niem do przeczytania. Oczywiście można 
też pierwotny tekst przeredagować i prze-
kierować adresy przy pomocy redirect 301. 
Tak czy siak, recykling treści zawsze jest 
wskazany.

Pilar Pages
Pilar pages to niezbyt popularne pojęcie, 

jeśli chodzi o content i seo. Jeśli jednak 
poważnie traktujesz wcześniejsze podpo-

gopisy-reklamowe/dluopis-XYZ”, a nie 
taki: „stronawww?catid=1&prod=12”. Ta 
druga wersja jest kompletnie nieczytelna 
dla odbiorców i niezrozumiała dla wyszu-
kiwarek.

WAŻNE! Optymalizacja URL może 
w istotny sposób wpłynąć na 
widoczność serwisu, jednak źle 
przeprowadzona pogorszy wyniki. 
Trzeba pamiętać o zastosowaniu 
przekierowań 301 na likwidowane 
adresy, wskazując w ich miejsce 
nowe wersje.

Prosta nawigacja
W teorii sprawa łatwa, w praktyce 

w dużych sklepach nie lada wyzwanie dla 
ludzi odpowiedzialnych za doświadcze-
nia użytkowników. Tu znów posłużę się 
przykładem. Wiele sklepów z elektroniką 
(również ten z owocem w nazwie) oprócz 
rozbudowanej struktury katalogów stosu-
je jeszcze inteligentne wyszukiwarki, któ-
re sugerują kategorie, a nawet konkretne 
produkty na podstawie fraz wpisywanych 
przez klientów. Zupełnie na marginesie 
dodam, że warto śledzić dane analitycz-
ne, które odnoszą się do wyników wy-
szukiwania w witrynie. To właśnie one 
pomagają określić produkty cieszące się 
największym zainteresowaniem i zbudo-
wać bardziej przyjazne menu na podsta-
wie preferencji użytkowników.

Precyzyjna struktura kategorii wraz 
z jej opisem to także doskonałe narzędzie 
budowy widoczności w wyszukiwarce. 
Posłużę się tu przykładem z branży ga-
dżetów reklamowych. Kilka najwięk-
szych sklepów online od dłuższego 
czasu stosuje rozwiązanie nazywane 
„quick linkami”. Polega ono na tym, że 
odnośniki do najlepszych kategorii/ma-
rek są umieszczone najwyżej na stronie 
głównej. To sprawia, że klient szybciej 
dociera do konkretnych miejsc i łatwiej 
mu przebrnąć przez gąszcz kilkudziesię-
ciu tysięcy produktów. Bardziej zaawan-
sowane rozwiązania pozwalają nawet na 
personalizację ikon. Opierając się albo na 
ogólnych statystykach kategorii, albo na 
indywidualnych wyborach użytkownika, 
można podpowiadać mu te sekcje strony, 
które mogą być dla niego potencjalnie 
najciekawszymi.

Home Page – dobry początek 
i szczęśliwe zakończenie

Większość użytkowników buszują-
cych po Internecie trafia zazwyczaj na 
strony główne sklepów. Jeśli postarasz 
się o sprawne przekierowanie tego ruchu 
w głąb witryny, z pewnością zyskasz na 
jakości sesji. Kilka kluczowych aspektów, 
które zachęcają odbiorcę do pozostania 
w witrynie, omówiłem wyżej (przyjazna 
i pomocna nawigacja, szybkie ładowanie, 
atrakcyjny i angażujący slider, quick lin-
ki). O czym jeszcze trzeba wiedzieć?

Typowy użytkownik skanuje stronę 
bez wnikliwej lektury treści. Dlatego 
przy pierwszym kontakcie należy komu-
nikować się prostym językiem opartym 

o chwytliwe hasła, a nie długimi elabo-
ratami. Jeśli przyjrzysz się markom naj-
wyżej rankingującym na frazę „gadżety 
reklamowe”, sam przyznasz, że odrobili 
lekcję prawidłowo. Ich strony są cieka-
we, intuicyjne i zachęcają do aktywności. 
Odbiorca nie musi tracić czasu na poszu-
kiwania menu i polecanych produktów. 
Wszystko ma podane na tacy.

Linkowanie wewnętrzne 
Można by o nim pisać i pisać. Jest obo-

wiązkowym elementem dobrze ułożonej 
strategii SEO, choć na wstępnym etapie 
nie generuje większych trudności w re-
alizacji nawet dla laików. Wystarczy pa-
miętać o dwóch sprawach. Po pierwsze, 
żeby w opisach poszczególnych kategorii 
odnosić się do innych (np. „opony letnie 
w odróżnieniu od opon zimowych…”). 
Po drugie, że blog to nie tylko miejsce, 
w którym można dać upust talentom pi-
sarskim, ale też narzędzie, które ma gene-
rować ruch na stronie.

Linkowanie wewnętrzne najlepiej 
zobrazować na przykładzie Wikipedii. 
Tam każde hasło linkuje do kolejnych 
i kolejnych, i tak bez końca. Wychodząc 
od frazy „silnik spalinowy”, dosłownie 
w trzech kliknięciach trafiasz na definicję 
pojęcia „gęstości ładunku elektryczne-
go”. W żadnym momencie czytelnik nie 
pozostaje z pytaniami bez odpowiedzi. 
Jeden ruch myszką dzieli go od szansy na 
uzupełnienie wiedzy. Tak samo możemy 
(a raczej powinniśmy) budować struktury 
linków w naszych witrynach.

Najprostszym rozwiązaniem do wdro-
żenia jest dodanie modułu „produkty po-
dobne” i „inne posty na blogu”. W miarę 
technologicznych możliwości te elementy 
mogą być losowo generowane albo dobie-
rane precyzyjnie na podstawie scenariu-
szy zachowań usera. A wszystko po to, by 
serwować mu pod nos i pod kursor treści, 
które dają największą szansę na domknię-
cie konwersji.

W tym miejscu warto też wspomnieć 
o pojęciu i strukturze lejka zakupowego. 
Linkowanie powinno odwzorować ten 
proces i odpowiadać na wyzwania, przed 
jakimi staje klient na dowolnym etapie 
całego procesu zakupowego.

Dopracowane ALTy
O obrazkach już było, o nazwie też 

wspominałem, ale ALTy to coś, nad czym 
trzeba pochylić się osobno. Są najczęściej 
pomijanym przez programistów elemen-
tem struktury witryny i bardzo częstym 
powodem poprawek głównie ze względu 
na SEO. Choć nie bez znaczenia jest tu też 
aspekt ludzki. ALTy są bowiem podstawą 
do interpretacji danych w programach 
wspomagających osoby niepełnosprawne 
(zwłaszcza niedowidzące i niewidome), 
które poruszają się po stronach interne-
towych.

Zachęcam więc do weryfikacji, czy na 
Twojej witrynie ALTy prezentują się po-
prawnie i sensownie pod SEO, bo to wła-
śnie dzięki nim zdjęcia mogą wyświetlać 
się wyżej w Google Grafika.

Błąd 404
Zdarza się każdemu. Podstrony mogą 

się nie wczytywać z różnych powodów. 
Prędzej czy później na Twojej domenie ja-
kiemuś klientowi wyświetli się osławiona 
czterysta czwórka, czyli strona oznacza-
jącą, że adres, który kliknął, aktualnie nie 
działa lub już nie istnieje. Pytanie brzmi: 
jak sobie z tym poradzisz? Bo może dojść 
do dramatu, ale można też wyjść z takiej 
sytuacji z twarzą.

Za przykład do nauki niech nam po-
służy lider branży RTV AGD w Euro-
pie, a w zasadzie w Polsce. Ten market 
(o którym zapewne pomyślałeś) fanta-
stycznie identyfikuje potrzeby. Jeśli przez 
przypadek trafiam na stronę towaru już 
niedostępnego, szybko zostaje mi to za-
komunikowane wraz z kilkoma zamienni-
kami. Co ważne, z kategorii tych, których 
kiedyś szukałem. Przeglądałem konkret-
ny model telewizora? Proponują mi inny, 
a nie np. mikrofalówkę.

Żeby zbudować taki system rekomen-
dacji naprawdę niewiele potrzeba. Na 
bazie wywołanego adresu da się określić 
interesującą klienta kategorię produktu, 
a nawet jego cechy. Możliwości działania 
jest mnóstwo, choć są mocno uzależnione 
od struktury danych serwisu i samej bazy 
produktowej, na której pracujesz. Tak czy 
inaczej, pozornie ślepy zaułek, jakim jest 
strona 404, szybko może okazać się miej-
scem, w którym podniesiesz bardzo moc-
no konwersję witryny. A wszystko dzięki 
temu, że w miejsce produktów niedostęp-
nych zaoferujesz alternatywę, zamiast 
bezradnie rozkładać ręce.

Optymalizacja URL
Temat rzeka, bardzo ściśle powiązany 

z SEO. Śmiem twierdzić, że ma większe 
znaczenie właśnie dla niego niż dla UX. 
Zmiana routingu na stronie www to po-
ważne zadanie logistyczne. Im szybciej 
się za to zabierzesz, tym lepiej dla Two-
jego biznesu. Dlaczego? Optymalizacja 
URL niesie ze sobą dwie podstawowe 
korzyści: adres wygląda przyjaźniej i wy-
szukiwarce łatwiej odnieść go do treści, 
którą prezentuje.

 
W skrócie chodzi o to, by podczas prze-

glądania sklepu i zakupów użytkownik 
widział URL taki: „nazwastronywww/dlu-

wiedzi, to i ta powinna Cię zainteresować. 
Pilar pages w najprostszym wydaniu to nic 
innego jak kategoryzacja treści. Na blogu to 
podział tematyczny wpisów (np. na recen-
zje, poradniki), a w sklepie online są to po 
prostu kategorie produktów.

Wraz z rozbudową publikacji takie sek-
cje tworzą się naturalnie. Są niezbędne, 
ponieważ:
● zapobiegają kanibalizacji treści w obrę-

bie witryny,
● porządkują treści,
● ułatwiają użytkownikowi dogłębne po-

znanie konkretnego tematu.

Zachęcam do zapamiętania tego poję-
cia, a przy okazji rozmów o strategii seo 
i content marketingu do poruszenia tematu 
w swoim zespole. Być może ktoś w firmie 
ma pomysł na pilar pages i wymaga on je-
dynie wdrożenia?

Zaufanie to podstawa
Klienci nigdy nie kupują kota w worku 

i nie wydają pieniędzy u byle kogo. Dlatego 
trzeba robić wszystko, by najpierw zyskać 
uznanie w ich oczach (jako ekspert w danej 
dziedzinie) i znaleźć coś, co was połączy 
(światopogląd, poczucie humoru – nieważ-
ne). Oczywiście można to osiągnąć, mode-
lując odpowiednio marketing firmy. Ale jest 
jeszcze coś, co wymaga szczególnej uwagi. 
To ogólna wiarygodność i zaufanie. Buduje 
je m.in. SSL, system ocen konsumenckich, 
czy uczestnictwo w programach opiniują-
cych takich jak Trusted Shops.

Czy kupisz cokolwiek na stronie, która 
w sekcji „kontakt” nie podaje numeru NIP 
albo pełnego adresu? Zapewne nie. Przed 
wydaniem większej kwoty zaglądasz na 
profile social media producenta/sklepu, 
żeby zapoznać się z opiniami dotychcza-
sowych klientów? To normalne. Inni też 
tak robią. Dlatego, jako właściciel witryny, 
zadbaj o wszystkie aspekty, które wpływają 
na postrzeganie Twojej marki.

Zarządzanie ruchem na stronie
Na temat tego, jak to robić, prawie 

wszystko zostało powiedziane wyżej. 
Z wyjątkiem jednego. Jeśli stosujesz lin-
kowanie, rób to porządnie. W taki sposób, 
żeby użytkownik wiedział, co ma kliknąć 
i gdzie go to przeniesie. Bardzo często 
spotykam się z linkami, których kolor nie-
znacznie różni się od barwy tekstu podsta-
wowego. A to błąd. Te linki można bardzo 
łatwo przegapić, co w efekcie powoduje, że 
treści uznawane są za nierentowne, bo nie 
generują ruchu w głąb serwisu.

