
Czy sztuczne, obcięte palce 
mogą być skutecznym 
narzędziem promocyjnym?  
Jak daleko można...  Strona 5

Sztuką jest 
znaleźć coś 
oryginalnego

Nowy rok przyniósł branży 
upominków reklamowych długo 
oczekiwaną niespodziankę. 
Wreszcie po...  Strona 11
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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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Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych pod koniec 
ubiegłego roku...  Strona 2

Upominki 
reklamowe  
zostały 
odmrożone!

Podobno wszystko zaczęło 
się od jajka, dokładnie jajek-
niespodzianek z Angry Birds. 
Wideo przedstawiające...  Strona 9

Postaw na dobre 
opakowania! 
Unboxing się 
opłaca Zastanawiałeś się kiedyś, kim jest 

osoba, która odwiedza Twoją stro-
nę internetową? Odpowiedź jest 
tylko pozornie prosta. A to dlate-
go, że generuje całą listę dodatko-
wych pytań, które...  Strona 10

Kto kupuje na 
Twojej stronie?

Znane powiedzenie mówi, że  
„z pustego i Salomon nie naleje”. 
Pierwszym pracownikiem 
jesteśmy zawsze sami dla siebie. 
Od tego w jaki...  Strona 14

Czy jesteś dla 
siebie dobrym 
szefem?

19 / 2021 | MAJ-SIERPIEń1/2015 | styczeń - marzec

www.piap-org.pl

  NeWs
Lorem ipsum dolor
Siorpor aliciis citatur aut auditam 
veni optasimus que re erspit quaepel 
itatioreprae reius accum non pm fa-
Ant atescidi am, cone volorem quas 
aut vendia doluptatAm, cum volu-
pictatem solupta tiaerrum quibus. Se 
nonsequidus volessedi ommolliatur? 
Arioris ad ut int. Strona 2

  NeWs
Lorem ipsum dolor
Siorpor aliciis citatur aut auditam 
veni optasimus que re erspit quaepel 
itatioreprae reius accum non pm fa-
Ant atescidi am, cone volorem quas 
aut vendia doluptatAm, cum volu-
pictatem solupta tiaerrum quibus. Se 
nonsequidus volessedi ommolliatur? 
Arioris ad ut int. Strona 2

  NeWs
Lorem ipsum dolor
Siorpor aliciis citatur aut auditam 
veni optasimus que re erspit quaepel 
itatioreprae reius accum non pm fa-
Ant atescidi am, cone volorem quas 
aut vendia doluptatAm, cum volu-
pictatem solupta tiaerrum quibus. Se 
nonsequidus volessedi ommolliatur? 
Arioris ad ut int. Strona 2

  NeWs
Lorem ipsum dolor
Siorpor aliciis citatur aut auditam 
veni optasimus que re erspit quaepel 
itatioreprae reius accum non pm fa-
Ant atescidi am, cone volorem quas 
aut vendia doluptatAm, cum volu-
pictatem solupta tiaerrum quibus. Se 
nonsequidus volessedi ommolliatur? 
Arioris ad ut int. Strona 2

bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych
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Pracodawca z Sercem
1 października 2020 r wraz z kampanią społeczną 
ruszyła inicjatywa wyróżniania i nagradzania Pra-
codawców, którzy angażują się społecznie poprzez 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Do wyróżnienia e-medalem PRACODAWCA Z  SER-
CEM zaproszone zostały wszystkie firmy, które już za-
trudniają lub chcą podjąć współpracę z osobami nie-
pełnosprawnymi. Firmy, które nie wahają się przyjąć 
do pracy osób z orzeczeniem i w ten sposób zmie-
niają rynek pracy na bardziej otwarty i  przyjazny 
wszystkim, którzy chcą być aktywni zawodowo.

Zapraszamy na stronę internetową 
www.pracodawcazsercem.pl

Nie jest ważna ani wielkość przedsiębiorstwa ani licz-
ba niepełnosprawnych pracowników w zespole. Na-
wet jeśli pomagacie Państwo jednej osobie - będzie 
to docenione.

Wszystkie zgłoszenia otrzymają specjalny certyfikat 
"Pracodawca z sercem" i trafią do bazy osób, wspie-
rających innych i angażujących się społecznie.

Certyfikat będzie można umieścić na stronie inter-
netowej, wydrukować go, a także wziąć udział w pla-
nowanej w przyszłym roku gali Pracodawców z ser-
cem, podczas której uhonorowane zostaną wybrane 
firmy za ich działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych.

Zapraszamy do udziału we wspólnym zmienianiu 
świata na lepszy! Bądźmy w  tym razem, działajmy 
i twórzmy miejsca pracy bez barier i dla wszystkich 
bez wyjątku.

A jak to zrobić?
Wystarczy -> wejść w  poniższy link -> wypełnić 
formularz -> i akceptować regulamin certyfikacji.
https://pracodawcazsercem.pl/zglos-firme/

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Wiosna. Większość firm niczym zawodowi surferzy wskakuje na kolejną pandemiczną falę, nauczyliśmy się z nimi żyć, ujarzmiać, 
wykorzystywać, walczyć z żywiołem, wygrywać. W branży reklamowej czuć optymizm! Rząd po kilkunastu latach działań lobbingowych PIAP, 
podniósł limit na nieodpłatne przekazywanie upominków bez konieczności prowadzenia ewidencji, z 10 zł na 20 zł. Jest szansa na większe 
zainteresowani materiałami promocyjnymi w tym przedziale cenowym, zwłaszcza, że klienci końcowi doceniają ten ruch, jako szansę na 
większe możliwości wyboru i lepszą jakość. Po więcej szczegółów zapraszamy na kolejne strony. A w numerze mnóstwo inspiracji! Pełen 
przykładów i anegdot wywiad z Jackiem Kotarbińskim, podróż w przeszłość z Prezesem Zarządu MTP, Tomaszem Kobierskim, z okazji 
100 lat targów w Poznaniu, piszemy o trendach unboxingu, o pomysłach na wyczekane, wiosenne integracje, o planowanych zmianach 
w prawie komunikacji elektronicznej, o kampanii PIAP, podczas której Izba odmroziła upominki reklamowe. I to nadal jeszcze nie wszystko! 
Zapraszam do lektury, życząc wiosennego rozkwitu i rozruchu!

W świetle wielu analiz, komentarzy i gdybań oczywiste jest, że rok 2021 zwyczajny nie 
będzie, tak jak zwyczajnym nie był rok 2020. Głównym kłopotem jest to, że nie mamy 
zielonego pojęcia jaki będzie faktycznie. W dodatku nikt nie ma takiego pojęcia. A jeśli 
nawet gdzieś taki ktoś jest, to nie wiemy, że to właśnie on ma rację...  Strona 8

Rok 2021 zwyczajny nie będzie...PSI, PromoTex Expo i viscom 2021 
odbędą się online
W  temacie zagranicznych targów reklamowych 
dużo zmian: „PSI Digital” odbędą się on-line 
w dniach 19 - 21 maja 2021 r., „Cyfrowy piątek” 
odbywać się będzie w każdy drugi piątek miesią-
ca od teraz do stycznia 2022 r. Kolejne targi PSI 
zaplanowane są na styczeń 2022 r. w  centrum 
wystawienniczym w Düsseldorfie.

Trio targowe PSI, PromoTex Expo i  viscom zaplano-
wane na 18-20 maja 2021 r. przenosi się w tym roku 
do świata wirtualnego. Pod nazwą „PSI Digital” będzie 
można odwiedzić targi branżowe artykułów promo-
cyjnych, w  ramach wysokiej klasy programu online 
- na żywo i na żądanie.

Od 19 do 21 maja 2021 r., od środy do piątku w połu-
dnie, PSI Digital będzie oferować wirtualnie targi przez 
48 godzin. Goście na całym świecie będą mieli dostęp 
do różnych narzędzi PSI, prezentacji produktów i naj-
wyższej klasy programu, w tym wywiadów na żywo 
i dyskusji panelowych transmitowanych w „PSI TV”. Na 
żądanie dostępne będą również seminaria interneto-
we, wywiady i filmy instruktażowe dotyczące kluczo-
wych tematów branżowych.

Wszyscy odwiedzający targi - tj. także osoby niebędą-
ce członkami - otrzymają bezpłatny 48-godzinny do-
stęp do wyszukiwarki produktów, dostawców i dys-
trybutorów PSI. - Zapewnia to wszystkim odwiedza-
jącym najlepsze narzędzia do pozyskiwania i genero-
wania leadów bezpłatnie przez dwa dni. Dając branży 
głos i platformę cyfrową, na której mogą wymieniać 
się pomysłami, nawiązywać kontakty i  kształcić się 
na poziomie europejskim w tych trudnych czasach, 
przyczyniamy się do budowania ważnej społeczności 
- powiedziała Petra Lassahn, dyrektor PSI. Od czerw-
ca do targów w styczniu 2022 r. cyfrowe targi zosta-
ną rozszerzone o „Cyfrowe piątki”. Konkretnie oznacza 
to, że w każdy drugi piątek miesiąca wszyscy uczest-
nicy będą mieli przez jeden dzień dostęp do szerokie-
go programu, a także do tych samych ofert z zakresu 
pozyskiwania i networkingu, jak w maju.

Bilety na wydarzenia cyfrowe są bezpłatne i dostęp-
ne w internetowym sklepie z biletami pod adresem 
www.psi-messe.com.

Kolejne targi PSI odbędą się w dniach 11 - 13 stycznia 
2022 r. w centrum wystawienniczym w Düsseldorfie, 
stanowiąc tradycyjny początek nadchodzącego roku 
gospodarczego branży artykułów promocyjnych

• PSI Digital: 19–21 maja 2021 r.
• Cyfrowy piątek: 11 czerwca, 9 lipca, 13 sierpnia, 10 
września, 8 października, 12 listopada, 10 grudnia.
• PSI 2022: 11 - 13 stycznia 2022.
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Zrealizowana przez PIAP kampania 
„Odmrażamy upominki reklamowe” 
zaczęła się akcją społecznościową na 
facebooku i konkursem #SuperRzecz. 
Proszę opowiedzieć o tym etapie kam-
panii.

Tak, w grudniu 2020 roku Polska 
Izba Artykułów Promocyjnych rozpoczę-
ła kampanię na rzecz upominków rekla-
mowych. Jednym z jej pierwszych eta-
pów był konkurs odbywający się na plat-
formie Facebook. Konkursowe zadanie 
było bardzo proste - wystarczyło pokazać 
swoją #SuperRzecz i zebrać jak najwięk-
szą liczbę polubień, aby wygrać atrak-
cyjne nagrody o wartości ponad 600 zło-
tych. Akcja zgromadziła wiele osób, któ-
re chętnie podzieliły się własnymi zdję-
ciami udowadniając potencjał gadżetów 
reklamowych. Łącznie nagrodzonych zo-
stało 20 użytkowników z największą ilo-
ścią reakcji pod zdjęciem. Wygrani otrzy-
mali upominki, które PIAP razem z chęt-
nymi firmami członkowskimi wyproduko-
wali specjalnie na tę okazję. Były to mię-
dzy innymi: koszulki, kubki, zestawy pi-
śmiennicze, słodkości oraz urządzenia 
elektroniczne takie jak powerbanki.

W  drugiej połowie lutego ruszył  
direct mailing. Proszę odsłonić tro-
chę szczegółów wysyłki, do kogo była 
skierowana i co zawierała? 

Po szerokiej kampanii w mediach spo-
łecznościowych Polska Izba Artykułów 
Promocyjnych rozpoczęła kolejny etap ak-
cji ‘’Odmrażamy Upominki Reklamowe’’. 
Tym razem PIAP zrealizował direct ma-
iling, skierowany do marketerów, specjali-
stów ds. marketingu oraz osób zajmujących 
się wsparciem sprzedaży w firmach. Ak-
cja polegała na wysłaniu 200 tajemniczych 

przesyłek, które miały pobudzić wyobraźnię 
osób zarządzających budżetami marketin-
gowymi. Paczki zawierały pakiet upomin-
ków, które w sposób bezpośredni i żartobli-
wy nawiązywały do kampanii “Odmrażamy 
Upominki Reklamowe”, był to odmrażacz 
do szyb w butelce wraz z gąbeczką z identy-
fikacją akcji oraz katalog PIAP 2021. Dzia-
łanie to wzmocniło przekaz i uruchomiło la-
winę pozytywnych komentarzy.

Powstał także landing page kampa-
nii. Jaki jest zamysł strony, co możemy 
tam znaleźć?

Tak, na potrzeby kampanii #Super-
Rzecz powstała dedykowana strona in-
ternetowa https://superrzecz.pl/, poka-
zująca różne upominki reklamowe, ich 
funkcjonalność i potencjał reklamowy. 
Znajdziemy tam nie tylko treści infor-
macyjne, ale również inspiracje i pomy-
sły na wykorzystanie upominków w dzia-
łaniach marketingowych, które budują 
zarówno lojalność wśród Klientów jak 
i pozycję marki na rynku.

Poza własną przestrzenią w Interne-
cie, kampania obfitowała w liczne kre-
acje w social mediach. Jakie? 

Polska Izba Artykułów Promocyjnych pod koniec ubiegłego roku 
zainaugurowała kampanię reklamową, mającą na celu wzmocnienie 
pozycji upominków promocyjnych w czasach kolejnych lockdown’ów. 
Na temat jej przebiegu, założeń i planów na kolejne działania, 
rozmawiamy z dr Edytą Lisowską, Prezesem Zarządu PIAP.

Upominki reklamowe 
zostały odmrożone!

Poza wymienionymi działaniami Pol-
ska Izba Artykułów Promocyjnych przez 
cały okres trwania kampanii była aktyw-
na w social mediach, gdzie kreacje zosta-
ły powiązane ze słowem RZECZ. Jest to 
ciekawa zabawa słowem, która stała się 
głównym motywem przewodnim haseł re-
klamowych. 

Jak mogą Państwo podsumować 
kampanię? Z jakim odzewem się spo-
tkała? Czy spełniła oczekiwania i zało-
żenia?

Cała kampania uzyskała bardzo pozy-
tywny feedback nie tylko wśród członków 
PIAP i marketerów, ale również wśród 
liderów opinii związanych z marketin-
giem. Akcja dotycząca promocji upomin-
ków jako ciekawej formy do wykorzysta-
nia w działaniach reklamowych będzie 
kontynuowana, a obecnie trwa opraco-
wanie jej nowej odsłony. Wkrótce nadej-
dzie lato, upominki zostały już odmrożo-
ne - następne działania będą miały na 
celu pokazanie możliwości wykorzysta-
nia gadżetu, który dziś już nie musi być 
tani i średniej jakości - wręcz przeciw-
nie - jest ekologiczny, atrakcyjny wizual-
nie i funkcjonalny.   

Mamy nadzieję, że takie działania 
zmobilizują marketerów do zwrócenia 
uwagi na moc upominków reklamowych. 
Zwłaszcza teraz, kiedy wiele osób prze-
szło na home-office, a brak kontaktu bez-
pośredniego może skutkować mniejszym 
zaangażowaniem czy związaniem z fir-
mą lub marką. Przesyłka z dobrą kawą 
i kubkiem od szefa powoduje, że pra-
cownik czuje się doceniony, podobnie 
jak Klienci, gdy otrzymują podarunek 
w podziękowaniu za lojalność i wzajem-
ną pomoc w tych trudnych czasach. Po-
przez akcję chcemy też zmienić myśle-
nie na temat gadżetów. Gadżet to dziś nie 
tylko długopis, pendrive czy notes, może-
my wyprodukować i podarować również 
coś zupełnie innego, a nadal nawiązują-
cego do naszej marki. Na przykład miły 
polar na zimne wieczory, koc piknikowy 
wzmocniony izolacją wodoodporną na 
lato albo spersonalizowaną świecę zapa-
chową w kształcie siedziby firmy.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska
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Branża upominków reklamowych ma powód do świętowania! 
1. stycznia br. wreszcie zmieniły się przepisy na nieodpłatne 
przekazywanie upominków bez prowadzenia ewidencji, 
podnoszące limit z 10 zł na 20 zł. To przełomowy krok, który 
nadal co prawda jest niewystarczający, ale pierwszy raz 
od dawna ta arcyważna dla całej branży sprawa drgnęła 
z inicjatywy rządzących.