Linki zawsze powinny być wyraźnie 
oznaczone i łatwe do wychwycenia nawet 
podczas szybkiego przewijania strony. 
Mogą mieć np. formę CTA albo buttonów. 
Wybór należy do Ciebie.

Przyjemne czytanie
Stosuj proste i czytelne czcionki. Dbaj 

o odpowiedni kontrast tekstu w stosunku 
do tła. Pamiętaj, że wielkość fontu określa 
jego ważność dla czytelnika. Strona powin-
na być estetyczna, przejrzysta i nieprzeła-
dowana kolorami. Nasza percepcja nie lubi 
pstrokatego układu, bo trudno się w nim 
odnaleźć.

Podsumowując…
Większość rozwiązań, które omówiłem, 

jest relatywnie prosta do wdrożenia i na 
podstawowym poziomie nie powinna spra-
wić kłopotu zespołowi IT. W procesie roz-
wijania witryny po prostu trzeba wziąć je 
pod uwagę. Praktyka pokazuje, że te Quick 
Wins realnie przekładają się na doświad-
czenia użytkownika, a niektóre z nich rów-
nież na widoczność strony w wyszukiwar-
ce. Już tak całkiem na koniec, jeśli mogę 
coś jeszcze zasugerować: obserwuj rynek. 
Nie tylko bezpośrednią konkurencję, ale 
również największe platformy e-commer-
ce. Monitoruj, jakie rozwiązania i zmiany 
wprowadzają, i wyciągaj wnioski. Kiedyś 
usłyszałem takie mądre zdanie: „Jeśli nie 
stać Cię na testy A/B, przyjrzyj się temu, co 
robią liderzy w Twoim sektorze i najwięksi 
gracze na rynku. Firmy, które generują ob-
rót liczony w miliardach rocznie, nie mogą 
sobie pozwolić na stosowanie niepotwier-
dzonych testami hipotez”.
■ 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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MOCNY START w NOWY ROK
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nowości pojawiają się prawie w każdej kategorii 
produktowej - od t-shirtów i koszulek polo przez kurt-
ki, bluzy, polary, bezrękawniki, spodnie, po czapki, 
buty, parasole, maskotki i akcesoria odblaskowe. Do 
120 marek oferowanych przez L-Shop-Team, w 2023 
roku dołączają dwie nowe marki - NeoBlu und  
Stamina.

Nowości w asortymencie t-shirtów, koszulek polo 
lub bluz można znaleźć m.in. u marek B&C, Gildan, 
Roly, Mantis, Sol’s, Neutral, Tiger, Stedman, Build 
your Brand, Just Hood. Kurtki, softshelle oraz bezrę-
kawniki z pewnością warto obejrzeć u marek Regatta,  
Stormtech, Elevate i James&Nicholson, Tee Jays,  
Promodoro. Elegackie koszule biznesowe, mary-
narki, polówki czekają w ofercie nowej marki Neo 
Blue. Nowości dla gastronomii tj. kurtki kucharskie, 
fartuchy oraz polary i kamizelki przygotowały firmy  
Premier oraz Dennys London. Oferta dla najmłod-
szych powiększa się o nowe tekstylia od Larkwood, 
Link Kids Wear i SF, a o ich dobrą zabawę zatroszczy 
się marka MBW swoimi nowymi pluszakami.

Odzież roboczą i odblaskową oraz obuwie można 
znaleźć u marek Korntex, Regatta, Roly Workwear. 
Sportowo w nowościach robi się natomiast u Just 
Cool, Findes-Hales, Tee Jays dzięki nowym oddycha-
jącym koszulkom oraz bluzom. O nasze głowy zadba 
Atlantis, Beechfield i Flexfit nową ofertą zarówno 
ciepłych czapek jak i bejsbolówek oraz kapeluszy. 
Na wypadek niepogody marka Fare przygotowała 
nowe, kolorowe parasole, a nowa marka Stamina 
dołącza się z płaszczami, ponczami przeciwdeszczo-
wymi. Dopełnieniem oferty są torby, plecaki i worki, 
które zapowiadają Halfar, Bagbase, Westford Mill,  
Printwear i Stamina. ■

To tylko namiastka produktów, które pojawią się 
w ofercie w 2023 roku. Całą ofertę ponad 6400 
artykułów znajdziesz na www.l-shop-team.pl.

Warto pamiętać, że przez cały rok, wybrane 
nowości oraz nowe marki będą do testowania 
w ramach zestawów TexSyle- Box.

2023 rok zapowiada się intensywnie. L-Shop-Team 
otwiera nowoczesne Centrum Magazynowo-
Logistycznego o powierzchni magazynowej  
52 000 m2 oraz wprowadza do oferty ponad 400 
nowości produktowych oraz nowe, przydatne 
narzędzia marketingowe dla swoich klientów.
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Relacje targowe Q4 2022
HAPTICA® live 2022

Dziesiąte już z kolei targi HAPTICA® live 2022 odbyły się 6 września w Światowym 
Centrum Konferencyjnym w Bonn. Radość z możliwości ponownego spotkania się 
na żywo, rozmów, oglądania i możliwości wypróbowywania produktów była do-
słownie wypisana na twarzach uczestników targów. 117 wystawców i 865 odwie-
dzających z  605 firm zainteresowanych wykorzystaniem technologii haptycznej 
w reklamie. Przebiegające w swobodnej atmosferze wydarzenie było pełne małych 
upominków i interesujących wykładów. Odbyła się też wystawa zwycięzców kon-
kursu na upominek promocyjny 2022 roku, podczas którego odwiedzający mogli 
zobaczyć 41 zwycięskich produktów. Kolejna edycja HAPTICA® live odbędzie się 15 
marca 2023 r. w tej samej lokalizacji.

Więcej informacji na: www.haptica.live 

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

Centrum spotkań na Targach Taropak 2022

Kilka tysięcy zwiedzających, stu wystawców, kilkadziesiąt nowości – tak wyglądały 
Targi Taropak odbywające się w dniach 26-28 września 2022 roku! Targowi goście 
mieli okazję wzięcia udziału w kilku wydarzeniach branżowych: konferencji Taropak 
Design, konferencji Taropak E-commerce, konferencji Polskiej Izby Opakowań czy 
warsztatach Low Cost Automation organizowanych przez igus®. W dniu otwarcia 
Targów Taropak wręczono pięć Złotych Medali Grupy MTP za najbardziej innowa-
cyjne produkty. 
Wystawcy pokazali w tym roku na Taropaku wiele urządzeń automatyzujących pro-
dukcję opakowań, prezentowali swoje nowe maszyny pakujące, nie zabrakło rów-
nież materiałów opakowaniowych, etykiet czy wypełniaczy. Dużą część ekspozycji 
zajęły również rozwiązania przyjazne środowisku. 

Więcej informacji na: www.taropak.pl

Jesienna edycja GWW Trend 2022

Podczas jesiennych targów GWW Trend zorganizowanych przez Niemieckie Stowa-
rzyszenie Dystrybutorów Artykułów Promocyjnych 27 września 2022 r. w RheinMa-
in-CongressCenter w  Wiesbaden zaprezentowało się 143 dostawców, importerów 
i producentów artykułów promocyjnych. W sumie targi odwiedziło 590 gości i tym 
samym przyciągnęły one więcej odwiedzających niż ubiegłoroczna, jesienna edycja 
targów. Większość wystawców była zadowolona z  zainteresowania zwiedzających 
targi. Oprócz nowości produktowych, popularnym tematem rozmów były również 
zmiany w GWW, ponieważ dzień wcześniej na walnym zgromadzeniu stowarzyszenia 
wybrano nowy zarząd. Poruszano również kwestie wyzwań stojących obecnie przed 
sektorem , w tym kryzysu energetycznego. 

Więcej informacji na: www.gww-trend.de

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2022, Zdjęcia: Jasmin Oberdorfer, © WA Media

marke[ding] 2022

Związane z  technologią haptyczną w  reklamie oraz komunikacją wizualną targi  
marke[ding] w Wels odbyły się 29 września 2022 po raz pierwszy po przerwie trwa-
jącej od 2016 roku. Swoje produkty i usługi zaprezentowało 79 dostawców z sektora 
artykułów promocyjnych oraz kilku dostawców z  pokrewnych sektorów, takich jak 
technologia druku czy komunikacja wizualna. Według oficjalnych danych, targi przy-
ciągnęły 756 gości. Wielu wystawców chwaliło frekwencję, szczególnie w godzinach 
porannych, jak również jakość kontaktów i zapytań. W przyszłości impreza ma odby-
wać się co dwa lata. Kolejna edycja odbędzie się we wrześniu 2024 roku. Następny 
pokaz marke[ding] w wiedeńskim Hofburgu planowany jest na 18 kwietnia 2023 r.

Więcej informacji na: www.markeding.at

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

Festiwal Inspiracji – 14. edycja targów Festiwal Marketingu

Festiwal Marketingu odbył się 14-15 września 2022 r. w  EXPO XXI Warszawa.  
232 dostawców artykułów promocyjnych dla branży reklamy i  marketingu zapre-
zentowało nowości na nadchodzące miesiące oraz na okres świąteczny. Targom 
towarzyszyły branżowe konkursy: do Super Gift zgłoszono rekordową ilość – 123 
gadżety reklamowe! Kolejną odsłonę miał też konkurs  POS STARS na najlepsze 
displaye reklamowe oraz Złoty Medal na innowacyjne produkty, maszyny i  opro-
gramowania. Targi odwiedziło 4100 zwiedzających. W  oba dni targowe odby-
ła się również  konferencja  dla dyrektorów i  właścicieli drukarń – Marketing MIX.  
Kolejna edycja targów: 13-14 września 2023 r. 

Więcej informacji na: www.festiwalmarketingu.pl
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Jak i gdzie nawiązywać wartościowe relacje biznesowe? W jaki sposób efektywnie wykorzystać ich siłę? 
Odpowiedzi na te pytania znają wieloletni członkowie PIAP.

Trampolina do budowania 
wartościowych relacji 
biznesowych

„Biznes to relacje między ludźmi, 
nie liczby. Gdyby było inaczej, najbo-
gatsi byliby matematycy”. Tak o re-
lacjach w biznesie zwykł mawiać Jan 
Kulczyk. Trudno się z tym nie zgodzić. 
Aktywność biznesowa opiera się w du-
żej mierze na nawiązywaniu kontaktów 
i budowaniu więzi nie pomiędzy firma-
mi a między ludźmi, którzy te firmy re-
prezentują. Umiejętność nawiązywania 
i rozwijania relacji – od momentu po-
wstania firmy poprzez kolejne etapy jej 
rozwoju – to jedna z kluczowych kom-
petencji, od której niejednokrotnie zale-
ży sukces lub porażka przedsiębiorstwa. 

Firma to ludzie
Produkt, jego dostępność, cena, szyb-

ki termin realizacji. To czynniki, które 
odgrywają kluczową rolę w budowaniu 
sukcesu każdej firmy. Bardzo często 
jednak w odniesieniu do rynku B2B na 
ostateczną decyzję klienta, z którą firmą 
podejmie współpracę, mają wpływ re-
lacje biznesowe. Firma to ludzie, więc 
relacje biznesowe budowane są w opar-
ciu o relacje międzyludzkie. To one są 
nieodłącznym elementem każdego spo-
tkania biznesowego. To one kreują wi-
zerunek osoby, która firmę reprezentuje, 
więc w efekcie przekładają się również 
na ocenę całej firmy oraz oferowanych 
przez nią produktów i usług. Warto pa-
miętać – co podkreśla Artur Ogiegło, 
właściciel firmy Artigraf – że dobra 
relacja jest wartością, której nie można 
kupić, trzeba na nią zasłużyć. Wypraco-
wanie wartościowych relacji to proces 
długotrwały, wymagający zaangażowa-
nia i wysiłku, dający jednak wymier-
ne korzyści obu stronom. – Z naszymi 
partnerami handlowymi rozmawiamy, 
słuchamy ich i staramy się wzmacniać 
więzi. Nasze relacje opierają się na za-
ufaniu, szacunku, szczerości oraz wza-
jemnym wsparciu. Dzięki temu przez 
ponad 20 lat naszej pracy udało nam się 
zbudować dużą rodzinę. Tak, rodzinę, 
bo niejednokrotnie wiemy o sobie wię-
cej niż nasza rodzina. Dobrze się doga-
dujemy, dobrze identyfikujemy potrzeby 
i dotrzymujemy słowa. To siła i moc, 
która codziennie napędza nas do przy-
jemnej i skutecznej pracy – mówi Artur 
Ogiegło. Właściwe relacje biznesowe 
stanowią także klucz efektywnej sprze-
daży. – Ułatwiają komunikację, zwięk-
szają efektywność działania, zamieniają 
pojedyncze transakcje w długotrwałą 
współpracę między przedsiębiorstwami 
– mówi Maciej Maćkowiak, commer-
cial director w firmie Promonotes. 

Wioleta Baran, CEO Gadgetfun, 
podkreśla, że w świecie biznesu, w któ-
rym cały czas los rzuca przedsiębiorcom 
kłody pod nogi (covid, wojna, inflacja) 
zapomina się o relacjach. Jaki jest więc 
skuteczny sposób na budowanie dobre-
go i trwałego partnerstwa biznesowego? 
– To dialog, czyli rozmawianie i słucha-
nie. Kiedy nauczysz się słuchać, odkry-
jesz nowe perspektywy – mówi. Warto 
pokazać klientowi, poświęcając swój 
czas, że jest naprawdę ważny. – Dzisiaj 
rynek jest tak ogromny, że czasem ciężko 
utrzymać klienta przy sobie, bo ciągle 
szuka on czegoś nowego, innego. Sytu-
ację ratuje tylko stosunek do biznesu, 
czyli ta wartościowa relacja – dodaje. 
I na koniec najważniejsze. W relacjach 
biznesowych ważna jest zasada win-
-win. – Jeśli budujemy partnerstwo 

w biznesie, powinno ono przynosić obu-
stronne korzyści – podkreśla Robert 
Załupski z OOH Magazine.

Wartościowe relacje biznesowe to: 
● lepsza komunikacja – sprawniejsze 

porozumiewanie się z partnerem 
biznesowym to łatwiejsza 
codzienna praca. 

● komfort współpracy – partnerzy są 
bardziej elastyczni w zaspokajaniu 
wzajemnych potrzeb i oczekiwań.

● skuteczność – większa wiedza 
o partnerze biznesowym i o jego 
potrzebach to bardziej efektywna 
praca.

● inwestycja – pozyskanie nowego 
klienta kosztuje firmy do siedmiu 
razy więcej niż utrzymanie klienta 
dotychczasowego.

„Razem możemy więcej!” 
Duże wsparcie w procesie budowania 

wartościowych relacji biznesowych za-
pewniają firmom organizacje branżowe. 
Podstawą ich działania jest koordynacja 
aktywności, których celem jest zwięk-
szenie rozpoznawalności reprezento-
wanego sektora (wydarzenia branżowe, 
badania rynku, raporty) oraz wyzwań, 
z którymi się on mierzy (akcje lobbin-
gowe). Organizacja branżowa jest także 
idealnym gruntem do wymiany wiedzy, 
doświadczeń i networkingu. To idealna 
trampolina do budowania wartościo-
wych relacji biznesowych. 

Jedną z wiodących organizacji bran-
żowych na rynku jest Polska Izba  
Artykułów Promocyjnych, która 
w 2022 roku świętowała 15-lecie swo-
jego istnienia. – Jako członek założy-
ciel od początku traktuję członkostwo 
w PIAP jak swego rodzaju platformę do 
wspólnych działań na rzecz całej branży 
upominków reklamowych. Bardzo czę-
sto działania inspirowane przez człon-
ków przynoszą korzyści wszystkim pod-
miotom działającym na rynku – mówi  
Robert Załupski. 

Spotkania branżowe PIAP, które są 
jedną z inicjatyw organizacji, to dosko-
nałe miejsce nie tylko do pozyskiwania 
nowych kontaktów biznesowych, ale 
również do wzajemnego inspirowania 
się, wymiany doświadczeń i budowania 
relacji partnerskich. – Dzięki spotkaniom 
mamy okazję lepiej się poznać, także 
od strony prywatnej. Często nawiązują 
się bliższe relacje, których owocem są 
wspólne przedsięwzięcia – mówi Ka-
tarzyna Skowron, właścicielka agencji 
reklamowej Norwoks. Budowanie wię-
zi międzyludzkich dzięki członkostwu 
w PIAP podkreśla również Artur Ogie-
gło. – Nie samym biznesem człowiek 
żyje. Usłyszałem kiedyś od mojego bar-
dzo dobrego znajomego – „Stary, ty nie 
musisz ode mnie nic kupować. Ważne, 
żebyśmy się spotykali. Kropka”. Jego 
firma jest naszym głównym dostawcą 
od 15 lat i jest również członkiem PIAP. 
Gdyby nie nasze wspólne członkostwo 
w tej organizacji pewnie nasze więzi 
nie byłyby tak bliskie – mówi. PIAP jest 
również trampoliną do budowania rela-
cji z branżowymi „rekinami” oraz – co 
ciekawe – z konkurencją. – Będąc człon-
kiem tej organizacji jesteśmy wdzięczni, 
że otrzymujemy dostęp do bardzo szero-

kiego grona ciekawych i wartościowych 
osób – dodaje Ogiegło. Z perspektywy 
Magdaleny Dmowskiej, CMO Citron 
Group, członkostwo w PIAP umożliwia 
poznanie się, wymianę doświadczeń 
oraz spostrzeżeń na temat np. kierunku 
rozwoju rynku. 

Im więcej nas mówi jednym głosem, 
tym lepiej jesteśmy słyszani

„Razem możemy więcej!” – hasło 
przewodnie PIAP – jest kwintesencją 
wartościowych relacji biznesowych. 
A jak interpretują je członkowie stowa-
rzyszenia? 

Robert Załupski nie ma wątpliwo-
ści, że kropla drąży skałę, a kilka kro-
pel może zdecydowanie przyspieszyć 
ten proces. I właśnie temu ma służyć 
członkostwo w stowarzyszeniu. – Ra-
zem możemy osiągnąć sukces, być 
jako branża zauważeni, ale też walczyć 
o kreowanie przestrzeni do rozwoju np. 
poprzez zmiany w prawie, które mają 
na celu ułatwienie prowadzenie biznesu 
– mówi. Również Maciej Maćkowiak 
zauważa, że tylko wspólne działanie 
w duchu hasła „Razem możemy więcej” 
daje możliwość lobbowania tematów 
ważnych dla członków PIAP i dla ca-
łej branży. Stwarza także szansę bycia 
dostrzeżonym przez organy państwowe.  
– Im więcej nas mówi jednym głosem, 
tym lepiej jesteśmy słyszani – mówi  
Maciej Maćkowiak. 

Motto przewodnie można również 
odnieść do relacji z potencjalnymi 
klientami. – Kiedy utworzy się duża gru-
pa jest szansa, że jej głos usłyszy wielu 
pomimo tego, że będą mówić szeptem. 
Osobiście liczę na to, że mocne działa-
nia sporej siły, jaką obecnie jest PIAP, 
otworzy oczy niedowiarkom i naszym 
przyszłym klientom. Liczę, że przekona-
ją się o tym, że siła upominków reklamo-
wych jest ogromna i warto inwestować 
w ten rodzaj marketingu – mówi Artur 
Ogiegło.

Zrozumienie, partnerstwo, zaufanie, 
doświadczenie i odpowiedzialność. 
Z tymi wartościami kojarzy się hasło 
„Razem możemy więcej!” Wiolecie 
Baran. – Wspólnie zwykli ludzie mogą 
osiągnąć niezwykłe rezultaty – mówi. 
Magdalena Dmowska przez osiem lat 
zasiadała w zarządzie PIAP i w tym 
czasie miała okazję poznać wielu ak-
tywnych ludzi, którzy chcą działać 
i pracować na rzecz branży upominków 
reklamowych. – Ci wszyscy ludzie mają 
świadomość, że „razem możemy więcej" 
– podsumowuje.

Na czym opiera się partnerstwo w biz-
nesie? Przede wszystkim na zrozumie-
niu wzajemnych potrzeb i oczekiwań. 
Nie da się tego osiągnąć, kiedy relacjom 
biznesowym nie towarzyszą te między-
ludzkie. Wypracowanie wartościowych 
relacji, w których stosunki formalne 
przeplatają się z mniej formalnymi, to 
szansa na zbudowanie biznesowych 
więzi na lata. Miejscem, które dzięki 
podejmowanym inicjatywom stwarza 
okazję do nawiązywania i budowania 
wartościowych relacji biznesowych są 
organizacje branżowe. Tylko od nas za-
leży, czy tę okazję wykorzystamy. 
■ Monika Bartnik 

TAK MÓWIĄ

MAGDALENA DMOWSKA
CMO Citron Group
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Bardzo często relacje biznesowe mają 
wpływ na finalną decyzje klienta, 
z którą firmą podejmuje współpracę. 
To ludzie tworzą organizacje, a relacje 
biznesowe z klientami wpływają na 
wizerunek firmy i finalnie na jej sukces.

WIOLETA BARAN
CEO Gadgetfun

Skuteczny sposób na budowanie 
dobrych i trwałych relacji partnerskich 
to dialog, czyli rozmawianie 
i słuchanie. Kiedy nauczysz się słuchać, 
odkryjesz nowe perspektywy.

ROBERT ZAŁUPSKI
CEO OOH Magazine

W relacjach biznesowych ważna 
jest zasada win-win. Jeśli budujemy 
partnerstwo w biznesie powinno ono 
przynosić obustronne korzyści.

ARTUR OGIEGŁO
właściciel firmy Artigraf

Firma to ludzie. Dobre relacje to 
wartości, których nie można kupić, 
trzeba na nie zasłużyć.

MACIEJ MAĆKOWIAK
commercial director Promonotes

Relacje ułatwiają komunikację, 
zwiększają efektywność działania, 
zamieniają pojedyncze transakcje 
w długotrwałą współpracę między 
przedsiębiorstwami.
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Grafiki zaprojektowane do e-mailingów wykorzystują materiał ilustracyjny z bezpłatnych 
banków zdjęć bez przestrzegania zasad darmowej licencji. Zdjęcia na profilach 
społecznościowych publikowane są z adnotacją „źródło: Google”. Wizerunek postaci 
z bajki pojawia się na firmowym kubku. Problemy wynikające z łamania praw autorskich 
w większości przypadków nie są działaniem umyślnym. Mają swoje źródło w niewiedzy. 
Jak więc tworzyć materiały reklamowe z poszanowaniem prawa autorskiego? 

teriał graficzny, lecz także tekstowy. Gdzie 
najczęściej szukamy inspiracji? Oczywi-
ście w internecie. Kopiowanie treści ze 
stron internetowych – podobnie jak zdjęć 
– stanowi naruszenie praw autorskich. Au-
torskie prawa osobiste do artykułów przy-
sługują ich autorom. Z kolei treści opu-
blikowane w serwisach internetowych są 
majątkowymi prawami autorskimi i należą 
do osób, które zarządzają tymi serwisami.

Czy można kopiować treści ze stron 
internetowych?