Wreszcie podniesiony 
limit na nieodpłatne 
przekazywanie 
upominków!

Nowy rok przyniósł bardzo pozytywne 
zmiany, które mogą być jaskółką kolejnych, 
pomyślnych dla branży reklamowej modyfi-
kacji ustawy o VAT. PIAP od dawna lobbu-
je na rzecz zmiany prawa w kwestii podnie-
sienia limitów na nieodpłatne przekazywa-
nie upominków. Izba od lat przekonuje do 
swoich racji polityków odpowiedzialnych 
za rozwój gospodarki oraz pokrewne pod-
mioty gospodarcze, które wspólnie z PIAP 
podkreślały długofalowe i wieloaspektowe, 
pozytywne skutki proklamowanych zmian.

Zmianie uległ art. 7 ust. 4. ustawy o po-
datku od towarów i usług. Zgodnie z nim 
obecnie przez prezenty o małej wartości ro-
zumie się przekazywane przez podatnika 
jednej osobie towary w dwóch wariantach 
limitów cenowych. W pierwszym przypad-
ku są prezenty o łącznej wartości nieprze-
kraczającej w roku podatkowym kwoty 100 
zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję po-
zwalającą na ustalenie tożsamości osób ob-
darowanych. W drugim wariancie mowa 
o prezentach, których przekazania nie ujęto 

w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena naby-
cia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny 
nabycia - jednostkowy koszt wytworzenia, 
określone w momencie przekazywania to-
waru, nie przekraczają 20 zł. Przed 1. stycz-
nia br. ten limit wynosił 10 zł. W związku 
z tym, nieodpłatne przekazanie prezentu bę-
dzie podlegać opodatkowaniu VAT w przy-
padku prezentów o wartości przekraczają-
cej 100 zł oraz prezentów o wartości powy-
żej 20 zł, ale nieprzekraczającej 100 zł, gdy 
nie jest prowadzona ewidencja osób obda-
rowanych.

Podniesienie limitu na nieodpłatne prze-
kazywanie upominku bez prowadzenia ewi-

dencji ułatwi proces przekazywania prezen-
tów, co z pewnością przełoży się na zain-
teresowanie tą formą promocji. PIAP oce-
nia ten ruch jako próbę sprawdzenia przez 
ustawodawcę pozytywnych następstw decy-
zji dla skarbu Państwa. Izba zapowiada dal-
sze kroki proklamujące korzyści z tej linii 
zmian, mając nadzieję, że przysłużą się one 
zarówno gospodarce, jak i dostawcom upo-
minków reklamowych oraz klientom koń-
cowym. 
■ Joanna Muszyńska
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Firma Comodo jest wła-
ścicielem sklepu interneto-
wego promoteca.pl., który 
specjalizuje się w sprzeda-
ży gadżetów reklamowych. 

Firma stawia na jakość i innowację, dzię-
ki czemu jest solidnym, godnym polece-
nia partnerem biznesowym.

- Realizujemy nawet najbardziej wy-
magające zamówienia, starając się spro-
stać oczekiwaniom naszych Klientów. 
Dbamy o stały rozwój naszej firmy, dlate-
go naturalnym krokiem jest przystąpienie 
do PIAP-u – mówi Michał Małczyński, 
Współwłaściciel Comodo.

Fabryka Cmyka Niciak 
Paczkowski s. j. jest pro-
fesjonalną i szybko rozwi-
jającą się drukarnią rekla-
mową. Specjalizacja dru-

karni to przede wszystkim druk na ba-
wełnie, poliestrze oraz pcv, co pozwa-
la zaspokoić zdecydowaną większość 
potrzeb klientów szukających gadże-
tów reklamowych. Własny park maszy-
nowy umożliwia wykonywanie zdobie-
nia wykorzystując technologie sitodru-
ku, druku uv, tampodruku, termotrans-
feru oraz druku cyfrowego. Szeroki wa-
chlarz usług skupiony w jednym miejscu 
i profesjonalna kadra gwarantują wyko-
nanie usług terminowo i z zachowaniem 
wysokiej jakości. 

- Przystąpienie do PIAPu jest dla 
nas kolejnym bardzo ważnym krokiem 
w nieustannym rozwoju. Cieszymy się 
mogąc, w myśl powiedzenia "w jed-
ności siła", współtworzyć środowi-
sko profesjonalnych usług drukarskich 
– mówi Paweł Niciak, Właściciel firmy  
Fabryka Cmyka Sp.j.

MK BTL Sp. z o.o. jest 
młodą firmą, której zespół 
tworzą ludzie z kilkuna-
stoletnim doświadczeniem 
w produkcji materiałów 

promocyjnych. Firma specjalizuje się 
w produkcji podkładek pod myszki, mat 

ladowych i śniadaniowych, jak i wie-
lu innych ogólnie znanych nośników re-
klamy. Niewątpliwym atutem firmy jest 
współpraca z polskimi i europejskimi do-
stawcami materiałów produkcyjnych.

- Przystępując do PIAP mamy na celu 
przedstawienie oferty naszych produk-
tów szerokiemu gronu firm i agencji re-
klamowych należących do organizacji. 
Przynależność do organizacji skupia-
jącej tak wiele ciekawych i innowacyj-
nych firm daje wiele możliwości nawią-
zania nowych kontaktów – mówi Marcin 
Gajos, Prezes Zarządu MK BTL Sp. 
z o.o.

Firma PPH Kopeć Import-
Export jest właścicielem 
marki Came-pocket, pod 
którą produkuje i sprzeda-
je bezpieczne portfele na 

maski. Portfel Came-pocket jest to in-
nowacyjny produkt w skali światowej, 
jego wzór został zastrzeżony i jest praw-
nie chroniony w 27 krajach Unii Euro-
pejskiej. Portfel ze wglądu na możliwo-
ści zadruku jego całej powierzchni, po-
siada ogromny potencjał promocyjny, 
dlatego oprócz walorów praktycznych 
świetnie sprawdza się w roli firmowego 
gadżetu. Posiada on specjalnie zaprojek-
towaną kieszeń na maski wyłożoną tka-
niną antybakteryjną natomiast dwie kie-
szenie na karty są chronione blokadą 
RFID. Produkt jest odpowiedzią na po-
trzeby obecnych czasów i stanowi świet-
ną propozycję dla wielu firm i korporacji 
z różnych branż. 

- Naszą główną motywacją przystą-
pienia do PIAP była możliwość zapre-
zentowania naszego innowacyjnego pro-
duktu wśród firm z branży reklamowej. 
Uważam, że dla podmiotów, które wcho-
dzą dopiero na rynek artykułów reklamo-
wych jest to najlepsze miejsce do zaist-
nienia i pozyskania wiarygodnych part-
nerów handlowych – mówi Zygmunt 
Kopeć, Właściciel PPH Kopeć Import-
Export.
■ Joanna Muszyńska

Szeregi Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych nieustannie się powięk-
szają. Z miesiąca na miesiąc coraz więcej firm dowiaduje się o aktyw-
ności Izby i postanawia przyłączyć się do wspólnej inicjatywy promo-
wania upominków reklamowych oraz działań na rzecz całej branży. 
W ostatnim kwartale PIAP urósł w siłę, dzięki czterem nowym firmom: 
Comodo, Fabryka Cmyka Niciak Paczkowski s.j., MK BTL Sp. z o.o.,  
PPH Kopeć Import-Export. Poznajmy nowych Członków!

Witamy nowych 
członków PIAP!



Stulatek pełen energii
W tym roku przypada jubileusz Międzynarodowych Targów Poznańskich, i to nie byle jaki, bo wielkopolskie 
centrum wystawiennictwa kończy 100 lat! Na temat ciekawej przeszłości, niełatwej teraźniejszości 
i świetlanej przyszłości, rozmawiamy z Prezesem Zarządu Grupy MTP, Tomaszem Kobierskim.

dzie wyposażony w kamery czytają-
ce numery rejestracyjne pojazdów, co 
przyspieszy wjazd i wyjazd oraz płat-
ność, a także przypomni kierowcy, gdzie 
zostawił swoje auto. Właściciele samo-
chodów elektrycznych zyskają tu także 
kolejne punkty, w których będą mogli 
je naładować. Budowa parkingu będzie 
powiązana ze stworzeniem atrakcyj-
nej przestrzeni zlokalizowanej nad nim, 
a którą tworzyć będą m.in. nowe restau-
racje i kawiarnie, których tarasy będą 
z nim trwale połączone. Szykując się na 
powrót mega eventów wkrótce rozpocz-
niemy także modernizację Hali Widowi-
skowo-Sportowej Arena, dzięki której 
w obiekcie możliwa stanie się organiza-
cja wydarzeń nawet dla 9 tysięcy osób.

Nieustannie rozszerzamy zakres do-
tarcia do naszych klientów. Utrzymu-
jemy, zarządzamy i rozwijamy sieć no-
śników outdoorowych na terenie miasta 
Poznania. Stworzyliśmy grupę branżo-
wych wydawnictw magazynowych sze-
roko docierających do sektora B2B. 
Każdy z wydawanych tytułów trafia 
w potrzeby innego sektora. A ich wspól-
nym mianownikiem jest regularny kon-
takt z branżą, podtrzymywanie i budo-
wanie sieci nowych relacji. Doradza-
my także naszym klientom i partnerom 
w strategii reklamy internetowej i za-
rządzaniu ich markami w social me-
dia przy wsparciu naszych ekspertów 
z agencji R360.

Oczywiście, trzonem naszej działal-
ności jest organizacja imprez, a my ak-

traktów”.
Jak rozwijały się w  ciągu minione-

go wieku targi w Poznaniu? Kiedy na-
stąpił rozkwit wystawiennictwa?

Dynamiczny rozwój targów poznań-
skich rozpoczął się po Wielkim Kryzy-
sie, w drugiej połowie lat 30. Przerwał 
go wybuch II Wojny Światowej. W la-
tach 60. nastąpił boom, podczas które-
go zaczęło nam brakować powierzch-
ni wystawienniczej, czego konsekwencją 
były targi odbywające się na terenie nie-
mal całego miasta. W latach 70., zaczę-
ły powstawać imprezy dedykowane po-
szczególnym dziedzinom przemysłu. Po 
nieco spokojniejszych latach 80. nastą-
piła zmiana systemu, uwolnienie gospo-
darki i gwałtowny rozkwit przedsiębior-
czości, a co za tym idzie – samych tar-
gów poznańskich.

Kiedy w  ofercie targowej pojawiły 
się targi reklamy bądź druku? Jak się 
nazywały i jak ewoluowały?

To był czas uwolnienia gospodar-
ki – w 1992 roku zorganizowaliśmy po 
raz pierwszy Międzynarodowe Targi Re-
klamy. Wydarzenie było dedykowane 
branży reklamowej, a jako że ta rozwi-
jała się bardzo dynamicznie, pojawia-
ły się nowe nośniki i technologie, zmie-
nić musiały się także służące ich promo-
cji targi. W 2001 wydarzenie przekształ-
ciliśmy w Międzynarodowe Targi Arty-
kułów i Usług Reklamowych EURORE-
KLAMA. Ich wystawcy prezentowali na 
nich sprzęt do produkcji reklam: dru-
karki, plotery i urządzenia do zadruko-
wywania różnych powierzchni. Ostatnie 
targi odbyły się w 2015 roku, nie ozna-
cza to jednak końca współpracy z bran-
żą, z której przedstawicielami zorgani-
zowaliśmy pierwszą edycję Golden Mar-
keting Conference, wydarzenia branżo-
wego, które dziś organizujemy cyklicznie 
w trzech miastach Polski. 

Międzynarodowe Targi Poznańskie 
pokonały długą drogę rozwoju i  do-
skonalenia. Proszę opowiedzieć o  in-
nowacyjnych rozwiązaniach wysta-
wienniczych i  wyróżniających ele-
mentach oferty.

Długo pracowaliśmy na tytuł li-
dera branży w Europie Środkowo-
Wschodniej i nieustannie dokłada-
my starań, by nasza pozycja była za-
służona. Nasze portfolio zawiera bli-
sko sto wydarzeń dedykowanych nie-
mal wszystkim obszarom gospodarki. 
Targi BUDMA czy DREMA to wyda-
rzenia z absolutnej światowej czołów-
ki. Aktywnie śledzimy światowe tren-
dy i nieustannie dostosowujemy formu-
łę naszych wydarzeń, by jak najbardziej 
opowiadała zmieniającym się potrze-
bom rynku i naszych klientów. Przykła-
dem mogą służyć targi Poznań Motor 
Show, których najbliższa edycja będzie 
poświęcona elektromobilności. Wciąż 
przygotowujemy też nowe wydarzenia. 
W tym roku swoją premierę będą mieć 
m.in. targi Polskich Win i Winnic. Pan-
demia przyspieszyła też ewolucję for-
muły spotkań wystawienniczych, które 
wciąż będą się odbywać w tradycyjnej 
formule, ale z towarzyszącymi im spo-
tkaniami online. 

Nieustannie unowocześniamy i wzbo-
gacamy nasz system zabudowy stoisk. 
Opiera się on na nowatorskim rozwią-
zaniu Be Martix. To nowy trend na ryn-
ku wystawienniczym i bardzo ekologicz-
ne, bo nie produkujące odpadów, roz-
wiązanie. Stoiska tworzone w tym sys-
temie buduje się i demontuje bardzo 
szybko, materiały mogą być wykorzy-
stywane wielokrotnie i sprawdzają się 
też w miejscach, gdzie nie ma możliwo-
ści prowadzenia prac stolarskich. Tak 
więc, może i mamy sto lat, ale cały czas 
jesteśmy pełni energii i pasji do zmian.

Dziś przed całą branżą wystawien-
niczą stoją wyzwania bez preceden-
su. Jak targi poznańskie przetrwa-
ły ubiegłoroczną falę pandemii i  jak 
funkcjonują obecnie?

Czas lockdownu poświęciliśmy na 
unowocześnienie infrastruktury Mię-
dzynarodowych Targów Poznańskich. 
Zaczęliśmy od podziemnego parkin-
gu na 650 samochodów, którego bra-
kowało nam podczas największych wy-
darzeń. Trzykondygnacyjny parking bę-

100 lat temu odbył się I Targ Poznań-
ski. Jaki charakter miały pierwsze wy-
darzenia targowe?

Targ Poznański odbywał się w dwóch 
pawilonach wybudowanych przy nie 
istniejącej już Wieży Górnośląskiej 
i w czterech szkołach. Był to targ dla 
profesjonalistów, wystawiały się na nim 
firmy z branży przemysłowej i handlo-
wej. Wzięło w nim udział 1200 wystaw-
ców, a wydarzenie okazało się wielkim 
sukcesem, dlatego postanowiono je kon-
tynuować. Co ważne, na Targu Poznań-
skim prezentowały się tylko polskie fir-
my, inicjatywa miała bowiem służyć in-
tegracji przedsiębiorców z byłych zabo-
rów.

Poznań stał się kolebką polskiego 
wystawiennictwa. Dlaczego akurat 
do stolicy Wielkopolski przyjeżdżali, 
i  przyjeżdżają nadal, przedsiębiorcy 
z całego kraju?

W Poznaniu była długa tradycja or-
ganizowania wystaw gospodarczych. 
Warto w tym miejscu wspomnieć naj-
słynniejszą – Wystawę Wschodnionie-
miecką w 1911 roku. Miasto dyspono-
wało też odpowiednim miejscem, gdzie 
można je było organizować. Nie sposób 
też nie wspomnieć o poznańskim etosie 
– gdy zastanawiano się, gdzie zorgani-
zować ogólnopolską wystawę, rozważa-
no oczywiście Warszawę, ale – jak za-
znaczył jeden z ówczesnych decydentów 
– „w Kongresówce nie dotrzymują kon-

tywnie przygotowujemy się na powrót 
wydarzeń targowych w tradycyjnej for-
mule w drugim półroczu 2021 r. Na tar-
gach poznańskich odbędą się wówczas 
długo wyczekiwane imprezy branżowe, 
dzięki którym polscy i zagraniczni wy-
stawcy będą mogli aktywnie poszuki-
wać partnerów biznesowych i skutecz-
nie podtrzymywać relacje rynkowe. 

Na koniec jesteśmy ciekawi, jakie 
upominki reklamowe wykorzystują 
targi do promocji?

Wykorzystujemy szeroką gamę upo-
minków, od tych popularnych po stwo-
rzone specjalnie i charakterystyczne dla 
nas przedmioty. Dużym powodzeniem 
cieszą się wciąż skarpetki z motywem 
targowej Iglicy. Ten budynek jest iko-
ną Międzynarodowych Targów Poznań-
skich. Współtworzyliśmy też poznań-
ską edycję gry Monopoly, której dro-
ga wiedzie oczywiście przez targi. Bar-
dzo chętnie wykorzystujemy także cieka-
we i bogato ilustrowane wydawnictwa 
poświęconej historii targów i polskiej 
przedsiębiorczości – ukazało się już kil-
ka takich ciekawych tytułów. Zawsze 
cieszą, choć wyjątkowo szybko znikają 
także słodkości tworzone przez cukier-
ników naszych restauracji GARDENci-
ty – mistrzowskie makaroniki i listopa-
dowe certyfikowane rogale świętomar-
cińskie. Stulecie to okazja do wyprodu-
kowania nowych upominków – na ra-
zie nie zdradzamy, co to będzie, powiem 
tylko, że będą warte tego jubileuszu.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska
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tOMASZ kOBIERSkI

 Zdjęcia w artykule: Międzynarodowe Targi w Poznaniu 



Czy sztuczne, obcięte palce mogą być skutecznym narzędziem promocyjnym? Jak daleko 
można posunąć się w wyborze odpowiedniego upominku? Czy kapitanowi statku wypada 
reklamować miód pitny? Jak głęboko można sięgnąć w prywatność, żeby zindywidualizować 
upominek? Te i inne ciekawe tematy rozważamy w wywiadzie z Jackiem Kotarbińskim, znanym 
autorytetem marketingu, ekonomistą, rynkologiem, trenerem i autorem książek.

Sztuką jest znaleźć coś oryginalnego

W książce niejednokrotnie przewija się 
temat upominków reklamowych. Jak po-
strzegane są upominki za kulisami działów 
marketingu? Działy marketingu są też czę-
sto obdarowywane przez podwykonaw-
ców, jak działają upominki na ludzi z ob-
szaru reklamy?

Lubimy prezenty i to jest podstawowa za-
sada związana z budowaniem wzajemnych re-
lacji. Druga strona w związku z tym jest w pe-
wien sposób obligowana do rewanżu. To klu-
czowa zasada związana z wzajemnym obda-
rowywaniem się.  Gadżety w firmach odgry-
wają bardzo różną rolę. Mogą być elementem 
produktu, oferty – wtedy mają zwykle charak-
ter masowy jak zabawki dodawane do pro-
duktów spożywczych czy zestawów w fast fo-
odach. Inne, są elementem administracyj-
nym, takim jak notesy, długopisy czy różnego 
rodzaju elementy akcydensowe, zawierają-
ce logo czy informację reklamową. Marketer 
dąży do tego by takie gadżety były w bezpo-
średnim otoczeniu obdarowanego, by z nich 
korzystano. To widać najlepiej w służbie zdro-
wia i gabinetach lekarskich. Kolejny obszar 
to upominki natury czysto handlowej, służą-
ce podziękowaniu za umowę. Jeszcze inne są 
prezentami na tak zwane „I am sorry”, czy-
li będące elementem rozwiązania jakiegoś 
konfliktu czy spięcia. Jeszcze inna kategoria 
to upominki specjalne, które np. są w dyspo-
zycji zarządu. Jednak dziś coraz częściej po-
szukujemy w tej sferze pełnej indywidualiza-
cji, czyli dopasowania prezentu do zaintere-
sowań, wiedzy o osobie obdarowywanej, rze-
czy regionalnych ze swoją historią czy szuka-
my czegoś unikatowego.  Ludzie marketingu 
są zasadniczo przywykli do upominków, mu-
szą mieć wiedzę na ich temat, poza tym po 
prostu spotykają się z dostawcami. Coraz czę-
ściej poszukują rzeczy niestandardowych, cie-
kawych, czegoś, czego nie mają inni. Dziś nie 
jest sztuką zrobić nadruk logo na jakimś ma-
teriale, sztuką jest znaleźć coś oryginalnego.

Ma Pan ogromne doświadczenie w mar-
ketingu jako praktyk, nie tylko teoretyk. 
Czy może Pan opowiedzieć o dobrze skro-
jonych kampaniach z udziałem upominku, 
o upominkach, które były dobrze dobrane 
do marki / produktu / idei kampanii, jaką 
Pan realizował? A może coś zasłyszanego, 
znalezionego w sieci? 

Pod tym względem jest mnóstwo historii.  
Pewna agencja reklamowa wysyłała klien-

tom sztuczne, obcięte palce wraz ze ślada-
mi symulowanej krwi. Na pewno zwróciło 
to uwagę klientów, ale mam wątpliwości, czy 
któryś z nich skorzystał z usług tej firmy. Jesz-
cze inna wysyłała wielkie, dmuchane balony 
w olbrzymim kartonie. Trudno ocenić czemu 
to miało służyć, ale na pewno robiło jakieś 
wrażenie. Miałem kiedyś ciekawe doświad-
czenie z upominkiem w postaci prezentu dla 
dowódcy amerykańskiego okrętu wojennego 
USS Donald Cook. Dysponowałem bowiem 
polskim miodem pitnym, ale potrzebowałem 
wiedzy na temat jego historii. Marketing pro-
ducenta lekko wpadł w panikę, gdy ich o to 
poprosiłem, w końcu coś udało mi się z nich 
wydobyć historię marki. Później rozkręcili się 
już tak bardzo, że zapragnęli zdjęcia kapitana 
okrętu z ich butelką. To oczywiście nie było re-
alne nie tylko ze względów dyplomatycznych, 
ale na swój sposób obyczajowych. Przecież 
dowódca okrętu wojennego nie może pozo-
wać do zdjęcia z prezentem w postaci butelki 
alkoholu. Moim zdaniem dziś dobrze skrojona 
kampania oparta o wykorzystanie prezentów, 
powinna być naprawdę dobrze przemyślana. 
Nie jest sztuką wybrać gotowe rzeczy z jakie-
goś katalogu – to potrafi każdy. Natomiast je-
żeli poprzez prezent uda nam się trafić w in-
dywidualne oczekiwania, zapatrywania, za-
interesowania, to jesteśmy na dobrej drodze. 
Jeżeli to nie jest możliwe, to szukajmy rzeczy 
pomysłowych, ale nie ze sklepu ze śmieszny-
mi gadżetami.

Upominki reklamowe to cała szeroka 
półka, a nawet kilka, różnorodnych mate-
riałów do promocji. Jak wybierać upomin-
ki do kampanii? Czym powinien kierować 
się marketer, żeby uniknąć błędów?

Trudno jest wskazać jednolity model po-
stępowania. Firmy kierują się pod tym wzglę-
dem bardzo różnymi wyznacznikami. Jed-
ne mają na uwadze swoich najważniejszych, 
największych klientów, a inne klienta maso-
wego. W przypadku klasycznych kampanii re-
klamowych czy wizerunkowych kluczem jest 
dobre zrozumienie insightu, grupy docelo-
wej, do której kierowana jest kampania. Upo-
minek, prezent, powinien być czymś, co pozy-
tywnie zaskoczy, wywoła emocje. To z kolei 
znajdzie swoje odzwierciedlenie w mediach 
społecznościowych. Tak działa unboxing czy 
„dary losu”, którymi obdarowywani są influ-
encerzy. Ktoś chce pochwalić się czymś cie-
kawym, nietypowym, charakterystycznym lub 

Panie Jacku, napisał Pan książkę pt. „50 
praw marketingu Kotarbińskiego”, któ-
ra jest jakby lustrem codzienności pra-
cy w dziale marketingu. Jak zrodził się po-
mysł, żeby zsyntetyzować marketing w ta-
kim właśnie ujęciu? Proszę przybliżyć ideę 
książki tym, którzy jeszcze nie czytali.

„50 Praw Marketingu Kotarbińskiego” 
jest książką kierowaną przede wszystkich do 
przedsiębiorców. To swoiste, humorystyczne 
i lekkie podsumowanie moich 30 lat doświad-
czeń w marketingu.  Poprzez szereg histo-
rii, anegdot czy refleksji pokazuję realia pra-
cy w tej trudnej dziedzinie, która powszech-
nie wydaje się dość banalna. Ludzi pracują-
cych w sferze marketingu często nie postrzega 
się zbyt poważnie, a tymczasem w XXI wieku 
ich kompetencje są kluczowe dla rozwoju każ-
dej firmy. Przedsiębiorcy często nadal traktu-
ją marketerów jako osoby zajmujące się wy-
łącznie wsparciem sprzedaży. Tymczasem ich 
rola w tym zakresie zakończyła się w latach 
60-tych XX wieku. W XXI wieku profesjonali-
ści marketingu tworzą i rozwijają rynki, potra-
fią budować społeczności potencjalnych klien-
tów, rozwijać ich oraz wspólnie współtworzyć 
nowe produkty i usługi. W swojej książce defi-
niuję 50 różnych zasad, które wynikają z głę-
bokiego pragmatyzmu i obserwacji meandrów 
marketingu w polskich przedsiębiorstwach.
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być po prostu na swój sposób docenionym. 
Dlatego pierwsza zasada, to indywidualiza-
cja – liścik czy wiadomość, która kierowa-
na jest do konkretnej osoby. To dziś nie jest 
skomplikowane, ponieważ firmy dysponu-
ją bazami danych. Niemniej powinniśmy iść 
dalej. Mogę otrzymać wraz z gadżetem list 
z treścią: „Jacku, wiemy, że interesujesz się 
marketingiem i co tydzień morsujesz, wysy-
łamy Ci ten oto termometr, abyś zawsze mie-
rzył temperaturę zimnej wody”. Ta wiado-
mość wymaga już trochę więcej wiedzy niż 
znajomość imienia. Jeżeli otrzymam ją z fir-
my, którą zarządza mój dobry znajomy – nie 
ma problemu. On po prostu o tym wie. Je-
żeli otrzymam taką wiadomość z dużej, mię-
dzynarodowej korporacji, to znaczy, że ktoś 
przyjrzał się moim aktywnościom i wprowa-
dził dane do CRM. Dla mnie będzie to cieka-
wostka i na pewno się nią podzielę w Inter-
necie. Dla kogoś innego może być to postrze-
gane jako swoiste zagrożenie poprzez wyko-
rzystanie wiadomości z zakresu życia osobi-
stego. Tym samym z jednej strony indywidu-
alizacja w zakresie prezentów zawsze świet-
nie działa, z drugiej strony trzeba uważać, by 
nie przekroczyć delikatnej granicy prywat-
ności. Wiedza, jaką uzyskujemy z mediów 
społecznościowych na temat zainteresowań 
partnerów biznesowych, nie zawsze może 
być cennym wyznacznikiem w zakresie pre-
zentów reklamowych. Inny problem to war-
tość prezentu. Tutaj istotne jest to by osoba 
obdarowana nie czuła się skrępowana czy 
zobowiązana do rewanżu. Traktujmy po pro-
stu upominki jako element swoistej kultury 
relacji biznesowych. 

Jakby Pan określił rolę upominku, jego 
przewagę nad innymi narzędziami rekla-
my? To „coś”, czego nie da Internet, telewi-
zja czy outdoor?

Narzędzia reklamy są po prostu zróżni-
cowane. Nie można porównywać upomin-
ków reklamowych z mediami. Ich cele są bo-
wiem całkowicie inne. Upominki mają naj-
częściej charakter osobowy, okazyjny, są 
personalizowane. Inne odgrywają rolę swo-
istego „wabika” dodawanego do produktu. 
Jeszcze inne są klasycznym elementem bu-
dowania relacji międzynarodowych czy są 
po prostu elementem kultury jakiegoś kraju. 
To naprawdę bardzo szeroka dziedzina i źró-
dła wiedzy znajdziemy w historii przedsię-
biorstw, relacjach dyplomatycznych czy so-
cjologii. Przecież oprócz relacji firma-kon-
trahent mamy jeszcze pracowników, którzy 
są też czasami obdarowywani prezentami, 
najczęściej z okazji świąt. W tym ostatnim 
przypadku największym wyzwaniem dla sze-
fa, szczególnie małej firmy, jest w pełni indy-
widualny prezent dla każdego pracownika. 
To trochę działa jak papierek lakmusowy czy 

zna dobrze swój zespół. Moim zdaniem naj-
lepszy prezent to taki, który jest z nami przez 
wiele lat.

Ten rok przyniósł naszej branży miłą 
niespodziankę, podniesiono limit na nie-
odpłatne przekazywanie upominków 
z 10 na 20 zł, bez konieczności prowadze-
nia ewidencji. Wspomina Pan o  limitach 
w  swojej książce. Czy powyższa zmiana 
w  prawie jest faktycznie potrzebna? Czy 
faktycznie bariera limitów i  konieczność 
prowadzenia ewidencji jest blokadą dla 
działów marketingu? Czy myśli Pan, że dal-
sze podnoszenie limitów może przyczynić 
się do wzrostu zainteresowania upomin-
kami?

 Na pewno dla branży upominków rekla-
mowych jest to ułatwienie, ponieważ o 100% 
podwyższa wartość zakupów poza ewidencją. 
Natomiast trudno w tej chwili wskazać, w ja-
kim zakresie wpłynie to na pobudzenie rynku. 
Trzeba po prostu uwzględnić fakt, że materia-
ły reklamowe są jednym ze składników budże-
tu marketingowego i ich charakter jest uzależ-
niony od bieżącej aktywności firmy. 

W trudnych czasach, jak panująca pan-
demia, na pierwszy plan wysunęło się bu-
dowanie relacji. Na przykład PIAP w lutym 
rozpoczął kampanię pt. „Odmrażamy upo-
minki reklamowe” wysyłając do markete-
rów m.in. odmrażacze do szyb. Jakie pozy-
tywne praktyki w zakresie „pandemiczne-
go” budowania relacji zaobserwował Pan 
na rynku? W  jaki sposób warto wspierać 
konsumentów w  czasie światowego kry-
zysu?

Jest całkiem sporo takich inicjatyw. Wie-
le firm szczególnie z obszaru gastronomii 
czy usług, tworzy przestrzenie coworkingo-
we. Pewna marka perfum w USA zamknęła 
fizyczne sklepy, ale za to uruchomiła sklepy 
mobilne o nazwie Fumetruck. Sklep, przypo-
minający ciężarówkę z lodami, jeździ to róż-
nych miejsc w Nowym Jorku. Inna firma, Spa-
tial, wykorzystuje AR i VR by zamieniać zdję-
cia w holograficzne awatary, które współpra-
cują ze sobą i rozmawiają tak jak w prawdzi-
wym życiu. Innym ciekawym pomysłem są tzw. 
„kuchnie-duchy” czyli różne restauracje do-
gadują się, by wykorzystywać jedną kuchnię 
do tworzenia posiłków, dostarczanych następ-
nie bezpośrednio do klientów. Nawet salo-
ny samochodowe przenoszą w USA cały pro-
ces zakupu auta bezpośrednio do sieci. Klien-
ci wspierani są przede wszystkim w ramach 
uelastycznienia ofert bardzo wielu firm i do-
pasowania ich do zmienionych warunków 
działania. Skoro klienci przestali przychodzić 
do sklepów, to właśnie one skierowały się bez-
pośrednio do nich, w najróżniejszych konfigu-
racjach.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska
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10 lutego większość mediów w Polsce nie działała. Media bez wyboru! Pod takim hasłem strajkowały stacje 
telewizyjne, rozgłośnie radiowe i serwisy internetowe. To odpowiedź na plany wprowadzenia nowego podatku 
od reklam. Ostateczna decyzja rządu w tej sprawie jeszcze nie zapadła, dziś o tym fatalnym pomyśle przypomina 
nam Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej. Na przystankach autobusowych największych miast w Polsce 
zawisły bilbordy z hasłami: NIE dla podatku reklamowego. 