Gdyby nie indywidualny nadruk, ku-
bek byłby zwykłym naczyniem. To zna-
kowanie produktu logotypem nadaje 
mu charakter firmowego gadżetu. Per-
sonalizacja upominków reklamowych 
coraz częściej nie ogranicza się jednak 
wyłącznie do umieszczenia logo. Firmy, 
które chcą wzmocnić przekaz, w swoich 
projektach wykorzystują także dodatko-
we elementy graficzne. Kuszące jest po-
darowanie firmowej koszulki z Kubusiem 
Puchatkiem czy też kubka z symbolem 
Supermana albo z wizerunkiem 500-zło-
towego banknotu. Oczywiście można to 
zrobić. W przypadku postaci z bajek lub 
komiksów wcześniej trzeba jednak pod-
pisać umowę licencyjną. Prawa autorskie 
do bajki co do zasady przysługują twór-
cy. Znacznie częściej ich właścicielami 
są wytwórnie filmowe, które nabywają 
prawa od ich autorów. Proces z wielką 
wytwórnią filmową za bezprawne wyko-
rzystanie wizerunku? Odradzamy. Warto 
również pamiętać, że wytwórnie często 
rejestrują postaci z bajek czy też z komik-
sów jako znak towarowy. Prawo autorsko-
-majątkowe wygasa bowiem po 70 latach 
od śmierci autora treści. Ochrona znaku 
towarowego nie ma daty przedawnienia. 

Mniej skomplikowana wydaje się 
sytuacja z wizerunkiem banknotów. 
Jeszcze kilka lat temu wykorzystanie 
wizerunku polskich środków płatniczych 
w materiałach reklamowych wymagało 
każdorazowo uzyskania zgody od Na-
rodowego Banku Polskiego. Pod koniec 

autora oraz z kosztami, które wynikają 
z zawarcia umowy o przeniesienie praw 
do użytkowania. Nie wystarczy podpis: 
„Źródło: Facebook”. Nie możemy rów-
nież wstawić adnotacji: „Źródło: Google”.

Jeśli na interesujące nas zdjęcie lub gra-
fikę trafimy właśnie za pośrednictwem tej 
konkretnej wyszukiwarki, prawa do użyt-
kowania można sprawdzić w zaawanso-
wanych ustawieniach. Do wyboru mamy 
dwie opcje: „licencje Creative Commons” 
oraz „licencje komercyjne i inne”. Cre-
ative Commons to system licencji, dzięki 
którym właściciel praw autorskich (a więc 
twórca zdjęcia czy grafiki) upoważnia 
użytkownika do korzystania z jego utwo-
ru, ale pod pewnymi warunkami. I właśnie 
te warunki należy sprawdzić przed pobra-
niem materiału i jego dalszym wykorzy-
staniem. Zasady korzystania z darmowej 
licencji musimy także sprawdzić, jeśli 
przypadło nam do gustu zdjęcie lub grafi-
ka w darmowym banku. 

Sprawa wydaje się prosta – ale tylko na 
pierwszy rzut oka – jeśli w projekcie wy-
korzystujemy zdjęcie stockowe, za które 
zapłaciliśmy. Czy we wszystkich projek-
towanych materiałach reklamowych mo-
żemy je użyć? Warto sprawdzić zasady 
opisane w licencji prostej i rozszerzonej. 
Kiedy z kolei trafimy w sieci na adnota-
cję przy utworze „domena publiczna” 
oznacza to, że wygasły majątkowe prawa 
autorskie lub utwór nigdy nie był przed-
miotem prawa autorskiego. Materiał taki 
możemy rozpowszechniać bez koniecz-
ności płacenia za niego. Niezbędne jest 
jednak oznaczenie autorstwa.

Marketerzy i graficy, by uatrakcyjnić 
materiały reklamowe tworzone dla firm 
mają możliwość korzystania z nieskoń-
czonych zasobów internetu. Zdjęcia, gra-
fiki, filmy, podkłady muzyczne… To istna 
dżungla, w której coraz trudniej się poru-
szać. Zwłaszcza, że większość z tych treści 
nie jest zabezpieczona przed pobieraniem 
i kopiowaniem. Przy wielu nie pojawia się 
także nazwisko autora. Nadal więc zdarza-
ją się sytuacje, w których firmy traktują 
ogólnodostępne materiały ilustracyjne, 
filmowe i dźwiękowe jako dobro wspól-
ne i wykorzystują je do tworzenia mate-
riałów na potrzeby własnej komunikacji 
marketingowej. Problemy wynikające 
z łamania praw autorskich w większości 
przypadków nie są działaniem umyślnym. 
Mają swoje źródło w niewiedzy. Jak więc 
tworzyć materiały reklamowe z poszano-
waniem prawa autorskiego? 

Jak zgodnie z prawem korzystać ze 
zdjęć znalezionych w sieci 

Autor zdjęcia lub grafiki, którą opu-
blikował w internecie nie musi oznaczać 
swojej pracy. Prawa autorskie do umiesz-
czonego przez niego utworu (zdjęcie lub 
grafika to przejaw działalności twórczej 
o indywidualnym charakterze, a więc 
w rozumieniu prawa są utworem) powsta-
ją automatycznie. Jeśli więc w zasobach 
internetu znajdziemy materiał ilustracyj-
ny, który chcielibyśmy wykorzystać we 
własnym projekcie lub w komunikacji 
w social mediach, musimy zakładać, że 
ma on autora i tym samym jest chroniony 
na podstawie przepisów prawa autorskie-
go. Wykorzystanie takiego zdjęcia wią-
że się z koniecznością uzyskania zgody 

2016 r. znacznie uproszczono ten proces. 
Jeśli chcemy wykorzystać wizerunek 
banknotu w projekcie musimy przestrze-
gać dokładnych wytycznych i tzw. do-
brych praktyk, które zostały zamieszczo-
ne na stronie NBP. Najważniejsza zasada 
dotyczy zachowania szacunku do pienią-
dza. Nie można prezentować go w spo-
sób, który degradowałby jego wartość. 
Określonych zasad musimy się również 
przestrzegać, kiedy mamy zamiar wyko-
rzystać w projekcie symbole państwowe. 
Należy je prezentować, okazując im sza-
cunek i cześć. W przeciwnym razie na-
rażamy się na odpowiedzialność karną 
i cywilną. Co ciekawe, na przedmiotach 
przeznaczonych do obrotu handlowego 
dozwolone jest umieszczanie godła lub 
barw RP tylko w formie stylizowanej lub 
artystycznie przetworzonej.

Podoba Ci font Arial? Sprawdź, czy 
możesz go wykorzystać

Świadomość problemów, jakie może 
ściągnąć na firmę bezprawne użycie 
zdjęć, materiałów graficznych lub wize-
runku postaci z bajek czy filmów, kopio-
wanie tekstów ze stron internetowych, 
wykorzystanie znanego przeboju w fir-
mowym filmie promocyjnym jest dosyć 
duża. Dla wielu zaskoczeniem może być 
jednak fakt, że również użycie fontów 
wiąże się z prawnymi regulacjami. 

Times New Roman, Arial, Calibri, Lato… 
To nazwy fontów, czyli zestawów znaków 
zapisanych w formie cyfrowej, z którego 
korzystamy tworząc tekst lub grafikę. Font 
– jak każdy przejaw twórczości – podlega 
ochronie prawnej. Zanim więc wpadniemy 
na pomysł wykorzystania go we własnym 
projekcie powinniśmy sprawdzić, jakiej 
licencji podlega. W tym przypadku nie ma 
znaczenia fakt, że twórca fontu udostępnił 
go za darmo lub że kupiliśmy prawa do jego 
wykorzystania. Nie ma bowiem jednej uni-
wersalnej licencji, która regulowałaby zasa-
dy stosowania. Każdy z twórców określa je 
w sposób indywidualny. 
■ Monika Bartnik

Jak projektować 
materiały reklamowe 
z poszanowaniem prawa 
autorskiego

Nieodłącznym elementem dzisiejszej 
rzeczywistości internetowej są memy. 
W polskim prawie brakuje jednak regula-
cji, które odnosiłyby się do tego rodzaju 
twórczości. Tworząc memy na potrzeby 
komunikacji prowadzonej przez firmę 
w social mediach również trzeba się trzy-
mać określonych zasad. W tym przypadku 
należy odnieść się do prawa autorskiego. 
Wymaga ono podania – bez względu na 
to, czy mem zostanie potraktowany jako 
parodia czy jako utwór zależny – twórcy 
i tytułu lub źródła zdjęcia czy grafiki, któ-
re stało się bazą do jego stworzenia.

Czy można wydrukować mapę 
w firmowym folderze?

A co jeśli chcielibyśmy w naszym fir-
mowym folderze wykorzystać mapę, na 
której pokażemy np. lokalizację firmy? 
Tu zaczynają się schody. Skąd wziąć 
wysokiej rozdzielczości mapę, którą bę-
dzie można wydrukować? Pierwsza od-
powiedź, jaka przychodzi nam do głowy 
to zapewne Google Maps. W darmowej 
licencji oprogramowania niestety Go-
ogle nie daje możliwości pobrania grafiki 
mapy w takiej rozdzielczości, która nada-
wałby się do druku. Istnieje możliwość 
wydruku, ale wymaga to spełnienia okre-
ślonych warunków. Warto więc je wcze-
śniej sprawdzić i dodatkowo pamiętać, 
że każda modyfikacja mapy jest narusze-
niem praw autorskich. 

Symbol Supermana albo wizerunek 
banknotu na firmowym kubku?

Firmowe strony internetowe, newslette-
ry, e-mailingi czy też grafiki do social me-
diów tworzymy nie tylko w oparciu o ma-

1. ZDJĘCIA, FILMY, MUZYKA 
 Sprawdź, jakie zasady użytkowania określa 

licencja w bankach, które udostępniają zdjęcia, 
grafiki, materiały wideo i muzykę.

 Jeśli płacisz za zdjęcie, sprawdź różnice między 
licencją prostą a rozszerzoną.

 Jeśli korzystasz z darmowego banku zdjęć, 
sprawdź zasady darmowej licencji.

 Sprawdź prawa do użytkowania w ustawieniach 
zaawansowanych Google’a.

2. TEKSTY
 Nie kopiuj treści bez zgody autorów lub właścicieli 

praw. 
 Zapoznaj się z zasadami licencji Creative Commons 

(dotyczy również materiałów graficznych). 

3. WIZERUNEK 
 Nie masz umowy licencyjnej? Zrezygnuj 

z wykorzystania wizerunku postaci z bajek, 
filmów, gier komputerowych. 

 Zapoznaj się z zasadami NBP dotyczącymi 
wykorzystania wizerunku polskich środków 
płatniczych.

4. FONTY
 Sprawdź, jakie warunki korzystania z fontu 

w ramach licencji ustanowił twórca fontu.

5. MAPY
 Sprawdź zasady licencji dotyczące drukowania 

map z Google Maps.
 Pamiętaj, że modyfikacja mapy stanowi 

naruszenie praw autorskich. 
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Obecnie trwają prace nad noweliza-
cją przepisów, które umożliwią składanie 
wniosków również przedsiębiorcom, na 
których energia jest refakturowana – np. 
wynajmowanych budynkach. Będzie to 
oznaczało, że nawet bez zawartej bezpo-
średnio z zakładem energetycznym umowy 
na dostawę energii będzie można złożyć 
wniosek. Tu niestety nie do końca wiadomo 
jak powinien zachować się przedsiębiorca – 
strona umowy, jeżeli dokonuje refaktur na 
kilku wnioskodawców.

Prawo pracy
To, co nieuniknione z początkiem roku, 

to podwyżka płacy minimalnej. Od stycz-
nia 2023 roku wyniesie ona 3490 zł. No-
vum jest jednak, ze względu na wysoką 
inflację, podwyżka dwukrotna. Należy 
w budżetach zaplanować również wzrost 
płacy minimalnej w lipcu – wtedy musi 
ona osiągnąć poziom 3600 złotych. Odpo-
wiednio zwiększeniu ulega stawka godzi-
nowa z umowy zlecenie – 22,80 zł i 23,50 
złotych. W związku ze zimną płacy mini-
malnej zwiększa się również wysokość 
innych wskaźników – m.in. dodatku za 
pracę w porze nocnej, czy kwoty wolnej od 
zajęcia komorniczego. Inny będzie, choć to 
już nie zależy od płacy minimalnej, ekwi-
walent za 1 dzień urlopu wypoczynkowego 
– wyniesie 20,83. Wzrasta również – do 45 
zł – dieta z tytułu krajowej podróży służbo-
wej i związane z nią ryczałty.