To Ty zapłacisz. NIE dla podatku reklamowego
nym razie ceny za kampanię najprawdo-
podobniej wzrosną. Podatek od reklamy 
dotknie nie tylko przedsiębiorców, którzy 
za promocję po prostu będą musieli za-
płacić więcej, ale też wspomnianą wcze-
śniej branżę medialną, która bez reklamy 
nie będzie w stanie utrzymać się na rynku. 

Zapytana o dotychczasowe efekty 
kampanii Katarzyna Ratajczyk odpowia-
da - na razie czekamy. Nasz list do Mini-

cy i innych polskich miastach: Maik (Lu-
blin), Globart (Białystok), ArtStyle (Olsz-
tyn), Citisign (Olsztyn), Outdoor3miasto 
(Trójmiasto), Koneser (Kraków), BP Me-
dia (Szczecin), Screen Network oraz Cle-
ar Channel Poland – opowiada Rataj-
czyk. 

Trzy mocne hasła kampanii
- Przekaz rozbiliśmy na trzy hasła: 

„Nowe podatki zamiast pomocy. NIE 
dla podatku reklamowego” - podkre-
ślamy fakt obłożenia branży nową dani-
ną, w sytuacji straty w poprzednim roku, 
gdzie przydałyby się raczej ulgi podatko-
we, aby wprowadzić dodatkowy impuls 
do budzenia się kolejnych firm do działa-
nia – mówi Ratajczyk. 

„Upadek polskich firm. NIE dla po-
datku reklamowego” - próbowano 
przedstawić podatek, jako zobowiązanie 
dla ogromnych firm mediowych. Nie jest 
to do końca prawda, bo w branży OOH 
ucierpią głównie firmy regionalne, a są 
to firmy z polskim kapitałem, których po-
czątki sięgają jednoosobowej działalno-

ści gospodarczej. Dziś zatrudniają one 
po 20 czy 40 pracowników, których przy-
szłość zawiśnie na włosku. Średni zysk 
w tej branży to 5 proc., a najniższa staw-
ka proponowanego podatku to 7,5 proc. 
i to od przychodu. Rachunek jest prosty. 
Wiele firm nie będzie w stanie utrzymać 
się na rynku – wyjaśnia. 

„To Ty zapłacisz. NIE dla podatku re-
klamowego” – chcemy wszystkim uświa-
domić, że na koniec każdy podatek od-
bija się na konsumencie. Im wyższe po-
datki, tym wyższe ceny. Nie ma uciecz-
ki przed tą zasadą. Kolejny podatek lub 
jego podwyżka oznacza, że jego koszt zo-
staje przerzucony na kolejne ogniwo ryn-
ku: podwyższa on koszty produkcji, kosz-
ty reklamy i na końcu koszt towaru na 
półce – sumuje. 

Tej kampanii nie da się wyłączyć 
Kampania OOHlife.org potrwać ma 

do ostatecznej decyzji rządu w sprawie 
wprowadzenia nowego podatku. Wszy-
scy mają nadzieję, że będzie to decyzja 
wycofania się z tego projektu, w przeciw-

Pomysł wprowadzenia nowego podat-
ku określony został jako „składka soli-
darnościowa”. Firmy z sektora medial-
nego i branży reklamowej miałyby więc 
dodatkowo podzielić się dochodami z re-
klam – nowy podatek zasilić ma budżet 
państwa, a następnie trafić między inny-
mi do Narodowego Funduszu Zdrowia 
i Funduszu Wsparcia Kultury. Przedsię-
biorstwa, które więc legalnie działają i na 
co dzień odprowadzają podatki, a dziś 
muszą radzić sobie same w tych trudnych 
czasach, mają dodatkowo wspierać bu-
dżet państwa. 

- Gdy rząd w lutym ogłosił projekt 
o podatku reklamowym, który ma być po-
datkiem od przychodu, branża OOH (out-
doorowa) była świadoma tego, że skut-
ki ekonomiczne koronawirusa dotknęły 
ją najbardziej. Mieliśmy na wiosnę roz-
począć kampanię autopromocyjną, któ-
ra była już praktycznie gotowa. Jednak 
w sytuacji zagrożenia kolejnym ciosem 
postanowiliśmy szybko najpierw poprzeć 
ogólnopolską kampanię mediów, a potem 
kontynuować protest z własną kampanią 
„Nie dla podatku reklamowego” – mówi 
Katarzyna Ratajczyk communication 
manager w OOHlife.org. 

OOHlife.org to projekt zainicjowany 
przez firmy zrzeszone w Izbie Gospo-
darczej Reklamy Zewnętrznej po to, aby 
promować takie rozwiązania reklamy out 
of home, które są użyteczne i innowacyj-
ne, a przy tym skutecznie realizują cele 
komunikacyjne i marketingowe. Jak sza-
cuje Ratajczyk branża OOH odnotowała 
w 2020 r. prawie 40-procentowy spadek 
przychodów względem roku 2019. 

Dlatego to właśnie Izba Gospodarcza 
Reklamy Zewnętrznej wraz z najaktyw-
niej działającymi w niej firmami: WA-
REXPO, Jet Line, Business Consulting 
(Katowice) i AMS, zdecydowała się na 
uruchomienie tej kampanii. - Angażując 
moce przerobowe tych firm, stworzyliśmy 
hasła i projekty graficzne, które potem 
udostępniliśmy kolejnym firmom w stoli-

stra Finansów wraz z uwagami zgłoszo-
nymi przez inne podmioty jest w procedo-
waniu. Możemy za efekt naszych wspól-
nych działań policzyć spotkanie się Ko-
misji Kultury w marcu i omówienie na 
niej kwestii podatku reklamowego. I jak 
dodaje - nasze nośniki mają to do siebie, 
że nie da się ich wyłączyć. Komunikat 
cały czas jest odbierany. Temat nie jest 
zakończony – sumuje.
■ Zofia Smolarek
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ORGANIC,  
FAIR & RECYCLING
L-SHOP-TEAM.pl

ARtykuł SPONSOROWANy

W 2021 roku grupa SOLO (RTP Apparel 
i SOL'S) realizuje nadal swój program Pro-
dukt, Człowiek, Planeta, przyczyniając się 
m.in. do poprawy warunków pracy oraz 
ochrony środowiska. Ich marka RTP Apparel  
wkracza na rynek z tekstyliami w 100% z ba-
wełny organicznej i do tego stworzonymi 
specjalnie na potrzeby druku DTG, np. Kids 
Cosmic T-Shirt (RTP03261).

Westford Mill czyni codzienne życie bar-
dziej przyjaznym dla środowiska. Odda-
je w ręce klientów np. torbę na całe życie -  
Organic Cotton Mesh Grocery Bag (WM150), 
która zachwyca grubym siateczkowym ma-
teriałem i pastelowymi kolorami. Wiadomo 
w 100% z bawełny organicznej z certyfikata-
mi GOTS i OCS.

Uczciwie wyprodukowane ręczniki moż-
na znaleźć u niemieckiej marki Fair Towel 
oferującej produkty wykonane w 100% z ba-
wełny Fairtrade, które zapewnią nie tylko 
luksus dla ciała, ale i dla duszy, np. Cozy 
Hand Towel (FH100H).

Dzięki kolekcji pochodzącej z recyklingu, 
firmie BagBase udało się połączyć wymaga-
nia dot. zrównoważonego rozwoju z modą. 
Torby z tej kolekcji są wykonane w 100% 
z poliestru pochodzącego z recyklingu, nie za-
wierają PVC ani innych toksycznych substan-
cji, np. Recycled Cross Body Pouch (BG283).

W L-SHOP-TEAM – u największego 
w Polsce dystrybutora tekstyliów promocyj-
nych -można znaleźć jeszcze więcej marek, 
które dbają o ochronę środowiska oraz wspie-
rają system handlu FAIRTRADE. 

www.l-shop-team.pl

„Don‘t Panic. Be Organic!” – tym ha-
słem belgijska marka B&C prezentu-
je szeroki asortyment produktów wykona-
nych w 100% z bawełny organicznej. Dzię-
ki trzem liniom Organic Inspire, #Organic 
E150 i Organic, B&C oferuje łącznie 22 ar-
tykuły o najwyższej ekologicznej jakości, 
np. Inspire Polo (BCPW440).

Od ponad dekady Just Hoods by AWDis 
jest synonimem dobrej jakości modnych 
bluz z kapturem. W 2021 kolekcją Organic  
Just Hoods wprowadza na rynek zupełnie 
nowe produkty oparte na ekologii i recy-
klingu, np. Unisex Organic Hoodie (JH201) 
wykonana w 80% z bawełny organicznej 
i w 20% z poliestru z recyklingu.

Od 30 lat w brytyjskim przedsiębiorstwie 
rodzinnym Regatta zrównoważony roz-
wój, uczciwość i przejrzystość są głównymi 
priorytetami. Te wartości szczególnie pod-
kreśla linia Honestly Made. Wszystkie arty-
kuły wykonane są w 100% z tkaniny polie-
strowej pochodzącej z recyklingu, który po-
zyskiwany jest z co najmniej z 15 plastiko-
wych butelek, np. Recycled Softshell Jacket 
(RG6000).

Marka Stedman® natomiast poddała już 
recyklingowi 1,5 miliona plastikowych bu-
telek. Pochodzący z recyklingu poliester fir-
my Stedman® oferuje takie same właści-
wości jak „zwykły” poliester, ale jego pro-
dukcja jest przyjazna dla środowiska! The  
Recycled Collection (np. koszulka Recycled 
Sports-T Move- S8830) pomaga zreduko-
wać ilość plastiku i tym przyczyniać się do 
zmniejszania ilości śmieci na świecie.



W świetle wielu analiz, komentarzy i gdybań oczywiste jest, że rok 2021 zwyczajny nie będzie, 
tak jak zwyczajnym nie był rok 2020. Głównym kłopotem jest to, że nie mamy zielonego pojęcia 
jaki będzie faktycznie. W dodatku nikt nie ma takiego pojęcia. A jeśli nawet gdzieś taki ktoś jest, 
to nie wiemy, że to właśnie on ma rację, a podobnie wygłaszanych komentarzy mamy wciąż do 
dyspozycji setki, jeśli nie tysiące.

Rok 2021 zwyczajny 
nie będzie…

to możliwość wejścia z towarami i usłu-
gami do odbiorców, na co dzień obsłu-
giwanych przez konkurencję, kiedy tylko 
pojawią się pierwsze symptomy odbudo-
wy gospodarki i wzrostu popytu. Wystar-
czy spojrzeć na wyniki naszego przemy-
słu i obroty eksportowe z ostatnich mie-
sięcy roku 2020. Ewidentnie wykorzy-
staliśmy - i to na masową skalę – fakt, 
iż część z producentów krajów europej-
skich nie podniosła się jeszcze po pande-
mii, a towary od producentów z dalekich 
krajów nie miałyby szansy dotrzeć na 
czas do odbiorców. Kiedy więc tylko po-
jawił się pierwszy poważniejszy popyt, 
zamówienia złożono u nas, a nie w odle-
głych lokalizacjach.

Jednak przetrwanie i pierwszy impuls 
wzrostu to jedno, a ugruntowanie nowej 
pozytywnej tendencji to drugie. Utrzy-
manie zainteresowania swoimi wyroba-
mi czy usługami łatwe nie jest i wyma-
ga wciąż i wciąż doskonalenia. Kluczowe 
dla zrobienia postępu w tym zakresie wy-
dają się cztery kierunki działań.

Pierwszym jest poprawa porusza-
nia się przedsiębiorstw w świecie cyfro-
wym. Wypada w tym obszarze podkreślić 
umiejętność porównania się z konkuren-
cją, zdolność do poznania przyzwycza-
jeń i wymagań potencjalnych klientów, 
posługiwanie się platformami sprzedażo-
wymi, nowe podejście do prezentowania 
firmy i produktów, adekwatne zaistnie-
nie w mediach społecznościowych. Do 
całkiem niedawna wydawało się, że na 
zmierzenie się z tym tematem jest trochę 
czasu, braki nie są aż tak bolesne i moż-
na je rugować stopniowo i bez pospiechu. 
Tymczasem na przestrzeni kilku ostat-
nich kwartałów świat stanął na głowie 
i okazało się, że wszystko to, co plano-
waliśmy do realizacji w ciągu kilku naj-
bliższych lat, musimy mieć już.

Drugim jawi się konieczność rozsze-
rzenia i unowocześnienia parku maszy-
nowego. W obecnych stosunkach gospo-
darczych kluczową jest jakość wyrobów. 
Jest ona warunkiem koniecznym, by móc 
włączyć się do konkurencji światowej. 
Bez nowoczesnej technologii i zawanso-
wanych procesów z jakością można dojść 
tylko do pewnego etapu, który może oka-
zać się niewystarczający. W dodatku no-
wocześniejsza technologia pozwala na 
wypracowanie wyższego poziomu sprze-
daży, zysku i marży liczonej na jedne-
go zatrudnionego. A to, poprzez większe 
możliwości kształtowania płac, w spo-

ale z tym „poddaniem się” to już nie jest 
takie oczywiste. 

Oceniając wyniki roku 2020 i myśląc 
o perspektywach roku 2021 trzeba mieć 
na uwadze, że wręcz nadzwyczajnie uwy-
pukla się teraz teza, że gospodarki nie po-
winno obserwować się wyłącznie przez 
pryzmat „średnich”. Dane z ostatnich kil-
ku czy kilkunastu lat przyzwyczaiły nas 
do brania pewnej zdroworozsądkowej po-
prawki na to, że kondycja poszczegól-
nych branż, a nawet poszczególnych firm 
w obrębie branży, może być sporo inna 
niż „średnia krajowa”. Obecnie ta intu-
icyjna poprawka wymaga wyjątkowe-
go poszerzenia. Te różnice niejednokrot-
nie są skrajnie większe niż te, które do-
tąd obserwowaliśmy. Skoro tak, to sytu-
acja w naszym otoczeniu może być zupeł-
nie inna (np. lepsza) niż ta, o której mówi 
się powszechnie. Wszak zazwyczaj zwra-
ca się uwagę na obszary, w których jest 
wyjątkowo ciężko. Może być też odwrot-
nie, przedstawiając nasze dotkliwe bo-
lączki natrafimy na mur niezrozumienia, 
ze strony wszystkich tych, których sytu-
acja jest słaba, ale nie beznadziejna. 

Okres kłopotów gospodarki (naszej, 
europejskiej, światowej), z podbitym po-
nad miarę poziomem ryzyka, to jednak 
również okres doskonałych okazji dla 
wszystkich tych, którzy nie mają zwycza-
ju „poddawać się”. Po pierwsze wypada 
z rynku część konkurencji, co daje okazje 
zaistnienia z towarem czy usługą u no-
wych odbiorców. Po drugie, jest to czas 
rewelacyjnych wręcz okazji do przej-
mowania innych firm (w tym konkuren-
cji). Po trzecie, jest to moment, gdy bar-
dzo przyspieszają zmiany, więc to czego 
wyczekiwaliśmy dopiero za lat pięć czy 
dziesięć, może okazać się rzeczywisto-
ścią już jutro.