W związku z porządkowaniem Polskie-
go Ładu od 2023 r. pracownik będzie mógł 
złożyć aż trzem płatnikom oświadczenie 
o stosowaniu kwoty zmniejszającej poda-
tek, czyli nie zawsze będzie to u danego 
pracodawcy miesięcznie 1/12 z 3600 zło-
tych.

Warto również wspomnieć – choć nie 
wynika to ze zmiany prawa – że 2023 r. jest 
pierwszym od utworzenia PPK, w którym 
zadziała mechanizm autozapisu (pracow-
nik w wieku 18–55 może złożyć deklarację 
o nieprzystąpieniu do PPK, jednak nie jest 
ona ważna bezterminowo). Mechanizm au-
tozapisu działa niezależnie od tego, kiedy 
pracodawca przystąpił do programu, bądź 
kiedy zatrudnił pracownika. Do 28 lutego 
2023 należy poinformować pracowników, 
którzy wcześniej oświadczyli o rezygnacji 
z udziału w PPK o automatycznym zapisie 
do programu, a co się z tym wiąże, dokony-
waniu wpłat do programu. Pierwsze skład-
ki będą odprowadzane za wynagrodzenia 
wypłacone w marcu, chyba że pracownik 
ponownie złoży oświadczenie o rezygnacji.

Wreszcie pracodawcy doczekali się regu-
lacji w ustawie mechanizmu pracy zdalnej. 
Zlecić ją pracownikowi można będzie tylko 
w wyjątkowych okolicznościach (stan epi-

fikacji, ponieważ w większości miast rady 
podjęły uchwały o naliczaniu go według 
maksymalnej możliwej stawki.

Czekają nas również zmiany w VAT – to 
tzw. Slim VAT 3. Zwiększy się limit obrotu 
dla małego podatnika (do ponad 9,5 milio-
na zł), posiadacze kas fiskalnych on-line 
nie będą musieli przechowywać raportów 
fiskalnych w formie papierowej, zmieni 
się również mechanizm sankcji w VAT – 
przepisy określą maksymalny wymiar, co 
oznacza, że organ będzie (a przynajmniej 
powinien) uwzględniał stopień zawinienia 
podatnika. Łatwiej będzie również uzyskać 
status podatnika bezgotówkowego, co wią-
że się z szybszym zwrotem podatku.

Konsumenci
Uchwalono przepisy implementujące 

tzw. dyrektywę omnibus. Rozszerza ona 
szereg uprawnień konsumentów, nakłada 
również dodatkowe obowiązki na sprze-
dawców. Dłużej będą oni odpowiadali za 
niezgodność towaru z umową (12 miesię-
cy a nie 6 jak dotychczas), będą musieli 
informować o najniższej cenie produktu 
z ostatnich 30 dni (uwzględniając wcze-
śniejsze rabaty). Priorytetem w zaspoka-
janiu roszczeń z tytułu wad rzeczy będzie 
ich naprawa. W przypadku sprzedaży on-
-line ochrona obejmie również rzetelność 
opinii innych użytkowników o produktach 
(przedsiębiorca będzie musiał zapewnić, że 
opinie są przekazywane przez osoby, które 
nabyły produkt).

Sygnaliści
Ustawy o ochronie sygnalistów nadal 

nie ma, mimo że system powinien działać 
u dużych przedsiębiorców już od roku. 
Warto śledzić poczynania ustawodawcy 
w tym zakresie, ponieważ ze względu na 
realizację kamieni milowych przy urucha-
mianiu KPO, prace mogą bardzo szybko 

Poniżej krótkie omówienie wybranych 
zmian, które przyniesie w prawie początek 
2023 roku.

Prawo podatkowe
W prawie podatkowym nowy rok rów-

nież przyniesie sporo zmian. Od nowego 
roku nowe kasy fiskalne będą dostępne 
wyłącznie w wersji on-line (z wyjątkami 
dla kilku branż). Ci przedsiębiorcy, którzy 
w miejscu instalacji kasy nie będą mieli 
Internetu, będą zmuszeni zawrzeć porozu-
mienie z naczelnikiem US o okresowym 
przekazywaniu danych. Jeżeli MF po raz 
kolejny nie przesunie terminu wejścia 
w życie, to od 1 kwietnia w myjni samo-
chodowej obowiązkowo będzie zainstalo-
wana kasa fiskalna.

Zmieniają się stawki minimalne i mak-
symalne podatku od środków transportu (to 
reguluje obwieszczenie MF), a przy podat-
ku od nieruchomości warto dokonać wery-

demii bądź zagrożenia albo działania siły 
wyższej w dotychczasowym miejscu pracy 
– np. pożaru). Szeroko natomiast uregulo-
wano pracę zdalną na wniosek pracownika. 
Dla przedsiębiorców oznacza to, że powin-
ni stworzyć katalog stanowisk, na których 
praca zdalna jest niemożliwa do wykony-
wania ze względu na jej charakter. W przy-
padku niektórych kategorii pracowników 
(kobiety w ciąży, rodzice z dziećmi do 4 
lat i opiekujący się niepełnosprawnymi) 
będzie to jedyna możliwość niewyrażenia 
zgody na pracę zdalną. Z kolei zgoda pra-
codawcy niesie daleko idące obowiązki, do 
których należy się przygotować już teraz. 
To m.in. konieczność wyposażenia stano-
wiska pracy, przeszkolenie pracownika, jak 
również ustalenie kwoty zwrotu kosztów 
zużytej energii elektrycznej i ekwiwalentu 
za wykorzystywanie sprzętu prywatnego 
oraz zwrotu innych kosztów bezpośrednio 
związanych z pracą zdalną. Ustawodawca 
stworzył dwa modele. Pierwszy to praca 
okazjonalna – do 24 dni w roku – znacznie 
odformalizowana i nie niosąca dla praco-
dawcy obowiązku zwrotu kosztów. Drugi 
model – powyżej 24 dni – wiąże się z peł-
nym uregulowaniem w umowie między 
stronami wszystkich aspektów takiej pracy.

Na razie przepisy przynoszą więcej py-
tań niż odpowiedzi, ponieważ nie ma wska-
zanych mechanizmów rozliczeń z pra-
cownikiem, obliczania zużycia, katalogu 
uzasadnionych kosztów. Dużą niewiadomą 
jest również kwestia kontroli pracownika 
w miejscu pracy zdalnej (zarówno doraźna, 
jak i zapewnienie bezpieczeństwa przed do-
puszczeniem do pracy). Nie wiadomo też, 
czy jeżeli pracownik przekroczy limit pracy 
okazjonalnej (24 dni), to trzeba mu wstecz-
nie zwrócić poniesione koszty.

Mamy również nowe rozwiązanie – pra-
wo do kontroli prewencyjnej pracowników 
na obecność alkoholu i substancji odurzają-
cych. Należy jednak uważać, aby stosowa-
ne zasady nie zostały uznane za dyskrymi-
nujące wybraną grupę.

Jak się przygotować
Większość wskazanych wyżej zmian 

wymusi konieczność zmian organizacyj-
nych. W szczególności praca zdalna, ze 
względu na mocno niedoprecyzowane 
przepisy może być punktem spornym mię-
dzy pracodawcą a pracownikiem. Warto już 
teraz zastanowić się nad modelem refunda-
cji kosztów oraz stanowiskami, na których 
nie jest możliwa praca zdalna. 

Niewątpliwie wzrosną też koszty prowa-
dzonej działalności, zarówno w obszarze 
podatków lokalnych, jak i kosztów pracow-
niczych. 
■ Przemysław Ruchlicki
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przyspieszyć. Jeżeli przepisy krajowe wej-
dą w życie, trzeba będzie posiadać kanał do 
przyjmowania zgłoszeń oraz wprowadzić 
procedury wewnętrzne związane z ich roz-
patrywaniem. Niezbędne będzie też zak-
tualizowanie regulaminu pracy o mecha-
nizmy zabezpieczające sygnalistów przed 
działaniami odwetowymi.

Funkcjonowanie spółek
Już od połowy października tego roku 

obowiązują zmiany w Ksh. Zwiększono 
uprawnienia rady nadzorczej w zakresie 
żądania informacji, a w przypadku posie-
dzenia rady związanego z oceną spraw 
finansowych wprowadzono obowiązek 
uczestnictwa w posiedzeniu biegłego re-
widenta. Z rzeczy bardziej przyziemnych 
– w każdej spółce z o.o. istnieje teraz obo-
wiązek protokołowania uchwał zarządu 
i rady nadzorczej. Ostatecznie udało się też 
przenieść z praktyki sądowej do ustawy za-
sadę uzasadnionego ryzyka gospodarczego. 
Przewiduje ona wyłącznie odpowiedzial-
ności cywilnoprawnej członków zarządu 
i rady nadzorczej za szkody wyrządzone 
spółce, o ile podmioty te działały w sposób 
lojalny wobec spółki oraz w granicach uza-
sadnionego ryzyka.

Maksymalna cena energii
Już obowiązują przepisy o maksymalnej 

cenie energii. To rozwiązanie niewątpliwie 
powinno być dopracowane przez Sejm. 
Przedsiębiorca z sektora MSP może złożyć 
wniosek o sprzedaż energii po cenie nie 
wyższej od ceny maksymalnej wskazanej 
w ustawie. Problemem jest to, że preferen-
cje dotyczą wyłącznie energii zużywanej na 
potrzeby podstawowej działalności (choć 
nikt do końca nie wie, co to jest). Kolejny 
problem to zużycie mieszane – proporcję 
trzeba określić z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, nie wiadomo tylko na 
podstawie danych z jakiego okresu ją wyli-
czać, czy można uwzględnić w niej koszty 
administracyjne, jeżeli biuro jest podłączo-
ne pod inny punkt poboru energii, oraz co 
robić, gdy na potrzeby działalności podsta-
wowej i pozostałej w tej samej lokalizacji 
używamy maszyn zużywających różne 
ilości energii. Więcej pytań niż odpowiedzi, 
a oświadczenie przedsiębiorca składa pod 
groźbą odpowiedzialności karnej.

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. 

Sejm i rząd jak co roku nie zawiedli przedsiębiorców i rzutem na 
taśmę, na finiszu 2022 roku uchwalili szereg zmian w prawie, które 
będą istotnie oddziaływały na warunki prowadzenia działalności 
gospodarczej. Z małą satysfakcją należy napisać, że również, jak co 
roku, część zaproponowanych rozwiązań jest daleka od zapewnienia 
przedsiębiorcom poczucia bezpieczeństwa prawnego. 

Zmiany, zmiany… to na początku każdego nowego roku już pewnego rodzaju „stała”, do 
której warto się przygotować, sprawdzić wewnętrzne systemy, ich aktualizacje. 
Działy kadr i HR już powinny szykować się do nadchodzących rewolucji, bo nadchodzący 
rok przyniesie szereg nowych regulacji. Zatem co nas czeka w 2023 roku?

która została rozpoczęta i niezakończona 
przed 1 stycznia 2023 r., będzie ustalana 
jak poniżej:
● za czas podróży przypadający przed  

1 stycznia – na podstawie dotychcza-
sowej stawki diety, czyli 38 zł za dobę;

● za czas podróży przypadający od  
1 stycznia – na podstawie nowej, wyż-
szej stawki tj. 45 zł za dobę.

Zwrot kosztów noclegu będzie nastę-
pował na podstawie udokumentowanej 
wysokości, jednak nie większej za jedną 
dobę hotelową niż dwudziestokrotność 
stawki diety, tj. do 900 zł.