Skoro tak, to wypadałoby zastanowić 
się, co robić, co przedsięwziąć by trud-

na sytuacja nas nie poobijała zbyt mocno 
i by pojawiające się okazje były dla nas 
uchwytne. Co ciekawe nie trzeba specjal-
nie daleko szukać by taki zestaw zdrowo-
rozsądkowy znaleźć. Jest on bardzo zbli-
żony do tego co wskazywane było tak 
niedawno w dyskusjach o postępującej 
globalizacji w punkcie, „a co, jeśli ona 
(globalizacja) będzie w odwrocie?”.

Podstawowe są rezerwy i „zdublowa-
ne systemy”. Trzeba mieć dodatkowe 
równoległe kanały dystrybucyjne dla to-
warów i usług, ale również dodatkowe 
równoległe kanały zapewniające dosta-
wy dóbr niezbędnych do produkcji po-
szczególnych wyrobów i funkcjonowa-
nia gospodarki jako całości. Ważna jest 
zdolność do choćby częściowego urucho-
mienia produkcji dóbr, które w zwykłym 
czasie lepiej/taniej sprowadzać (w naszej 
aktualnej rzeczywistości okazało się, że 
ten punkt dotyczyć też może własnej pro-
dukcji energii i pozyskania wody). Klu-
czowe jest w okresie podwyższonego ry-
zyka (a taki mamy już i będziemy mie-
li jeszcze wiele lat), by dbać o znaczące 
podwyższenie wszelkiego rodzaju zapa-
sów/rezerw poszczególnych firm (w tym 
płynnościowych, materiałowych, osobo-
wych). Owszem powyższe zasady dopro-
wadzą do wzrostu kosztów. Ale wzrost 
zdolności przedsiębiorstwa do przetrwa-
nia i szybkiego reagowania w momen-
cie pojawienia się okazji rynkowych jest 
ważniejszy od wyższej rentowności. 

To zadziwiające jak owe zdroworoz-
sądkowe zasady są wciąż aktualne, mimo 
diametralnego obrócenia sytuacji świa-
towej gospodarki. Najwyraźniej warte 
są wpisania w kanony postępowania na 
trwałe.

W chwili obecnej naturalnym jest kon-
centrowanie się głównie na utrzymaniu 
działalności, na utrzymaniu zdolności 
do wytwarzania towarów i usług. Daje 

Co do zasady wysoki poziom niepew-
ności przyjmuje się jako kluczowy ha-
mulec procesów inwestycyjnych. Co gor-
sza, wysoki poziom niepewności to rów-
nież zbyt często wystarczający pretekst 
by „poddać się” i zrezygnować z prowa-
dzenia działalności. Szczęściem w naszej 
naturze jest owszem wszechobecne kry-
tykowanie i narzekanie na rzeczywistość, 

sób oczywisty daje dodatkowe możliwo-
ści w konkurowaniu o pracowników na 
coraz bardziej wymagającym rynku. Na-
sza przewaga (w wybranych branżach) 
nowoczesności parku maszynowego 
z pierwszych lat po wejściu do Unii kur-
czy się. Moce produkcyjne w wielu bran-
żach są wykorzystane w bardzo wysokim 
stopniu, brak więc rezerw do wywiąza-
nia się z większych zamówień. Działania 
inwestycyjne muszą być tu spójne z wy-
pracowanymi wizjami jaki rodzaj działań 
jest perspektywiczny w horyzoncie kil-
kunastu lat i czego potrzebujemy, by od-
nieść sukces. Nie można też zapominać, 
że innowacje to coś znacznie szersze-
go niż tylko nowa technologia. Decyzja 
o inwestycjach w niepewny czas nie jest 
łatwa. Ale jej brak to też decyzja – czę-
sto o spóźnieniu się wobec działań kon-
kurencji i w sumie o rezygnacji z pozo-
stawania „w linii”.

Trzecim jest dokonanie postępu w ob-
szarze stosunków pracy. Nieodzowna 
jest tu poprawa umiejętności zarządza-
na zespołami. Sporo „dobrych, dawnych, 
sprawdzonych” metod jest już mocno 
nieaktualnych. Przy ich stosowaniu bo-
wiem nie da się osiągnąć innowacyjno-
ści, kreatywności, stałego oddolnego kre-
owania poprawiania jakości. Bardzo czę-
sto obserwowane są tu również kłopo-
ty z codzienną komunikacją. „Szef” jest 
przekonany, że wszyscy rozumieją go 
niemal bez słów, a pracownicy boją się 
powiedzieć, że „nie” – a to prosta dro-
ga do katastrofy. Pandemia przyspieszy-
ła też nasze rozumienie potrzeby naci-
skania na powszechność elastyczności 
w: formach zatrudnienia, wymiarze cza-
su pracy, rozliczaniu z zadań (a nie bier-
nej obecności), miejsca, gdzie wykony-
wane są zadania. 

Czwartym jest przyjęcie do wiado-
mości, że świat przestał iść w stronę du-
żych i bardzo dużych podmiotów, dając 
tym małym szansę na spokojne wzrosty 
lub spokojne wygaszanie działalności. 
Świat w tym kierunku pędzi i to niemal 
na oślep. Skoro tak, to na nowo powin-
ny być przemyślane wszelkie inicjaty-
wy nakierowane na wspólne działania - 
w postaci większych niż dotąd organiza-
cji. Tak, dla naszego poczucia własności 
i niezależności to skrajnie trudne. Z dru-
giej strony jako argument warto przyto-
czyć puentę starego kawału, która głosi-
ła „lepiej jeść tort w pięciu, niż byle co 
samemu”.
■ Piotr Soroczyński
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PIOtR SOROCZyńSkI
Główny ekonomista Krajowej Izby 

Gospodarczej. Statystyk - absolwent 

Szkoły Głównej Handlowej. Ma przeszło 

dwudziestoletnie doświadczenia analityczne 

jako ekonomista lub główny ekonomista 

w sektorze finansowym. Pracował 

w Banku Handlowym w Warszawie, 

Banku Ochrony Środowiska, Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. 

Ma też doświadczenie w zarządzaniu. 

Był prezesem zarządu Korporacji 

Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz 

podsekretarzem stanu w Ministerstwie 

Finansów, odpowiedzialnym za analizy 

makroekonomiczne, zarządzanie długiem 

publicznym i rozwój rynku finansowego. 

W życiu zawodowym i prywatnym za 

najważniejszą uważa ciekawość świata, 

a w jej realizacji - jeszcze od czasów 

licealnych – za najporęczniejsze uznaje 

matematykę, geografię i historię. Muzyki 

słucha raczej ciężkiej.
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Podobno wszystko zaczęło się od jajka, dokładnie jajek-niespodzianek 
z Angry Birds. Wideo przedstawiające ich otwieranie obejrzano 
w sumie ponad 111 milionów razy. Publiczne rozpakowywanie 
nowego produktu nazywamy unboxingiem. Kilka lat temu jego 
głównym nośnikiem był YouTube, dziś dominuje Facebook a przede 
wszystkim Instagram i niesłychanie modne Instastories. 

Postaw na dobre 
opakowania! 
Unboxing się 
opłaca

kujemy bardzo dużą ilość opakowań eks-
kluzywnych, które stanowią wartość doda-
ną w ogóle do zakupów internetowych i do 
promocji danej marki. Wariant opakowa-
nia jest na tyle trwały, że towarzyszy swo-
im użytkownikom przez długie lata - mówi 
Szablewski.

Istotna jest cena i ekologia 
Natomiast Małgorzata Iwanicka z fir-

my Feniks zajmującej się m.in. produkcją 
opakowań, mówi, że ich klienci pokocha-
li opakowania ekologiczne, ale oczywiście 
wszystko zależy od trendów, które ciągle 
się zmieniają i ceny. - 10 lat temu był cał-
kowicie inny rynek, a teraz też jest całkowi-
cie inny, ale zawsze klient głównie kładzie 
nacisk na cenę produktu – mówi. - Kolej-
ny wyznacznik to produkt ekologiczny, dla-
tego w ubiegłym roku najwięcej opakowań 
sprzedaliśmy z tektury eko – dodaje. 

Opakowania w kolorze brązowym 
z przetworzonej tektury to oczywiście, 
tylko jeden z wielu trendów, które może-
my obserwować dziś podczas unboxingu 
znanych osób. Oczywiście wszystko zale-
ży od samej marki, jedno jest jednak pew-
ne unboxing przynosi ogromne korzyści 
a opakowanie to pierwsza wizytówka da-
nej marki, lepiej więc na nim nie szczę-
dzić. 

Coraz więcej reklamodawców zaczęło 
zostawiać swoje pieniądze właśnie influ-
encerom. Taka forma reklamy jest mniej 
agresywna niż. np. telewizyjna. Znana 
i lubiana przez nas osoba po prostu poka-
zuje, jak używa danego produktu w życiu 
codziennym. To szybka i skuteczna forma 
promocji, którą możemy zrealizować bez 
wielkich planów filmowo-produkcyjnych. 
Opakowanie pełni w nich niezwykle istot-
ną rolę, ponieważ to właśnie od rozpako-
wania danego produktu influencerzy roz-
poczynają swoje relacje. 

Paweł Szablewski przewiduje, że w naj-
bliższym czasie trendy zmianie nie ulegną. 
- Mnóstwo różnych branż, które dotych-
czas nie stosowały sprzedaży internetowej, 
w tej chwili jest w stanie dostarczyć pra-
wie wszystko w rozsądnych pieniądzach 
i terminach – mówi. Sprzedaż interneto-
wa wyparła z rynku sporo sklepów sta-
cjonarnych, ale też wielu firmom pozwo-
liła zwiększyć swoje obroty. - Myślę, że do 
przyszłego roku nic się nie zmieni, funk-
cjonować raczej będzie myślenie ekomax, 
czyli standardowe tanie opakowania, które 
będą służyć do wysyłek. Ten rodzaj boxów 
jest również u nas produkowany i znako-
wany w dużych ilościach – dodaje. 

Klienci pokochali zakupy interneto-
we, wiele osób uznało, że jest to po pro-
stu wygodne. Nie tracimy czasu w skle-
pach i podróży do nich a zakupy wykonu-
jemy w sposób bezpieczny bez ryzyka za-
każenia. Każdy produkt potrzebuje jednak 
odpowiedniego opakowania, stanowi ono 
wisienkę na torcie naszego produktu. 
■ Zofia Smolarek

Dlaczego piszemy o opakowaniach?
Ponieważ jak informuje serwis zapakuj.

to - unboxing to już nie trend. To cały prze-
mysł, który youtuberom i influencerom za-
pewnia niezłe zarobki, a markom – szereg 
dodatkowych korzyści. 

Wpisując w wyszukiwarce YouTube-
’a hasło unboxing otrzymamy około 50 
milionów wyników. Najpopularniejsze fil-
miki notują ponad 100 milionów wyświe-
tleń. Jak to możliwe, że aż tak cieszy nas 
oglądanie rozpakowania paczek przez zna-
ne nam osoby? - Powodów jest kilka. Tak 
jak dzieci, lubimy czasem zobaczyć, jak to 
jest mieć przedmiot, na który niekoniecz-
nie nas stać. Jednak unboxing to przede 
wszystkim też możliwość zapoznania się 
z produktem przed jego zakupem. Co wię-
cej – oglądając taki filmik, możemy wy-
obrazić sobie, jakie wrażenia będą towa-
rzyszyć rozpakowywaniu pudełka z nowym 
zakupem. Zresztą, producenci pracują nad 
tym, by ekscytacja towarzysząca otwiera-
niu opakowań była jak największa – infor-
muje zapakuj.to. 

Uczmy się od najlepszych
- Ja sam uwielbiam rozpakowywać rze-

czy. Aby produkt wydał się czymś wyjątko-
wym, projektowany jest cały rytuał rozpa-
kowywania. Opakowanie może być niczym 
teatr, może tworzyć pewną historię – mówił 
Jonny Ive, Chief Design Officer Apple’a, 
w biografii Steve’a Jobsa autorstwa Walte-
ra Isaacsona.

Jak ważną rolę pełnią dziś opakowa-
nia doskonale wiedzą również członkowie 
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. 
I choć wydawać by się mogło, że unbo-
xing jest dziś popularny z powodu pande-
mii, a co za tym idzie zamkniętych skle-
pów, okazuje się, że szalenie modny był 
dużo wcześniej. 

- To tendencja, którą obserwujemy od 
lat – mówi Paweł Szablewski właściciel 
firmy BeJoy zajmującej się m.in. przygo-
towaniem profesjonalnych materiałów re-
klamowych. - Pracujemy z agencjami re-
klamowymi, nasi klienci są świadomi tego, 
że opakowanie stanowi, poza zawartością, 
pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o kształto-
wanie opinii – dodaje.

Wysyłki na adresy influencerów niko-
go już tu dziś nie dziwią. - Influencerzy 
mają dosyć duże znaczenie – mówi Sza-
blewski. Podobnie zresztą jak dzieci i mło-
dzież. - Bardzo duża część młodzieży, która 
jednak istotnie wpływa na decyzje zakupo-
we w domach, większość czasu spędza dziś 
w sieci. Dlatego rola influencerów jeszcze 
bardziej wzrosła, a opakowanie jest pierw-
szym punktem reklamowanego przez nich 
produktu – przyznaje. 

Firma BeJoy produkowała opakowania 
m.in. do bieżącej kampanii Vanish, ale zaj-
muje się także produkcją opakowań eks-
kluzywnych, które często dostają później 
drugie życie – obdarowani przechowują 
w nich np. biżuterię czy zdjęcia. - Produ-
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Zastanawiałeś się kiedyś, kim jest osoba, która odwiedza Twoją stronę 
internetową? Odpowiedź jest tylko pozornie prosta. A to dlatego, 
że generuje całą listę dodatkowych pytań, które są kluczowe dla 
skuteczności Twojej działalności w sieci. W jaki sposób możesz zagłębić 
temat? Najlepiej od dokładnego rozpoznania i analizy. Te dwa etapy 
pozwolą Ci zorientować się w temacie ogólnie, a następnie pomogą 
podzielić użytkowników na konkretne grupy. I w tym momencie przyda 
Ci się znajomość klasycznej charakterystyki klientów. Uwaga, uwaga: 
przed Tobą 5 typów klientów e-commerce. Poznajcie się bliżej.

Kto kupuje na 
Twojej stronie?

Dozgonną wierność takiej osoby zyskasz, 
tworząc dobry content. Recenzje, prezenta-
cje, porównania produktów na Twoim blogu 
czy kanale YouTube to prawdziwe magnesy na 
klienta „przeglądacza”. Podczas zakupowych 
podróży odwiedzi wiele witryn, aby pogłębić 
wiedzę o konkretnym produkcie i dokładnie 
rozważy, czy będzie on pasował do jego wnę-
trza, biura, strategii biznesowej. Swoje pienią-
dze zostawi temu, kto najlepiej zaspokoi jego 
potrzebę przeglądania i wyczerpująco odpo-
wie na kluczowe pytania. Ten rodzaj klienta 
jest wyjątkowym estetą. Miły dla oka i spraw-
nie działający e-sklep jest gwarantem sprze-
dażowego sukcesu. ALE! Jest też jeden pro-
blem… Przeglądacz nie lubi monotonii. Jeśli 
jego oczom będzie non stop ukazywał się ten 
sam obraz, szybko się znudzi. Co możesz zro-
bić? Bardzo dobrze zadziała na niego np. rota-
cja produktów na stronie głównej. Chętnie też 
przejrzy nowości, a najlepiej w kategoriach, 
które już oglądał.

Zadbaj o: dostarczenie wiedzy na temat 
trendów, nowości, prognoz, bestsellerów czy 
innych okazji ograniczonych w czasie.

Możesz zastosować:
• bardzo mocną komunikację nowości, promo-
cji i bestsellerów,
• personalizację wysokiego poziomu (podobną 
stosuje Amazon, Aliexpress i Allegro — dosto-
sowują stronę główną do zachowań i preferen-
cji konkretnego klienta),
• widgety, które pomagają w udostępnianiu 
contentu albo tworzeniu list ulubionych pro-
duktów.