Warto nadmienić, iż Rozporządzenie 
MRiPS z dnia 25 października 2022 r. 
zmieniło również wysokość diet w przy-
padku zagranicznych podróży służbo-
wych. Wyższe stawki obowiązują już od 
29 listopada 2022.

Kodeks pracy 
Zmiany, o których pisaliśmy w po-

przednim numerze, takie jak praca zdal-
na czy kontrola trzeźwości pracow-
ników, jest obecnie przedmiotem prac 

Wzrost płacy minimalnej 
W 2023 roku rozporządzenie w spra-

wie wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę oraz wysokości mini-
malnej stawki godzinowej w 2023 r. 
wprowadza nam zmianę - wzrost mini-
malnego wynagrodzenia w dwóch eta-
pach: 
● od 01 stycznia wyniesie 3490 zł brutto 

oraz 
● od 01 lipca 3600 zł brutto 

Będziemy mieć wzrost także minimal-
nej stawki godzinowej, która jest regulo-
wana już od kilku lat, i tak:
● od 01 stycznia wyniesie - 22.80 zł 
● od 01 lipca - 23.50 zł

Wzrost płacy minimalnej wpływa 
również na wysokość, a tym samym na 
wzrost, dodatku za pracę w porze nocnej. 

w Senacie. Ustawa zawiera informacje 
dotyczące wejścia w życie poszczegól-
nych jej elementów. Przepisy dotyczące 
kontroli trzeźwości, wejdą w życie 14 dni 
od jej ogłoszenia, zaś przepisy dotyczące 
pracy zdalnej po upływie dwóch miesięcy. 

Kolejne zmiany kodeksu pracy ze 
względu na wdrożenie dyrektywy „work 
life balance”, o których również pisali-
śmy, nadal są procedowane, więc jeszcze 
musimy poczekać na ich wprowadzenie.

PPK – zbliża się termin 
automatycznego wznowienia wpłat, 
kolejne co 4 lata

Raz złożona przez pracownika dekla-
racja o rezygnacji z PPK obowiązuje 
do końca lutego 2023 roku, o ile wcze-
śniej pracownik, nie zmienił zdania i nie 
złożył wniosku o dokonywanie wpłat. 
Zatem pracodawcy będą musieli po-
informować osoby zatrudnione, które 
wcześniej złożyły deklaracje o nieodpro-
wadzaniu wpłat na PPK, że od kwietnia 
2023 r. będą ponownie odprowadzali na 
ich rzecz wpłaty do PPK.

Proszę pamiętać, że uczestnik PPK 
może w każdej chwili złożyć deklarację 
o rezygnacji z dokonywania wpłat do 
pracodawcy.
■ 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

Działy kadr czekają nowe regulacje 

Dodatek ten jest ustalany dla każdego 
miesiąca osobno, więc jego wartość jest 
zmienna, ponieważ uzależniona od wy-
miaru czasu pracy w danym miesiącu 
oraz wysokości wynagrodzenia mini-
malnego.

Wyższa dieta w delegacji krajowej 
Od 1 stycznia 2023 r. wzrośnie również 

dieta z tytułu krajowej podróży służbo-
wej z 38 zł do 45 zł za dobę, tym samym 
wzrośnie ryczałt za nocleg (67,50 zł) oraz 
ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów 
środkami komunikacji (9 zł).

Rozporządzenie zawiera również 
przepisy przejściowe, które dotyczą sy-
tuacji odbywania podróży służbowej roz-
poczętej i niezakończonej przed dniem 
wejścia w życie rozporządzenia, czyli 
dieta za czas krajowej podróży służbowa 
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Piłka nożna, narty, pływanie, bieganie, tenis, góry, nordic walking a, z uwagi na wnuka, 
być może niebawem tenis stołowy. Lista dyscyplin jest długa, a w naszym rozmówcy jest 
nieposkromiony apetyt na więcej. Na temat przyjemności czerpanej z aktywności fizycznej 
rozmawiamy ze Zbigniewem Czulakiem z Ritter-Pen Sp. z.o.o.

Uczucie totalnego 
zmęczenia – bezcenne

przyjemność. Dla mnie cała frajda 
w tenisie brała się z tego, że mogłem 
stosować w grze wszystko czego na-
uczyłem się od trenera. Chociaż kilka 
lekcji na początek. Dla mnie były bez-
cenne.

A bieganie?
Kiedy pojawiły się małe problemy 

z barkiem, przerzuciłem się na biega-
nie. Akurat zwróciłem uwagę na bieg 
uliczny, u nas w Mikołowie, organizo-
wany zawsze we wrześniu. I już gdzieś 
koło marca zacząłem przygotowania. 
Był to rok 2017. Bieg był na 6 km, więc 
może wyczyn sportowo niewielki, ale 
dla amatora w sam raz. Od tego pierw-
szego biegu już co roku jestem jego sta-
łym uczestnikiem. 

I tutaj spostrzeżenie i mała uwaga 
dla początkujących, w każdej aktywno-
ści sportowej: niezwykle ważny jest od-
powiedni ubiór, buty, dieta, nawodnie-
nie. I czynności przed i po: rozgrzewka, 
roztrenowanie, rozciąganie. Bez tego 
łatwo o kontuzję. Po kilku tygodniach 
wejdzie to w krew, szczególnie jak się 
jest pod okiem fachowca. Na początku 
trzeba bardzo o tym pamiętać.

Lubię też zamiennie pochodzić z ki-
jami, czyli nordic walking.  I tutaj też 
zachęcam do rozpoczęcia tej aktywno-
ści pod okiem fachowca. Przynajmniej 
u mnie było tak, że wydawało mi się, że 

wszystko robię tak jak należy, ale tre-
ner sprowadził mnie szybko na ziemię 
i jestem mu za to bardzo wdzięczny.

Dla osób nieaktywnych fizycznie 
początki są niezwykle mozolne. Po 
jakim czasie można spodziewać się, 
że ciało nabierze nawyków i sport za-
cznie sprawiać ogromną przyjemność?

Czy np. bieganie daje przyjemność? 
No może dla mnie sam czas biegania 
to nie zawsze jakieś porywające emocje 
czy momenty uniesienia, jak np. w te-
nisie czy w czasie spaceru w Tatrach. 
Ale mokra koszulka na koniec i takie 
fantastyczne, przynajmniej dla mnie, 
uczucie totalnego zmęczenia – bezcen-
ne. Myślę, że od początków do nawy-
ków to kilka tygodni, może miesięcy. 
Dziś nie wyobrażam sobie tygodnia 
bez jakiejś sportowej aktywności, a że 
jak widać lubię je zmieniać, to może ta 
rozmowa  zainspiruje mnie  do odkry-
cia jakiejś nowej dyscypliny dla siebie? 

Aha i jeszcze jedno: akurat dziś za-
wożę wnuka na jego trening tenisa sto-
łowego. I zaplanowałem także godzinkę 
dla siebie. Kiedyś grałem. Amatorsko, 
ale całkiem nieźle. Może czas wrócić 
? Na nieprzyjemną pogodę w sam raz. 
Zobaczymy jak mi to wyjdzie!

Wspomniał Pan o  górach, które 
szlaki Pan poleca? Samotnie czy 
w towarzystwie?

Kiedy zaczęła się u Pana przygoda 
z regularnym uprawianiem sportu?

Aktywność fizyczna towarzyszyła  mi 
od dziecka. Już w szkole lekcje wycho-
wania fizycznego były wyczekiwane 
i dobrze wykorzystane. Nawet w szkole 
średniej była przygoda z wyczynową 
lekkoatletyką, ale trwała tylko kilka 
miesięcy. Sport lubiłem  zawsze, ale nie 
traktowałem go jednak jako aktywności 
niezbędnej dla zdrowia. Raczej wyłącz-
nie jako przyjemność.

Jest Pan bardzo aktywny. Jakie 
dyscypliny sportu Pan uprawia? 

W młodości piłka nożna, narty, cza-
sem pływanie, z czasem coraz rzadziej 
bo praca, praca i tzw. wolnego czasu 
mało. Dopiero  po czterdziestce uświa-
domiłem sobie, po nienajlepszych wy-
nikach lekarskich, że bez aktywności 
fizycznej, i to regularnej, znacznie 
ograniczę swoje szanse na zdrowe 
funkcjonowanie w starszym wieku. Po-
jawił się tenis. Sprzed telewizora, gdzie 
oglądałem „Wimbledony” przeniosłem 
się na kort. I tutaj spostrzeżenie, które 
staram przenosić też na inne dyscypli-
ny i nawet inne dziedziny życia i pracy: 
Bez wskazówek instruktora, który nie 
tylko zna się na rzeczy ale obserwuje 
Cię z boku i widzi to, czego Ty nie wi-
dzisz albo nie chcesz zobaczyć – mar-
ne szanse na jakikolwiek rozwój. I na 

Spacery po górach to dla mnie bardzo 
przyjemna aktywność. Wszelakich, od 
naszych kochanych Beskidów po prze-
piękne Tatry. Z rodziną, żoną, wnukami. 
A w tym roku miałem też taki krótki mę-
ski wypad w Tatry. Z Gienkiem znamy się 
i przyjaźnimy od podstawówki, ale w Ta-
trach byliśmy razem pierwszy raz. I tutaj 
spotkała nas wielka atrakcja, niezwykle 

rzadkie zjawisko. Na szczycie Bystrej, na 
granicy polsko-słowackiej (piękna trasa 
– polecam) „dotknęło nas” widmo Broc-
kenu. Po wyjaśnienia odsyłam do Inter-
netu, a specjalnie dla czytelników prze-
syłam moje foto ze szczytu Bystrej, gdzie 
można to zauważyć.

Dziękuję za rozmowę.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

Dzisiejsza zmienna rzeczywistość mocno testuje naszą odporność psychiczną. Duża dynamika 
gospodarcza, biznesowa, geopolityczna sprawia, że często czujemy się przytłoczeni. 
Jak wzmocnić w sobie wytrzymałość na te zewnętrzne bodźce? Zapytaliśmy o to psychologa 
i trenera, Barbarę Wesołowską-Budka z Psychoklinika Poradnie Zdrowia Psychicznego.

Jak być rezylientnym

Co to jest rezyliencja i  jakie ma 
znaczenie w  środowisku bizneso-
wym?

Rezyliencja najprostszym językiem 
jest zdolnością radzenia sobie z różny-
mi przeciwnościami losu. To normalne, 
że na przestrzeni życia spotykają nas 
nieprzewidziane sytuacje, trudności 
i problemy. Zazwyczaj wiążą się one 
z niełatwymi emocjami. Osoby, które 
cechuje rezyliencja, mają zdolność ak-
ceptacji takich doświadczeń i odpowia-
dania na nie w adekwatny sposób. 

W środowisku biznesowym rezylien-
cja ma ogromne znaczenie szczególnie 
wtedy, kiedy pracujemy w warunkach 
zmiennych i dynamicznych. W sytuacji, 
kiedy dużo się dzieje i musimy dosto-
sować nasze działania do panujących 
wymagań, dzięki rezyliencji jesteśmy 
w stanie to zrobić jednocześnie nie 
ponosząc kosztów związanych ze zdro-
wiem psychicznym i fizycznym.

Co ma wpływ na odporność psy-
chiczną?

Dużą rolę w budowaniu odporności 
psychicznej gra środowisko, które od 
najmłodszych lat kształtuje w nas pew-
ne cechy. Dzieci muszą czuć wsparcie 
od swoich rodziców i mieć poczucie 
bezpieczeństwa. Już będąc maluchami 
obserwujemy, jak nasza mama radzi 
sobie w sytuacjach stresowych, a jak 

tata reaguje na nieprzyjemne życiowe 
wydarzenia.