3. Badacz
Badacz łączy cechy dwóch pierwszych ty-

pów klientów. Jest zdecydowany na zakup, 
ale jeszcze nie w danym momencie. Potrzebu-
je dodatkowego bodźca. Jest cierpliwy i wy-
patruje super okazji. Bez większego proble-
mu dołoży starań, by ustawić sobie powiado-
mienia, a nawet zapisze się na newsletter. Zro-
bi wszystko, byleby tylko ustrzelić najlepszą 
cenę. A więc jest więcej niż pewne, że spraw-
dzi wszystkie dostępne na rynku oferty. Jeśli 
wróci do Ciebie, to będzie znaczyć, że w jego 
opinii bijesz innych na głowę. 

Jak zachęcić Badacza do działania? Wyko-
rzystaj bonusy remarketingowe. Zaproponuj 
krótkotrwały ekstra rabat, pod warunkiem, 
że jeszcze raz wejdzie na stronę. Wtedy jest 
Twój i natychmiast zamieni się w klienta zde-
cydowanego. Pamiętaj też, że Badacz uwiel-
bia funkcję porównywania. Nie musi znać 
imienia pracownika, który stworzył produkt 
(jak to się zdarza Przeglądaczowi Amatoro-
wi), za to intensywnie porównuje jego klu-
czowe parametry. Duży wpływ mają też na 
niego opinie innych klientów, zwłaszcza je-
śli będą podobne (mix dobrych i złych w rów-
nych proporcjach wzbudzi jego czujność). 
Badacz lubi oznaczyć w jakiś sposób prze-
analizowane produkty. Dlatego wszelkiego 
rodzaju wish-listy sprawdzą się w jego przy-
padku idealne. A jeszcze lepiej, jeśli będzie 
mógł je w prosty sposób zamienić w koszyk 
gotowy do finalizacji zakupu.

Zadbaj o: przystępne informacje o pro-
dukcie.

Możesz zastosować: 
• szczegółowe i uproszczone opisy produktu,
• porównywarkę,
• opinie klientów,

• schowek, zapisywanie koszyka albo wish-listy,
• strategie wspierające domknięcie transakcji. 

4. Łowca okazji
To dość specyficzny rodzaj klienta. Wykazu-

je cechy wspólne dla wszystkich grup, ale jego 
wabikiem jest okazja. To dla niej może badać 
setki ofert i porównywać w nieskończoność 
warianty produktów albo niemal bez namysłu 
kupić konkretny produkt.

Idealna strona główna dla takiego klienta po-
winna krzyczeć wszystkimi możliwymi oka-
zjami zakupowymi. Fantastycznie jest też mieć 
mechanizm personalizacji promocji, który do-
biera produkty do wcześniej przeglądanych. 
Łowca okazji bardzo lubi wyraźne komuniko-
wanie obniżek np. dodatkową etykietą „aż 50% 
rabatu” lub kalkulacją oszczędności.

Zadbaj o: oferty ograniczone czasowo (na-
wet do kilku godzin) i koniecznie z odlicza-
niem.

Możesz zastosować:
• mocną komunikację promocji,
• personalizację strony głównej przy kolejnych 
wizytach,
• wyraźną prezentację wartości dodanej.

5. Jednorazowy klient
Występuje dość często w branży gadżetów 

reklamowych. Może nim kierować dowolna 
z wcześniejszych motywacji. Być może dłu-
go szukał najlepszej oferty, a być może po pro-
stu kliknął pierwszy link w Google, który zo-
baczył w odpowiedzi na swoje zapytanie. Cał-
kiem możliwe, że jest na Twojej stronie po raz 
pierwszy i jednocześnie po raz ostatni. 

Jeśli chcesz, by dokonał u Ciebie zakupu, 
musisz mu ułatwić nawigację. Opasłe katego-
rie, niejasne nazewnictwo grup czy dziesiątki 
stron paginacji to najlepsza droga do tego, by 
przeszedł do konkurencji. Ważnym elemen-
tem są dla niego informacje o bezpieczeństwie, 
gwarancjach, zwrotach — czyli wszystko to, co 
podnosi wiarygodność firmy. 

Jednorazowy klient niechętnie zakłada kon-
ta, aby dokonać zakupu. Raczej nie planuje po-
wtórnych odwiedzin (z różnych powodów, to 
nie zawsze musi być kwestia złej obsługi) i do-
cenia opcję transakcji bez konieczności rejestra-
cji. Szczerze Cię znienawidzi, jeśli będzie mu-
siał zostawić do siebie kontakt (np. maila), a Ty 
zaczniesz bombardować go wiadomościami 
o promocjach czy nowych publikacjach na blo-
gu. Jego to kompletnie nie interesuje, a najczę-
ściej nawet nie dotyczy. Jeśli będzie znowu po-
trzebował coś kupić, po prostu skorzysta z wy-
szukiwarki.

Zadbaj o: proste, szybkie zakupy najlepiej 
z opcją bez rejestracji.

Możesz zastosować:
• przyjazną i prostą budowę i nawigację strony,
• precyzyjne kategorie zamiast „inne” czy „po-
zostałe” w danym segmencie,
• komunikację, która podkreśli wiarygodności 
firmy i bezpieczeństwo transakcji.

 
Po przeczytaniu wszystkich charakterystyk 

prawdopodobnie doszedłeś do wniosku, że 
w zasadzie potrzebujesz wdrożyć każdą z po-
wyższych rekomendacji. I prawda jest taka, że 
faktycznie tak jest. Przyjrzyj się największym 
sklepom w najbardziej konkurencyjnych bran-
żach: Allegro, Ebay, Amazon, Aliexpress, Za-
lando, E-obuwie, Oponeo czy Morele. W każ-
dym z nich znajdziesz wdrożone wszystkie roz-
wiązania, o których była mowa. Nie dzieje się 
tak bez przyczyny. 

Przykład: Jeśli ruch na stronie oscyluje 
w okolicach miliona userów rocznie, a Twój 
wskaźnik konwersji wynosi 2%, to podniesie-
nie go do 3% oznacza około 40 zamówień wię-
cej każdego dnia! Podbicie tych parametrów 
nawet o ułamki procenta sprawiają, że Two-
ja firma realnie rośnie. Bez wielkich kampa-
nii reklamowych, influencerów, ambasadorów. 
Po prostu dzięki temu, że dostarczasz kliento-
wi to, czego potrzebuje najbardziej: informa-
cji dopasowanych do jego potrzeb i zaintere-
sowań. Aby cały proces zakupowy miał rację 
bytu, był dobrze zaplanowany i wdrożony, mu-
sisz zacząć od analizy zachowań Twoich klien-
tów. Następny krok to optymalizacja, która naj-
szybciej przyniesie Ci wymierne korzyści. Na 
szczęście jest wiele firm zajmujących się tymi 
sprawami z całkiem niezłym wynikiem. Dobra 
wiadomość jest taka, że mnóstwo z tych działań 
możesz wykonać ze swoim działem marketin-
gu. Ale to już temat na kolejny artykuł.
■ Paweł Heczko 

1. Klient skupiony na produkcie 
Wie o produkcie wszystko. Zdarza się, że 

czasem nawet więcej, niż sam producent. Żadne 
bajery o nanocząsteczkach i technologii z XXIII 
wieku nie zrobią na nim wrażenia. Najlepszy 
kierunek, jaki możesz obrać w procesie obsłu-
gi, polega na tym, by mu po prostu nie prze-
szkadzać. Przyjazny koszyk, szybkie i proste 
odnalezienie produktu, bezstresowe korzysta-
nie ze sklepu to wszystko, co trzeba mu zagwa-
rantować. Brzmi banalnie, ale w gruncie rzeczy 
może wiązać się z totalną przebudową platfor-
my, z której korzystasz.

Klient skupiony na produkcie ma mnóstwo 
czasu, który przeznacza na dokładne analizy 
i weryfikację różnych ofert. Możesz być pew-
ny, że nie poświęci nawet minuty na czytanie 
Twojego opisu produktu, opinii klientów czy re-
komendacji ekspertów. Nie poświęci też chwili 
na analizowanie regulaminu sklepu i prawie na 
pewno zignoruje Twoje propozycje cross-sell 
czy up-sell. Co możesz więc zrobić? Zastoso-
wać maksymalnie uproszczoną ścieżkę zaku-
pu i system remarketingowy, który przypomni 
mu o Twojej ofercie w sytuacji, kiedy jednak 
zechce przejrzeć jeszcze inne oferty. Dobrze też 
zareaguje na rabaty zachęcające do powrotu do 
sklepu.

Zadbaj o: błyskawiczny i prosty sposób re-
alizacji zakupu.

Możesz zastosować:
• czytelną nawigację — prosta i przejrzysta ka-
tegoryzacja, wyszukiwarka z podpowiedziami, 
łatwo dostępna historia transakcji (do ponawia-
nia zamówień),
• szybkie zakupy — krótki koszyk, minimaliza-
cja pól do wypełnienia, szybkie płatności,
• jasne i konkretne nazwy, dobre i czytelne zdję-
cia pomagające w szybkiej identyfikacji pro-
duktu,
• remarketing dynamiczny — wyświetlanie 
w różnych miejscach produktów, które oglądał 
wcześniej na www,
• moduł „ostatnio oglądane” — wspierający 
szybki powrót do przeglądanych przedmiotów.

2. Przeglądacz amator
To cyfrowa wersja znanego „Apacza”. Dłu-

go ogląda, analizuje, myśli, odchodzi i powra-
ca niczym noce i dni. Zanim podejmie decyzję, 
sprawdza prognozy i trendy na najbliższe 2 lata, 
pyta o opinie kilku znajomych, a potem jeszcze 
prawdopodobnie rzuca monetą. Być może my-
ślisz teraz, że to typ klienta, o którego na pew-
no nie będziesz zabiegał. I niestety nie jest to do-
bra droga.

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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Nowy rok przyniósł branży upominków reklamowych długo oczekiwaną niespodziankę. 
Wreszcie po kilkunastu latach batalii został podwyższony limit kwotowy na nieodpłatne 
przekazywanie prezentów bez prowadzenia ewidencji osób obdarowanych – z 10 zł na 
20 zł. Nowelizację z optymizmem przyjęli także klienci końcowi. Jest szansa, że zmiana 
zaowocuje większym popytem na upominki reklamowe przeznaczone do masowej 
dystrybucji a także podniesieniem ich jakości.

Długo oczekiwana 
zmiana prawa: upominki 
lepszej jakości i mniej 
formalności

której prezent został przekazany, infor-
macje na temat tego, co zostało przeka-
zane oraz jednostkową wartość prezen-
tu, jak też datę przekazania. - Sama ewi-
dencja jest prowadzona dla celów do-
wodowych, pozwala także podatnikowi 
ocenić, czy obdarowując po raz kolej-
ny daną osobę nie zostanie przekroczo-
ny limit uprawniający do nieodpłatnego 
wydania bez odprowadzenia należnego 
podatku. Ewidencja winna zostać zało-
żona najpóźniej z chwilą wydania pre-
zentu. – mówi ekspert z Grant Thornton.

Większe możliwości, lepsza jakość
Polska Izba Artykułów Promocyj-

nych od ponad 10 lat próbuje zmie-
nić przepisy niekorzystne dla dostaw-
ców upominków oraz klientów końco-
wych. Swoje argumenty niejednokrot-
nie przedstawiała ustawodawcy, dowo-
dząc, że w tej kwestii przepisy są jedy-
nym z najsurowszych w Europie. Bada-
nia Advertising Speciality Institute po-
kazały, że aby potencjalny klient ze-
chciał zachować przekazany mu arty-
kuł promocyjny, upominek musi być 
przede wszystkim dobrej jakości, musi 
być również użyteczny oraz atrakcyj-
ny. PIAP w swoich pismach do Mini-
sterstwa niejednokrotnie podkreślał, że 
nie da się spełnić tych kryteriów w kwo-
cie 10 zł, jest to czynnik hamujący roz-
wój rynku reklamowego, ale także całej 
polskiej gospodarki. Podniesienie progu 
jest impulsem dla całej branży reklamo-
wej, bo zmianę doceniają przede wszyst-
kim klienci końcowi. - Podniesienie li-
mitów to dla nas istotna zmiana. – mówi 
Joanna Kozioł, specjalista ds. Komuni-
kacji na Rynkach Lokalnych w Credit 
Agricole - W przypadku gadżetów czę-
sto cena jest wprost proporcjonalna do 
jakości. Jako kupujący mamy większe 
spektrum działania, większe możliwości 
i mniejsze ograniczenia. Możemy dzia-
łać szybciej, ponieważ mamy do wybo-
ru dłuższą listę upominków. Nie musimy 
tak mocno trzymać się górnej granicy. 
Czasami kilka groszy dyskwalifikowało 
gadżet tylko ze względu na cenę. Stara-
my się kupować upominki możliwie naj-
wyższej jakości z zachowaniem ograni-
czeń, jakie przed nami stoją. – podkre-
śla Joanna Kozioł. Limit nadal jest nie-
wystarczający dla przedsiębiorców, ale 
pokazuje, że został obrany dobry kie-
runek zmian i jeśli kurs zostanie utrzy-
many, daje szansę na kolejne, korzystne 
przesunięcia.
■ Joanna Muszyńska 

Limity podatkowe w praktyce
Klienci końcowi, którzy nabywają 

upominki reklamowe, są zobowiązani 
do płacenia podatku od takiej inwesty-
cji. Dlaczego? - Co do zasady przekaza-
nie nieodpłatnie przez podatnika towa-
rów należących do jego przedsiębior-
stwa należy uznać za dostawę towarów 
i tym samym podlega opodatkowaniu 
VAT. Zasady tej nie stosujemy jednak 
do przekazywanych prezentów o małej 
wartości i próbek, jeżeli przekazanie to 
następuje na cele związane z działalno-
ścią gospodarczą podatnika. – tłuma-
czy Łukasz Kacprzyk, Senior Konsul-
tant w Grant Thornton. Przez prezenty 
o małej wartości rozumiemy przedmio-
ty o łącznej wartości nieprzekraczają-
cej w roku podatkowym kwoty 100 zł 
(bez podatku, czyli netto), jeżeli podat-
nik prowadzi ewidencję pozwalającą na 
ustalenie tożsamości osób obdarowa-
nych. Prowadzenie uciążliwej ewiden-
cji nie jest konieczne, jeśli jednostko-
wa cena nabycia towaru (bez podatku), 
a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy 
koszt wytworzenia, określone w mo-
mencie przekazywania towaru, nie prze-
kraczają 20 zł. Znowelizowany przepis 
spowodował podwyższenie kwoty limi-
tu z 10 zł netto do 20 zł netto. W prak-
tyce więc klient końcowy, który nabywa 
np. power bank w cenie jednostkowej 
powyżej 100 zł netto, musi zapłacić od 
swojej inwestycji podatek w wysokości 
23 %. - Wysokość podatku VAT należy 
wykazać w pliku JPK przekazywanym 
do urzędu skarbowego. – mówi Łukasz 
Kacprzyk. Jeśli jednak klientowi uda 
się nabyć power bank w cenie do 100 
zł netto, nie musi rozliczać się z Urzę-
dem, pod warunkiem, że prowadzi ewi-
dencję osób obdarowanych upomin-
kiem. Jak tłumaczy Łukasz Kacprzyk 
z Grant Thornton, ustawodawca nie pre-
cyzuje co w takiej ewidencji powinno 
się znajdować. Warto wskazać osoby, 

W przypadku gadżetów 
często cena jest wprost 
proporcjonalna do jakości. 
Jako kupujący mamy 
większe spektrum działania, 
większe możliwości 
i mniejsze ograniczenia. 
Możemy działać szybciej, 
ponieważ mamy do wyboru 
dłuższą listę upominków. 
Nie musimy tak mocno 
trzymać się górnej 
granicy. Czasami kilka 
groszy dyskwalifikowało 
gadżet tylko ze względu 
na cenę. Staramy się 
kupować upominki 
możliwie najwyższej jakości 
z zachowaniem ograniczeń, 
jakie przed nami stoją...

§§



Umowy cywilnoprawne regulowane są przez kodeks cywilny, a w ostatnich latach widać wzrost ich 
popularności. Do najczęściej stosowanych przez przedsiębiorców zaliczamy tzw. umowę zlecenie i umowę 
o dzieło. Czym te dwie umowy się charakteryzują, czym różnią? 

tat, na który umawiają się strony powi-
nien być obiektywnie osiągalny i pew-
ny. Wykonanie dzieła ma charakter 
jednorazowy i jest zamknięte termi-
nem wykonania (np. powstanie rzeźby, 
utworu, programu komputerowego, 
obrazu, czy narysowanie karykatury). 

Umowa o dzieło nie powinna być 
stosowana, kiedy mamy do czynienia 
z ciągłością zadań do wykonania (tzw. 
„małych dzieł”), które składają się na 
końcowy efekt (wyrok SA w Krako-
wie 15.11.2017 r. IIIAUa695/16). Na-
tomiast jedno dzieło, może zostać po-
dzielone na etapy, wtedy również wy-
nagrodzenie może być podzielone na 
„raty”, należne za każdy etap. 

To, co pozwala rozróżnić od sie-
bie te dwie umowy cywilnoprawne, 
to efekt finalny ich realizacji (rezul-
tat, konkretny efekt - dzieło, staran-
ne wykonywanie prac, zadań - zlece-
nie). Przy umowie zlecenie (umowie 
o świadczenie usług) mamy do czynie-
nia z powtarzalnymi czynnościami jak 
np. archiwizacja dokumentów, konser-
wacja sprzętu, przeprowadzenie cyklu 
wykładów (zajęć dydaktycznych) czy 
sprzątanie, gdyż wg. ZUS są to czyn-
ności realizowane w ramach staranne-
go działania – wyrok Sądu Apelacyj-
nego w Szczecinie sygn. akt. IIIAUa 
144/13.

Realne konsekwencje zmiany 
kwalifikacji przez ZUS umowy 
o dzieło na umowę zlecenie 

Najczęściej ZUS w trakcie kontro-
li sprawdza zawarte umowy o dzieło 
i niestety czasem je kwestionuje. Czę-
sto umowy te nie mają jednorazowego 
charakteru tylko są cykliczne, nie moż-

Umowa zlecenie – ewidencja 
godzin

Od 2017 roku pracodawcy mają obo-
wiązek ewidencjonowania liczby go-
dzin wykonywania zlecenia lub świad-
czenia usług. Taka ewidencja może być 
prowadzona w formie papierowej albo 
elektronicznej. Ma ona na celu m.in. 
zapewnienie minimalnej stawki za go-
dzinę wykonywania zlecenia i stanowi 
dość prosty dokument do kontroli. Mi-
nimalna stawka jest to najniższa kwota, 
jaką powinien zleceniobiorca otrzymać 
za wykonane czynności zgodnie z pra-
wem. Każdego roku z dniem 1 stycz-
nia ustalana jest nowa, wyższa stawka.

Minimalna stawka nie ma zastoso-
wania do umowy o dzieło, gdzie naj-
ważniejszy jest rezultat, a nie długość 
poświęconego czasu na realizację.

 
Nie należy również mylić 

minimalnej stawki z tytułu 
świadczenia umowy zlecenie 
z minimalnym wynagrodzeniem 
dotyczącym umowy o pracę. 

Forma umowy
Zawarcie umowy o dzieło czy zlece-

nie może nastąpić w formie pisemnej 

Obie charakteryzują się dużą sa-
modzielnością osób je wykonujących 
m.in. w zakresie organizowania swojej 
pracy czy braku bezpośredniego pod-
porządkowania. Umowę zlecenie ce-
chuje przede wszystkim staranność wy-
konania zleconych prac czy usług, nie 
zaś osiągnięcie określonego efektu. Na-
tomiast w ramach umowy o dzieło spo-
dziewamy się otrzymać konkretny re-
zultat, opisane dzieło.

na udokumentować odbioru czy po-
wstania dzieła (brak załączników, do-
kumentacji technicznej, protokołu od-
bioru dzieła itp.). Wtedy umowa o dzie-
ło stając się umową zlecenie podlega 
obowiązkowi zgłoszenia do ZUS (do 
ubezpieczeń społecznych oraz ubezpie-
czenia zdrowotnego) a także wsteczne-
mu opłaceniu składek wraz z odsetka-
mi za zwłokę oraz złożeniu dokumen-
tów zgłoszeniowych i rozliczeniowych 
do ZUS. 

 
Aby ZUS nie zakwestionował nam 

umów o dzieło, warto już przy ich za-
wieraniu zadbać o materiał dowodo-
wy, który okażemy w trakcie ewentual-
nej kontroli. Warto, aby umowa o dzie-
ło zawierała określenie dzieła (opis/
specyfikacje oczekiwanego rezulta-
tu, załączniki, dokumentację technicz-
ną), termin realizacji, wynagrodzenie 
za wykonanie dzieła/jego etapy, moż-
liwość odstąpienia od umowy w przy-
padku jej wadliwego wykonania. W jej 
treści posługujmy się terminami wła-
ściwymi dla umowy o dzieło: zamawia-
jący/wykonawca. A kiedy nastąpi od-
biór dzieła pracodawcy opłaca się za-
dbać również o protokół jego odbioru.

W ostatnich latach znacząco wzro-
sła popularność zawierania umów cy-
wilnoprawnych, co również dostrzegł 
ustawodawca. Stąd zapewne wzrost za-
interesowania liczbą ich zawierania czy 
też rozszerzaniem przepisów ochron-
nych o osoby wykonujące prace w ra-
mach ich świadczenia. W związku 
z tym, już na początku tak ważne jest 
zadbanie o wszelkie formalności, aby 
być w zgodzie z prawem i spokojnie re-
alizować inne zadania.
■ Zredagowała Joanna Muszyńska

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

Umowa o dzieło 
czy umowa zlecenie? 
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lub poprzez zgodne oświadczenie stron 
złożone ustnie. Rekomenduje się for-
mę pisemną w celach dowodowych czy 
spornych oraz choćby ze względu na 
nowe obowiązki (od 2021 r.) po stronie 
przedsiębiorców a mianowicie zgłasza-
nie umowy o dzieło do ZUS, na formu-
larzu RUD (zgłoszenie umowy o dzie-
ło). Czas na rejestrację w ZUS umo-
wy wynosi 7 dni od jej zawarcia, przy 
czym należy pamiętać, że forma zawar-
cia umowy nie ma znaczenia a data jej 
zawarcia. Wprowadzonym ułatwieniem 
jest możliwość zgłoszenia tych umów 
za pośrednictwem Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Ważne
Za niedochowanie terminu lub nie-

zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS, 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych sam 
kary nie nakłada, lecz może wystąpić 
z wnioskiem o ukaranie do sądu. Sąd 
może nałożyć karę do 5000 zł. 

Specyfika umowy o dzieło
Według wyroków sądów umowa 

o dzieło to umowa rezultatu, który to 
powinien być opisany w umowie łączą-
cej strony oraz dająca wykonującemu 
dzieło swobodę i samodzielność jego 
wykonywania. Przyjmuje się, że rezul-



Prawo ochrony danych osobowych i łączności elektronicznej od 
kliku lat podlega głębokim przeobrażeniom. Dzieje się tak w dużej 
mierze za sprawą zmian w życiu codziennym, jakie przyniosły tzw. 
media społecznościowe i reklama cyfrowa oparta na analizie big 
data. W ostatnim czasie kontrowersje wzbudziły planowane zmiany 
w obrębie ustawy Prawo komunikacji elektronicznej. Zawrzało 
zwłaszcza w branży reklamowej.

KWESTIA ZGÓD 
MARKETINGOWYCH
- planowane  
są zmiany!

Prawo telekomunikacyjne. Po noweli-
zacji z drugiej połowy 2014 r. artykuł 
ten w ust. 1 wyraża zakaz używania 
„telekomunikacyjnych urządzeń koń-
cowych i automatycznych systemów 
wywołujących” dla celów marketingu 
bezpośredniego, bez uprzedniej zgo-
dy „abonenta lub użytkownika końco-
wego”. Definicji „telekomunikacyjne-
go urządzenia końcowego” odpowiada 
każde urządzenie z dostępem do Inter-
netu. Treść art. 172 Prawa telekomuni-
kacyjnego koresponduje z art. 10 usta-
wy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadcze-
nie usług drogą elektroniczną. Ostat-
ni z wymienionych przepisów wysła-
wia zakaz przesyłania osobie fizycznej 
drogą elektroniczną niezamówionej 
informacji handlowej. Ustawodawca 
w art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e. przesądził, 
że informacja handlowa jest zamówio-
na w szczególności wówczas, gdy od-
biorca udostępnił w celu otrzymywa-
nia informacji handlowych swój adres 
elektroniczny. Umieszczenie na stro-
nie internetowej adresu elektronicz-
nego (albo inny sposób publicznego 
udostępnienia) nie oznacza wyrażenia 
zgody na otrzymanie przekazu marke-
tingowego (S. Piątek, Prawo teleko-
munikacyjne, Warszawa 2013, Sys-
tem Informacji Prawnej Legalis, do-
stęp elektroniczny). W polskim prawie 
przyjęto zatem rygorystyczny „model 
opt-in” (domniemywa się brak zgody 
na otrzymywanie przekazu marketin-
gowego, w tym informacji handlowej 
- zarówno w przypadku konsumentów, 
jaki i przedsiębiorców). 

Wejście w życie rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych), 
czyli popularnie RODO, nie zmieniło 
nic w kwestii zgód marketingowych 
w interesującym nas zakresie. 

W 2020 r. rozpoczęto konsulta-
cje społeczne na temat projektu Pra-
wa komunikacji elektronicznej. Sam 
projekt (zarówno w kształcie pierwot-
nym, jak i w brzmieniu z lutego 2021 
r.) nie przynosi zmian dotyczących 
zgód marketingowych. Odpowied-
nikiem dotychczasowych przepisów 
Prawa telekomunikacyjnego i ustawy 
o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną normujących przesyłanie ma-
teriałów marketingowych jest art. 393 

projektowanego PKE. Brzmi on na-
stępująco:

„Art. 393.
1. Zakazane jest używanie:
  1) automatycznych systemów wy-

wołujących lub
  2) telekomunikacyjnych urzą-

dzeń końcowych, w szczegól-
ności w ramach korzystania 
z usług komunikacji interper-
sonalnej

– dla celów przesyłania niezamó-
wionej informacji handlowej w ro-
zumieniu ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług dro-
gą elektroniczną, w tym marketin-
gu bezpośredniego, do abonenta lub 
użytkownika końcowego, chyba że 
uprzednio wyraził on na to zgodę.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, 
może być wyrażona przez udostęp-
nienie przez abonenta lub użytkow-
nika końcowego identyfikującego go 
adresu elektronicznego w rozumie-
niu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 
o świadczeniu usług drogą elektro-
niczną, w celu przesyłania niezamó-
wionej informacji handlowej.”

Sprzeciw wielu środowisk bizne-
sowych wywołało twierdzenie z uza-
sadnienia projektu, odnoszące się do 
przywołanego art. 393. „Należy pod-
kreślić, że zgoda powinna być zebra-
na na każdy kanał komunikacji mar-
ketingowej”. W dokumencie Sta-
nowisko Polskiego Stowarzyszenia 
Marketingu SMB w sprawie najnow-
szego projektu ustawy – Prawo ko-
munikacji elektronicznej datowanego 
na 15 lutego 2021 r. i zaproszenie do 
współdziałania podniesiono, że stoi 
to w sprzeczności ze stanowiskiem 
Ministerstwa Cyfryzacji wyrażonym 
w 2018 r. na tle ogólnego rozporzą-
dzenia o ochronie danych. Wówczas 
Ministerstwo twierdziło, że: „Brak 
jest również przeszkód prawnych ku 
temu, aby jedną zgodą objąć cel pro-
wadzenia marketingu bezpośredniego 
z wykorzystaniem łączności elektro-
nicznej, co obejmowałoby rozmowy 
telefoniczne oraz wysyłkę informacji 
pisemnych w formie poczty elektro-
nicznej. Zasady nieobejmowania jed-
ną formułą zgody kilku celów nie po-
winno się bowiem odczytywać jako 
nakaz odrębnego pytania o zgodę na 
każdy rodzaj czynności mogących się 
składać na realizację tego celu”. 

W ocenie autora niniejszego opra-
cowania zmiana stanowiska w kwe-
stii osobnego uzyskiwania zgody na 
każdą formę kontaktu elektroniczne-
go nie wiąże się z treścią implemen-
towanej dyrektywy, tj. z Europej-
skim kodeksem łączności elektronicz-
nej. Z pewnością sytuacja, w której 
przy właściwie niezmienionej zawar-
tości merytorycznej przepisów od-
chodzi się od utrwalonego ich rozu-
mienia jest zaskakująca i niepożąda-
na. Ponadto, przedstawiciele branży 
zgłaszają, że zmiana treści uzasadnie-
nia projektu (wprowadzenie kontro-
wersyjnego twierdzenia na temat ko-
nieczności uzyskania odrębnej zgo-
dy marketingowej dla każdego ka-
nału komunikacji) miała miejsce już 
po zakończeniu konsultacji publicz-
nych. Sytuacja taka zmniejsza zaufa-
nie obywateli do procesu legislacyj-
nego i nie powinna mieć miejsca.
■ Zredagowała Joanna Muszyńska

Trwają prace nad zapowiadanym 
od dawna unijnym rozporządzeniem 
ePrivacy (rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie po-
szanowania życia prywatnego oraz 
ochrony danych osobowych w łączno-
ści elektronicznej i uchylające dyrek-
tywę 2002/58/WE). W lipcu 2020 r. 
nabrał tempa proces legislacyjny do-
tyczący nowej ustawy Prawo komuni-
kacji elektronicznej, która ma imple-
mentować dyrektywę Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2018/1972 
z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiają-
cej Europejski kodeks łączności elek-
tronicznej. Branża artykułów rekla-
mowych wyraziła zaniepokojenie per-
spektywą wprowadzenia faktycznego 
wymogu legitymowania się zgodami 
marketingowymi na kontakt z klien-
tem w odniesieniu do każdego kanału 
komunikacji elektronicznej.

Obecnie wykorzystanie środków po-
rozumiewania się na odległość w ce-
lach marketingowych normuje m.in. 
art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
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Znane powiedzenie mówi, że „z pustego i Salomon nie naleje”. Pierwszym pracownikiem 
jesteśmy zawsze sami dla siebie. Od tego w jaki sposób będziemy prowadzić siebie, tak też 
poprowadzimy innych. Stąd pierwszy artykuł z cyklu „Okiem coach’a” chcemy poświęcić 
strategiom, zgodnie z którymi udzielamy sobie samym „nagrody”. Zwykle, choć jak się okaże 
nie zawsze, ma to związek z osiąganiem celów.

 Okiem coach’a

Czy jesteś dla siebie  
dobrym szefem?  
- o kaloryczności strategii satysfakcji

od tego, jak oceni poziom jego realiza-
cji. Czy jeszcze ktoś z nas pamięta utwór 
zespołu Dezerter, pt. "Spytaj milicjanta"? 
Ironia tekstu piosenki jest tutaj niestety 
jak najbardziej na miejscu. W efekcie pro-
ces analizy, planowania, realizacji i opty-
malizacji zmienia się w karykaturę przy-
pominającą próbę bicia rekordów szybko-
ści biegu na bezdechu lub przechodzenie 
na dietę z myślą o efekcie jojo.