Od dzieciństwa budowane jest także 
nasze poczucie własnej wartości. Jeżeli 
ma stabilne fundamenty, to nasza od-
porność psychiczna będzie silniejsza. 
Jeżeli natomiast na jakimś etapie życia 
doświadczyliśmy czegoś, z czym nie do 
końca umieliśmy sobie poradzić, to ta 
odporność z czasem gaśnie. W poczuciu 
przytłoczenia zaczynamy wierzyć w to, 
że nie umiemy radzić sobie w codzien-
ności, że jesteśmy słabi i beznadziejni. 
To tylko pogłębia kryzys.

Czy jest to cecha „zwycięzców”, 
dobrych liderów i przywódców?

Rezyliencja na pewno dużo pomaga 
na wysokich stanowiskach biznesowych 
i w sytuacji dążenia do sukcesów. Każ-
de nasze życiowe działanie to proces. 
Nieważne, czy krótszy, czy dłuższy – 
zazwyczaj jest obarczony upadkami 
i wzlotami. Ten, kto się nie poddaje 
i w sytuacji „przegranej” potrafi pod-
nieść się i walczyć dalej, zwycięży. 
Umiejętność odnajdywania się w takich 
niespodziewanych sytuacjach, trudnych 
warunkach, stresujących okoliczno-
ściach jest czynnikiem mającym duży 
wpływ na osiągnięcie celu.

Sama świadomość tego, że „życie 
nie jest usłane różami” daje nam siłę 
do działania. Cechowanie się rezylien-

cją to znaczny plus w sytuacji bycia 
liderem. Natomiast też nie koniecz-
ność. Pamiętajmy, że każdy z nas jest 
różny i ma dany zestaw cech będących 
pomocnymi w dojściu do konkretnego 
miejsca w życiu. Natomiast odporność 
psychiczna rzeczywiście bardzo dużo 
ułatwia.

Czy rezyliencja jest czymś, czego 
się można nauczyć, wytrenować? Je-
śli tak, to od czego warto zacząć?

Rezyliencji można się nauczyć i jest 
to zdecydowanie dobra wiadomość dla 
tych, którzy chcieliby zbudować swoją 
odporność psychiczną, a do tej pory nie 
mieli do tego warunków. 

Przy wykształcaniu w sobie odporno-
ści psychicznej warto mieć świadomość, 
że oczywiście jest to proces, na który 
składa się wiele elementów. Żeby być 
odpornym psychicznie, przede wszyst-
kim należy czuć się dobrze ze sobą. 
Dlatego jeżeli poczucie naszej wartości 
jest zachwiane, to zacznijmy od pracy 
nad nim. Warto znaleźć źródło niskiego 
poczucia własnej wartości. Jeżeli już od 
dziecka było podburzane i spotkały nas 
nieprzyjemne doświadczenia ze strony 
bliskich, znajomych, to prawdopodob-
nie trudność leży głębiej i pomocna 
będzie konsultacja z psychoterapeutą. 
Wieloletni brak wiary w siebie należy 
naprawić. Bez niej trudno nam będzie 
stawiać czoła życiowym wyzwaniom.

By dobrze czuć się ze sobą, dbajmy 
o swoje zdrowie zarówno fizyczne, jak 
i psychiczne. Szukajmy pasji i nowych 
celów życiowych. Nie muszą być ogrom-
ne. Ważne, by sprawiły, że wniesiemy 
do naszego życia przyjemność czerpaną 
z ich realizacji. Niech podkręcają naszą 
motywację i będą czymś nowym, ekscy-
tującym, dającym nam korzyści. 

Ponadto, warto zweryfikować nasz 
styl funkcjonowania. Jeżeli żyjemy 

w przewlekłym stresie, gonitwie myśli 
i nie mamy czasu dla samych siebie, to 
ta odporność psychiczna z czasem bę-
dzie samoczynnie się pogarszać. Nikt 
z nas nie jest robotem, każdy potrzebuje 
przestrzeni do odpoczynku i zatrzyma-
nia się. To bardzo ważne.

W jaki sposób kształtować w sobie 
odporność psychiczną?

Odporność psychiczna to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Pod nim 
kryje się wiele naszych doświadczeń 
i cech. Jeżeli nie pokonamy wewnętrz-
nych demonów – np. autodestrukcyj-
nych sposobów myślenia, szkodzących 
nawyków, czy nieadaptacyjnych za-
chowań, to trudno nam będzie wspiąć 
się na sam szczyt. Żeby kształtować 
odporność psychiczną, trzeba pamiętać 
o podstawach.

W sytuacji, w której czujemy się sta-
bilnie, a rezyliencję chcemy podtrzy-
mywać lub rozwijać, warto pamiętać, 
że przy kształtowaniu odporności psy-
chicznej istotne jest przede wszystkim 
stawianie siebie na pierwszym miejscu 
– należy dbać o siebie oraz o swoje sa-
mopoczucie psychiczne i fizyczne. Nie 
zapominajmy o regularnym odpoczyn-
ku, higienie snu, skupianiu się na na-
szych potrzebach. Unikajmy gromadze-
nia się stresu i frustracji, bo to one na 
dłuższą metę potrafią wykończyć nasz 
organizm. Nagradzajmy się za sukce-
sy i nie karajmy za porażki. Znajdźmy 
w codzienności balans, z którym bę-
dziemy czuć się bezpiecznie. Przekra-
czajmy nasze granice tylko w sytuacji 
pełnej wewnętrznej zgody. Pielęgnuj-
my w sobie asertywność i cierpliwość. 
I przede wszystkim – miejmy świado-
mość, że bez podstaw nie uda nam się 
wspiąć wyżej. Praca nad sobą jest klu-
czem do sukcesu.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

BARBARA  
WESOŁOWSKA-BUDKA 
Psycholog, psychoseksuolog, trener, 
certyfikowany psychoterapeuta 
CBT, Superwizor CBT. Właścicielka 
Psychokliniki - Poradnie Zdrowia 
Psychicznego www.psychoklinika.pl, 
V-ce Prezes Fundacji Psyche - Strefa 
Pozytywnych Myśli. 
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Nie tylko dla nowych
Benefity nie są tyko zachętą dla no-

wych pracowników, ale mają także za 
zadanie utrzymać jak najdłużej dotych-
czasowy personel. Odpowiedni ich do-
bór nie jest wcale łatwy, bo wiele zależy 
od potrzeb, wieku, stylu życia pracowni-
ków. Zmienia się ich sytuacja życiowa, 
kariera zawodowa, a także otoczenie 
w którym funkcjonują. Benefity powin-
ny podążać za tym procesem. – Inne 
benefity będą atrakcyjne dla młodych 
ludzi na początku drogi zawodowej (ini-
cjatywny integracyjne, bilety do kina czy 
na koncerty, dofinansowania do eduka-
cji), inne dla młodych rodziców (płatny, 
dodatkowy urlop ojcowski, programy 
ułatwiające powrót do miejsca pracy, 
żłobki czy przedszkola pracownicze), 
a jeszcze inne dla dojrzałych pracowni-
ków, u szczytu kariery zawodowej. – tłu-
maczy Monika Witoń, EB Project Mana-
ger w HRK S.A. Rynek się też zmienia 
i coś, co jeszcze niedawno było ciekawe 
i kreatywne, jest już standardem lub 
nawet powodem do kpin, jak np. słyn-
ne owocowe czwartki. Na ofertę mają 
wpływ też przemiany społeczne i kry-
zysy ostatnich lat. – Zaczęliśmy zwra-
cać większą uwagę na zdrowie (fizyczne 
i psychiczne), poczucie bezpieczeństwa 
i komfort finansowy. – mówi Łukasz 
Jarota, Dyrektor Zarządzający w Agen-
cji Grow - Te wszystkie czynniki w naj-
większym stopniu kształtują najpopu-
larniejsze benefity pracownicze. Wiele, 
rzecz jasna, zależy od indywidualnych 
preferencji i aspiracji grup docelowych. 
Dla jednych punktem krytycznym będzie 
dofinansowanie dojazdów do pracy, dla 
innych zaś, dofinansowanie do posiłków. 
– dodaje Łukasz Jarota.

Well-being
Dużą rewolucją na rynku pracy, jej 

trybu, ale także życiowych wartości spo-
łeczeństwa była pandemia. Sprawiła, że 
ludzie zaczęli mocniej cenić swoje zdro-
wie czy czas spędzony z rodziną i szu-
kać lepszego połączenia między życiem 
zawodowym i prywatnym. – Nie dziwi 
już psycholog, z którego usług mogą 
bezpłatnie korzystać pracownicy, za-
trudniony na stale w firmie, ani pakiet 
medyczny obejmujący spotkania z tera-
peutą. – mówi Monika Witoń – Benefity 
odzwierciedlają także to, jak w ostatnim 
czasie zmieniły się potrzeby i przyzwy-
czajenia pracowników. W wielu firmach 
pojawiła się większa elastyczność je-
śli chodzi o zarządzanie czasem pracy. 
Równoważny i elastyczny czas pracy, 
eksperymenty związane ze skróceniem 
czasu pracy przy zachowaniu pełnego 
wynagrodzenia czy workation. Firmy in-
westują także w nieruchomości w atrak-
cyjnych destynacjach turystycznych 
w Polsce i zagranicą, z których mogą 
korzystać pracownicy. – wymienia eks-
pert. Okazuje się, że tak naprawdę pakiet 
benefitów nie musi być bardzo kreatyw-
ny i przyciągający oko podczas lektury 
ogłoszeń. Pracownicy bardzo często do-
ceniają bardzo praktyczne i funkcjonal-
ne aspekty, który bezpośrednio poprawią 
ich komfort życia. Jak wynika z badania 
Pracuj.pl „Czy pieniądze szczęścia nie 
dają” dla Polaków cały czas ważniej-
sze od świadczeń pozapłacowych jest 
wynagrodzenie. – Dlatego bardzo cie-
kawym benefitem jest program „Stówa 
co roku”, który swoim pracownikom 
oferuje Grupa Inditex. Jak przekonuje 
na swoim profilu Pracuj.pl firma, jest on 
gwarancja, że przez pierwsze 3 lata wy-
nagrodzenie pracowników będzie rosnąć 
o 100 zł. – mówi Łukasz Jarota.

Z „Raportu Płacowego 2022” opubliko-
wanego przez firmę Antal wynika, że do 
najbardziej popularnych i docenianych be-

nefitów należą: prywatna opieka medycz-
na (59% wskazań pracowników), elastycz-
ne godziny czasu pracy (65% wskazań), 
możliwość pracy zdalnej (64% wskazań), 
prezenty i bony świąteczne (43%), służbo-
wy sprzęt do użytku prywatnego (41%), 
karta sportowa (36% wskazań), dofinan-
sowanie do nauki języków obcych (36% 
wskazań). – Liczba dodatkowych świad-
czeń oferowanych przez pracodawców 
jest praktycznie nieograniczona, a firmy 
wręcz licytują się w wymyślaniu coraz to 
bardziej kreatywnych sposobów na wyna-
gradzanie pracowników. – podkreśla Mar-
ta Trybocka, konsultantka, Antal Sales & 
Marketing – Do najbardziej oryginalnych 
pomysłów zaliczyć można m.in: pokój re-
laksu, żłobek dla dzieci pracowników, do-
datkowy dzień wolny od pracy adekwatne 
do stażu pracy lub np. z okazji urodzin, 
biuro przyjazne zwierzakom, pokój gier, 
konsultacje z fizjoterapeutą i dietetykiem, 
akupunktura w pracy, bony podarunkowe 
(tunel aerodynamiczny, ścianka wspinacz-
kowa, wizyta w SPA), program wsparcia 
psychologicznego, krótszy czas pracy. – 
podsumowuje Marta Trybocka. Trzeba 
przyznać, że niektóre pomysły nie wy-
magają od pracodawcy dużego nakładu 
finansowego a budują wizerunek firmy, 
jako przyjaznej i troszczącej się o swoich 
pracowników.

Ważne pytania
Konstruując listę benefitów dla pra-

cowników na pewno nie należy na pierw-
szym miejscu prześwietlać światowe 
trendy. Warto spojrzeć głębiej w ekosys-
tem własnej firmy i zadać kilka kluczo-
wych pytań. Punktem wyjścia jest zało-
ga, a więc jej potrzeby, wiek i staż pracy. 
– Warto zapytać swoich pracowników, 
jakie benefity będą dla nich odpowiednie 
i sprawią im przyjemność lub pomogą 
w codzienności. Osoby, które nie intere-
sują się aktywnością fizyczną, nie skorzy-
stają z karty sportowej. Z tego powodu 
należy wybrać takie świadczenia, które 
będą przydatne pracownikom. – mówi 
Łukasz Jarota. Warto przeanalizować 
także samo miejsce pracy i zastanowić 
się jakie potrzeby wynikają z charakteru 
aktywności w danej firmie. No i oczywi-
ście kwestia kosztów, bo pakiet benefi-
tów powinien zamknąć się w sumie re-
alnej dla konkretnego przedsiębiorstwa. 
Nie zawsze te najdroższe świadczenia 
będą najlepsze. Czasami można wziąć 
pod uwagę kwestię dofinansowania do 
niektórych dodatków pozapłacowych, 
bo zdarza się, że pracownicy są w stanie 
również partycypować w kosztach.

Benefity w małych firmach
Z wyścigu o talenty słynie branża IT, 

która walczy o pracowników także bo-
gatym repertuarem pozapłacowych ko-
rzyści. Nie znaczy to jednak, że mniejsi 
pracodawcy nie mogą budować swojego 
wizerunku poprzez strategicznie dobra-
ne benefity. – Strategia powinna być 
oparta na bardzo dobrej znajomości 
zarówno kultury organizacyjnej, jak 
i potrzeb zespołu. – opowiada Monika  

Witoń – Jedna ze znanych mi firm 
z branży kreatywnej funduje pracowni-
kom wyjazd na duży festiwal muzycz-
ny. Inicjatywa wyszła od pracowników 
– a benefit stał się wyróżnikiem firmy. 
W moim poprzednim miejscu zatrudnie-
nia udało mi się wynegocjować nowy 
benefit. Mianowicie miejsca parkingowe 
dla rodziców wracających po urlopie 
macierzyńskim. Konstruując listę bene-
fitów dla pracowników na pewno nie na-
leży na pierwszym miejscu prześwietlać 
światowe trendy. Warto spojrzeć głębiej 
w ekosystem własnej firmy i zadać kilka 
kluczowych pytań. Punktem wyjścia jest 
załoga, a więc jej potrzeby, wiek i staż 
pracy. – Warto zapytać swoich pracow-
ników, jakie benefity będą dla nich od-
powiednie i sprawią im przyjemność lub 
pomogą w codzienności. Osoby, które 
nie interesują się aktywnością fizyczną, 
nie skorzystają z karty sportowej. Z tego 
powodu należy wybrać takie świadcze-
nia, które będą przydatne pracownikom. 
– mówi Łukasz Jarota. – Warto prze-
analizować także samo miejsce pracy 
i zastanowić się jakie potrzeby wynikają 
z charakteru aktywności w danej firmie. 
No i oczywiście kwestia kosztów, bo 
pakiet benefitów powinien zamknąć się 
w sumie realnej dla konkretnego przed-
siębiorstwa. Nie zawsze te najdroższe 

świadczenia będą najlepsze. Czasami 
można wziąć pod uwagę kwestię dofi-
nansowania do niektórych dodatków po-
zapłacowych, bo zdarza się, że pracow-
nicy są w stanie również partycypować 
w kosztach.kim lub rodzicielskim. Dział 
HR wykazał się zarówno elastycznością, 
jak i zrozumieniem. Dzięki temu logisty-
ka dnia codziennego była mniejszym wy-
zwaniem, a poranki były zdecydowanie 
mniej stresujące. – dodaje EB Project 
Manager w HRK S.A..

Należy pamiętać, że świadczenia te 
wcale nie muszą być dla firmy kosztow-
ne, bo jest dużo możliwości, które opiera-
ją się po prostu większej elastyczności ze 
strony firmy. Okazuje się, że jest bardzo 
doceniana przez pracowników cecha, któ-
ra pozwala im lepiej łączyć sferę prywat-
ną i zawodową. – Świetnym przykładem 
jest tu być możliwość pracy hybrydowej. 
– mówi Marta Trybocka – Świadczenia 
optymalne kosztowo, mogą przyjmować 
formę mniejszych, ale również wartościo-
wych dodatków np. owocowe czwartki, 
widełki czasowe, w których pracownik 
może rozpocząć pracę, np. między 7 a 10 
rano (w zależności od własnych preferen-
cji), miejsce parkingowe dla pracownika 
dostępne przez jeden miesiąc, kawa/her-
bata, zniżki na usługi lub produkty firmo-
we. – podpowiada ekspert.

Definiując politykę benefitów, należy 
z góry założyć jest zmienność. Rynek 
pracy jest bardzo dynamiczny, podob-
nie jak sytuacja polityczna, gospodarcza 
czy społeczna. Zmieniają się potrzeby 
pracowników i kandydatów, a oferta po-
zapłacowych benefitów powinna za nimi 
podążać. 
■ Joanna Muszyńska
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Firmy prześcigają się dziś w bogatej ofercie benefitów pozapłacowych, na które z apetytem patrzą pracownicy. 
Często pakiet niefinansowych korzyści staje się katalizatorem podejmowania aplikacyjnych decyzji. 
Czy te „wabiki” są domeną tylko dużych korporacji, zwłaszcza IT? Niekoniecznie.

Przyciągnij pracownika

Z „Raportu Płacowego 2022” opublikowanego przez 
firmę Antal wynika, że do najbardziej popularnych 
i docenianych benefitów należą: prywatna opieka 
medyczna (59% wskazań pracowników), elastyczne 
godziny czasu pracy (65% wskazań), możliwość pracy 
zdalnej (64% wskazań), prezenty i bony świąteczne (43%), 
służbowy sprzęt do użytku prywatnego (41%), karta 
sportowa (36% wskazań), dofinansowanie do nauki 
języków obcych (36% wskazań). 
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Targi PSI Düsseldorf to wiodące europejskie targi branży 
artykułów promocyjnych. Około 1000 wystawców z ponad 
35 krajów przedstawia co roku ofertę nowych produktów 
i usług w branży reklamowej. Targi te są idealną platformą 
dla rozwoju biznesu firm związanych z marketingiem i re-
klamą. Profesjonaliści z  branży artykułów reklamowych, 
będą mieli okazję zapoznać się z  najnowszymi trendami 
i innowacjami w branży.

PTE kompleksowo skupia włoskich producentów i dostaw-
ców produktów promocyjnych, upominków biznesowych 
i sprzętu do personalizacji. Zaplanowane w strategicznym 
okresie roku, targi PTE są dedykowane agencjom reklamo-
wym, przedstawicielom działów marketingu i  innym pod-
miotom skupionym wokół świata reklamy.

CTCO to targi dedykowane producentom, dostawcom i re-
sellerom upominków i odzieży promocyjnej. Wydarzenie łą-
czy wszystkie innowacje i trendy, które napędzają rynek ko-
munikacji poprzez upominki i odzież. To jedyne francuskie 
targi w tym sektorze, które odbywają się na początku roku.

Targi INTERGIFT skupiają firmy związane z  dekoracją oraz 
upominkami. W targach co roku bierze udział ponad 800 
wystawców z 30 krajów. Są czołową imprezą w tej branży 
w Hiszpanii, powierzchnia wystawiennicza zajmuje 40 tys. 
m². Jedna z hal skupia firmy prezentujące oferty prezentów, 
gadżetów, artykułów do kuchni i  akcesoriów domowych 
oraz produkty ręcznie robione.

Już 18 edycja targów RemaDays jest kolejną okazją do przyj-
rzenia się z bliska ofertom europejskich producentów i dys-
trybutorów maszyn i materiałów do druku, poligrafii i pro-
dukcji reklamowej, nowych technologii, czy też dostawców 
upominków i tekstyliów reklamowych, opakowań i produkcji 
poligraficznej. Równolegle do części wystawowej będzie od-
bywał się Rema Congress, podczas którego eksperci z branży 
reklamowej będą opowiadać o obecnej sytuacji w sektorze 
oraz o najnowszych trendach.

Przez trzy dni PROMOGIFT eksponują najnowsze trendy 
w świecie upominków reklamowych, a nowości w ofertach 
prezentują krajowi i międzynarodowi dostawcy. Wydarze-
nie dedykowane jest agencjom reklamowym oraz przed-
stawicielom działów marketingu.

GWW-TREND to rozwijające się targi upominków reklamo-
wych, które z roku na rok zyskują coraz więcej zwolenników. 
Targi dedykowane są B2B, a  zwiedzającymi się wyłącznie 
profesjonaliści, którzy na targach TREND mają możliwość 
zapoznania się z aktualną ofertą produktową około 200 do-
stawców materiałów promocyjnych.

Promo Show – Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku – 
w nowej formule to większa przestrzeń i nowe możliwości 
dla Wystawców z  zachowaniem ekskluzywności dla TOP 
Agencji. Event dedykowany jest agencjom reklamowym, 
drukarniom i klientom końcowym. Impreza dotychczas od-
bywająca się w hotelu Hilton, zostaje przeniesiona do EXPO 
XXI Warszawa - to naturalny krok w rozwoju tych targów, ze 
względu na coraz większe zainteresowanie eventem. EXPO 
XXI to nowa, dogodniejsza, a  przy tym równie atrakcyjna 
lokalizacja. Wydarzenie dedykowane wyłącznie dla przed-
stawicieli branży (obowiązuje rejestracja).

Paperworld India gromadzi pod jednym dachem kluczo-
wych nabywców i  sprzedawców indyjskiego przemysłu 
artykułów piśmienniczych i  przyborów do pisania. Paper-
world to wiodące, międzynarodowe targi artykułów biuro-
wych i  szkolnych, materiałów dla grafików oraz artystów, 
opakowań ozdobnych, wstążek i serwetek, kalendarzy, oraz 
biurowej galanterii skórzanej, a także materiałów eksploata-
cyjnych i  akcesoriów do drukarek, kopiarek i  pozostałych 
urządzeń biurowych.

Targi w niemieckim Bonn skupiają ponad 190 wystawców, 
w  tym producentów, dostawców i  użytkowników nowo-
czesnych rozwiązań z szeroko rozumianego rynku reklamy. 
Obok głównego wydarzenia, uczestnicy Haptica Live mogą 
uczestniczyć w serii warsztatów, które mają miejsce nieopo-
dal hali głównej.

imprezy targowe Q1 2023
PSI
10-12.01.2023 
Messe Düsseldorf
Dusseldorf, Niemcy
www.psi-messe.com

Promotion Trade Exhibition
25-27.01.2023  
Fieramilanocity
Mediolan, Włochy
www.promotiontradeexhibition.it

CTCO Lyon
31.01-01.02.2023
Euroexpo
Lyon, Francja
www.salon-ctco.com

Intergift by IFEMA
01-05.02.2023
International Gift & Decoration Trade Fair 
Madryt, Hiszpania
www.ifema.es/intergift

Międzynarodowe Targi Reklamy  
i Druku RemaDays Warsaw 2023
01-03.02.2023
Ptak Warsaw EXPO
Nadarzyn, Polska
www.remadays.com

PROMOGIFT
07-09.02.2023  
IFEMA MADRID
Madryt, Hiszpania
www.ifema.es/en/promogift

GWW Trend
08.-09.02.2023
Koelnmesse
Koln, Niemcy
www.gww-trend.de

PROMO SHOW
Międzynarodowe Targi Reklamy i Druku 
08-09.02.2023 
Warszawa, Polska
EXPO XXI
www.promoshow.pl

Paperworld
23-25.02.2023
Bombay Exhibition Center
Mumbai, Indie
www.paperworld.messefrankfurt.com

Haptica Live
15.03.2023
World Conference Center Bonn
Bonn, Niemcy
www.haptica-live.de
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