By podejść do tematu systemowo war-
to przyjrzeć się temu, co właściwie mamy 
do dyspozycji albo inaczej, jakie strategie 
satysfakcji „występują w przyrodzie”. 

W mojej pracy najczęściej spotykam 
się z dwoma strategiami nagradzania sie-
bie zależnie od położenia względem celu.

Pierwszą ze strategii nazwałbym 
„świąteczną” - hurra rodzinne 
święta! (co prawda w literaturze 
przedmiotu występują inne nazwy, 
ale zaproponuję coś łatwego do 
zapamiętania) - wykres 1.

W tej strategii 99% czasu swojego ży-
cia człowiek przeżywa na niskim pozio-
mie energii, czyli martwi się i denerwu-
je, obawia nieustannie. Weźmy za przy-

kład „rodzinne święta”. Zaraz po „gro-
bach” myśląc o Wigilii lub po nowym 
roku – myśląc o Wielkanocy zaczyna się 
nerwówka kto kogo zaprosi i gdzie. Któ-
ra rodzina będzie odwiedzać którą i któ-
rego dnia? Potem już same problemy: 
kupowanie prezentów, zapasów jak na 
przysłowiową zimę, sprzątanie itp.  „At-
mosfera świąteczna” gwarantowa-
na! Panie (jako zwykle odpowiedzial-
ne za większość pracy) nie śpią po no-
cach i wykończone czasem komentują 
w niewybredny sposób co myślą o „tym 
wszystkim”. Następnie przychodzi wi-
gilijny wieczór lub wielkanocny pora-
nek, atmosfera jest wspaniała, pojawia 
się „och, abyśmy się tak znowu za rok 
spotkali” – powiedziane zresztą absolut-
nie szczerze i bez przekąsu. Poziom sa-
tysfakcji / szczęścia sięga zenitu, by …. 
za chwilę runąć w dół, bo „ktoś musi ten 
bałagan posprzątać”.

Zgodnie ze strategią „świąteczną” 
człowiek uruchamia swój mechanizm 
nagrody wyłącznie osiągając cel. I tak 
„karmi się” od celu do celu jak od świę-
ta do święta! Pół biedy, gdy są one wy-
znaczane stosunkowo często. Przy pla-

Cel to bardzo użyteczne narzędzie.  Po-
rządkuje, dyscyplinuje, stwarza pewien 
kręgosłup, wymaga planu, wieszamy na 
nim nasze uczucia, odczucia, itd. Cza-
sem jednak to w sumie pozytywne dzia-
łanie sprawia, że nasz poziom satysfak-
cji zaczyna niebezpiecznie zależeć od 
celu.  Więcej, nasz wewnętrzny milicjant 
(sic!) udziela nam dobrostanu zależnie 

nowaniu na wiele lat do przodu, cóż, po-
zostaje chyba tylko współczuć.

Drugą strategię nazwę „drogową” – 
tym lepiej, im dalej - wykres 2.

Tą strategię można porównać do jazdy 
z Suwałk nad Zalew Soliński (pozdrowie-
nia dla mieszkańców). Google miłosier-
nie podaje, że to jedynie 10 godzin cią-
głej jazdy (681 km).  Wyobraźmy sobie 
kierowcę gdy wsiada do samochodu – to 
prawie jak wyrok. Ale gdy jest już w Bia-
łymstoku okazuje się, że w sumie nie jest 
tak źle. Chełm przejeżdża w towarzystwie 
ciekawej audycji, Zamościa nawet nie za-
uważa, a w Ustrzykach zastanawia się 
czy może by nie pojechać jeszcze trochę. 
Czuje niedosyt!

Nie mieliście tak nigdy, że boicie się ja-
kiegoś wystąpienia, a gdy już się zacznie, 
ciężko wam skończyć je o czasie? Oka-
zuje się, że publiczność to nie drapieżni-
ki, pojawiają się pytania, rodzi się dobra 
atmosfera…

Nasz kierowca jednak dojeżdża na 
miejsce, spotkanie trzeba skończyć a po-
tem… jest kolejna podróż, gdzie znowu 
zaczynamy od zera. Pomimo tej niedo-
godności warto jednak przyznać, że ka-
loryczność tej strategii jest znacznie lep-
sza. Największym problemem jest zacząć 
a potem już jakoś idzie!

Na szczęście nie są to wszystkie do-
stępne strategie. Pojawia się przy tym 
pytanie: na ile cel i związany z nim me-
chanizm nagrody rzeczywiście poma-
ga. Skoro potrafi wynieść do góry, na-
karmić, przynieść motywację, przynaj-
mniej z równą siłą może przecież sprowa-
dzić w dół, odebrać pewność siebie i za-
brać energię w momencie porażki. Czy 
czasem takie funkcjonowanie nie przypo-
mina fundowania sobie znanego mecha-

nizmu kija i marchewki, gdzie ta ostatnia, 
choć słodka, nie pojawia się zbyt często?

Dochodzimy tutaj do kwestii świado-
mego nazywania i przeżywania uczuć. 
Jakie to szczęście, że możemy się z nimi 
nie utożsamiać. Zamiast powiedzieć „je-
stem szczęśliwy” mogę powiedzieć sobie 
w duchu „odczuwam szczęście”, zamiast 
powiedzieć „jestem przegrany” mogę po-
wiedzieć sobie „właśnie odczuwam prze-
graną”. Głęboko w nas przecież nie ma 
wichrów i nie ma wzburzanych przez nie 
fal. Jest spokój.

Z emocjami jest trochę jak z komple-
mentami. Jeśli uzależnisz swoją samo-
ocenę od swoich emocji bądź opinii dru-
giego człowieka, przyjmując bezkrytycz-
nie jego pochwały, za chwilę ze zdumie-
niem odkryjesz, jak bolą wyrażane przez 
niego negatywne oceny tego co robisz, 
czy jeszcze gorzej – Ciebie samego. Emo-
cje po prostu są, a drogą do zatrzymania 
tego roller costera jest… akceptacja rze-
czywistości, danego stanu rzeczy. Wtedy 
jest przestrzeń na docenianie, na dzięko-
wanie i na trzecią strategię – cieszenie się 
tu i teraz (wykres 3).

To również miejsce na przyjrzenie się 
pełnej przestrzeni satysfakcji (wykres 4).

Zwróć uwagę, że możliwości są tutaj 
aż cztery i to czy jesteś „nad” czy „pod 
kreską” nie zależy od celu, ale poczucia 
spełnienia. Nie od tego, co robisz, ale tego 
kim i z kim jesteś. 

Już nie mogę doczekać się kolejnego 
numeru, w którym opowiem o wynoszo-
nym ze szkoły mechanizmie samoutrud-
niania. 

A teraz, proszę zastanów się i odpo-
wiedz sobie: w której ćwiartce jesteś i co 
to oznacza dla Ciebie? Spytasz milicjan-
ta? 
■ Michał Kacprowicz

Wykres 1 Wykres 2

Wykres 3 Wykres 4

MICHAł kACPROWICZ
Założyciel SAVI Institute, trener, coach, mówca 

motywacyjny, ekspert SAVI, wieloletni dyrektor Akademii 

Rozwoju Biznesu w korporacji międzynarodowej, członek 

European Alliance for Innovation. Pasjonat teorii talentów 

oraz budowania zdrowych nawyków edukacyjnych.
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Panosząca się pandemia zmieniła charakter pracy, odizolowała pra-
cowników od siebie, poluzowała więzi, przeniosła je na płaszczyznę 
wirtualną. Pracownicy tęsknią za normalną kuluarową rozmową w ko-
rytarzu, spotkaniami face to face, wspólnym rozwiązywaniem proble-
mów bez bariery światłowodowej. Mamy wiosnę, fale pandemiczne 
się uspokoją, będzie normalniej, może to jest właśnie ten czas, żeby 
zintegrować firmy na nowo? 

Zintegrujmy się 
na nowo!

Narzędzia team buildingowe sku-
tecznie pogłębiają relacje w zespole, 
poprawiają komunikację, sprawiają, że 
pracuje się lepiej, zmieniają atmosferę 
w firmie, a wiadomo, że zgrany zespół 
to podstawa. - Po okresie pandemii, tego 
typu działania będą szczególnie ważne, 
aby wzmocnić i odbudować zespoły. – 
podkreśla Mariusz Nowak, CEO Mini-
stry of Creativity - Tym bardziej, że wie-
le z nich powstawało lub zmieniało się 
właśnie w czasie home office. Atrak-
cje na świeżym powietrzu, w interesują-
cych miejscach i z kreatywnym pomy-
słem powinny być częstym elementem 
działań, potwierdzających tzw. powrót 
do normalności, czyli zakończenie pan-
demii i uczucia niepewności, z którą ży-
jemy. Warto będzie postawić na wszel-
kie formy integracji zespołów, zabawy 
i budowania pozytywnych relacji. Nie 
da się, tak po prostu, jakby nigdy nic się 
nie wydarzyło wrócić do biur z dnia na 
dzień. Wszystkim nam bardzo brakuje 
już normalnego kontaktu z naturą, z in-
nymi ludźmi i przemieszczania się w do-
wolnym celu. – dodaje Mariusz Nowak. 
Tego samego zdania jest Joanna Iwa-
niec, Dyrektor Iwentarium - Team bu-
ilding jest szczególnie ważnym elemen-
tem strategii w okresie przedłużającej 
się pandemii. Pracownicy przyzwycza-
jeni do kontaktów międzyludzkich oraz 
integracji face to face przed pandemią, 
z dnia na dzień stracili zarówno możli-
wość codziennych, bezpośrednich rela-
cji w biurze, ale również spotkania się 
podczas wyczekiwanych integracji za-
równo tych w mniejszych zespołach jak 
również ogólnofirmowych. Przy okazji 
projektowych spotkań online teoretycz-
nie również można porozmawiać, po-
znać się, jednak brakuje tutaj ważnych 
elementów, które pojawiają się właśnie 
podczas integracji: odpowiedni kon-
tekst, spontaniczność i swoboda – do-
daje Joanna Iwaniec.

Integracja on-line?
Firmy eventowe musiały szybko do-

pasować się do sytuacji i uszyć oferty 
na miarę specyfiki czasu, czyli rozbu-
dować propozycje spotkań wirtualnych. 
Brzmi to trochę jak science fiction, ale 
dzięki kreatywności i możliwościom 
narzędzi, okazuje się, że można zro-
bić naprawdę dużo ciekawych rzeczy. - 
Event online mogą być świetnym narzę-
dziem do budowania zespołu, popra-
wiania relacji. Efekty takich inicjatyw 
mogą być bardzo zbliżone do efektów 
uzyskanych podczas tradycyjnych wy-
darzeń, m.in. mogą przyczyniać się do 
budowania nowych relacji, czy też po-
głębienie już istniejących.  – potwier-
dza Joanna Iwaniec. Jak podkreślają 
eksperci, projektując event w wersji on-
line, ważne jest dopracowanie szczegó-
łów oprawy, w taki sposób, żeby jego 
uczestnicy poczuli się ważni i docenie-
ni. Warto jest zadbać o odpowiednią 
komunikację (wysyłając zaproszenia 
na event również w wersji papierowej), 
tworząc stronę wydarzenia z licznikiem 
odmierzającym ilość godzin do wyda-
rzenia, czy nagrywając podziękowania 

lub specjalnie przygotowany na tą oka-
zję film, prezentację ze zdjęć (forma za-
leży od budżetu). Te detale sprawdzą 
się np. podczas świętowania jubileuszu 
firmy. Wszystkie te zabiegi są namiast-
ką normalności, za którą tak tęsknimy. 
- Oczywiście inne narzędzia team bu-
ildingowe należy dobrać, kiedy celem 
jest nagrodzenie, wyróżnienie pracow-
ników. W obecnej sytuacji świetnym na-
rzędziem jest np. udział pracowników 
w specjalnie przygotowanym teletur-
nieju, podczas którego uczestnicy zdo-
bywają wartościowe nagrody. – podpo-
wiada Joanna Iwaniec.

Spotkajmy się wiosną!
Wszyscy czekamy już na mocniej-

sze wiosenne słońce, na poluzowane 
restrykcje, na większe możliwości spo-
tkań na świeżym powietrzu. Po trud-
nym okresie jesienno-zimowym, war-
to pomyśleć o swoim zespole, zatrosz-
czyć się o niego, odkurzyć relacje. 
Wiosna daje do tego szczególną oka-
zję, a takie spotkania nie zawsze wy-
magają wygórowanego budżetu, dużo 
większy potencjał leży w kreatywno-
ści. - Wiosenne atrakcje, to wszystko, co 
wiąże się z działaniami na świeżym po-
wietrzu, to przede wszystkim gry i zaba-
wy ruchowe, aktywności niekoniecznie 
wcale sportowe i rekreacyjne, ale tak-
że służące rozszerzaniu naszej wiedzy 
i często kompetencji. – mówi Mariusz 
Nowak, CEO Ministry of Creativi-
ty - Agencje mogą zorganizować prak-
tycznie wszystko i w każdej części kraju 
oraz świata. Ogranicznikiem jest tylko 
budżet. Dobre działania team buildin-
gowe wcale nie muszą być drogie, liczy 
się pomysł i dostosowanie do grupy. – 
dodaje ekspert. Pomysłów jest mnó-
stwo. - Jeżeli budżet nie pozwala pod-
jąć współpracy z Agencją, ciekawym 
rozwiązaniem jest wynajem rowerów, 
rowerów elektrycznych czy też segway-
ów i organizacja wycieczki po atrakcyj-
nych miejscach w mieście lub w pobli-
żu miasta połączona z piknikiem w jed-
nym z parków. Przewodnikami podczas 
takiej wycieczki mogą być sami uczest-
nicy. – mówi Joanna Iwaniec - Innym 
rozwiązaniem jest właśnie wykorzysta-
nie pasji pracowników np. osoba, która 
interesuje się muralami może oprowa-
dzić kolegów po najciekawszych mura-
lach w mieście. Pracownicy mają wie-
le różnych pasji, którymi bardzo chęt-
nie się podzielą wystarczy dać im na 
to przestrzeń.  W Krakowie i w innych 
miastach, które posiadają rozwiniętą 
infrastrukturę rzeczną, świetnym po-
mysłem jest wynajem kajaków i wspól-
na wyprawa kajakowa. - dodaje Dyrek-
tor Iwentarium. 

Tak naprawdę czasem wystarczy zor-
ganizowanie ogniska, grilla, planszó-
wek na świeżym powietrzu, turnieju 
w siatkówkę czy badmintona, pikniku, 
wyprawy w góry. Budżet minimalny, 
a „team spirit” podbudowany. Już dziś 
warto pomyśleć o takich spotkaniach, 
Twoi pracownicy bardzo na to czekają. 
■ Joanna Muszyńska

Z Robertem Gąsiorkiem menadżerem ds. usług promocyjnych w firmie 
Cartamundi oraz członkiem Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych 
rozmawiamy o jego pasji do rysunku i komiksu.

Robert Gąsiorek: 
wiem, że mogę 
przejść jeszcze 
półkę wyżej

Proszę opowiedzieć, jak zaczęła 
się Pana przygoda z rysunkiem?

Jeśli chodzi o rysowanie to już od 
dziecka, gdzieś tam sobie cały czas coś 
dłubałem. Natomiast przyszedł taki mo-
ment, kiedy rzeczywiście rysowałem 
więcej. W harcerstwie wydawaliśmy 
czasopismo - byłem w redakcji „Har-
cerza tarnobrzeskiego” i przez kilka lat 
rysowałem do niego komiksy, to było 
takie nawiązanie do przedwojenne-
go miesięcznika harcerskiego. W ska-
li roku było tego całkiem sporo, dzięki 
czemu była to też znakomita okazja, do 
szkolenia swojego warsztatu. Komiksy 
to moja druga pasja, pamiętam pierw-
szy komiks, który kupił mi mój tata. To 
był Kajko i Kokosz. Od tamtej pory w 
moim sercu zagościła wielka miłość do 
opowieści rysunkowej, którą sam pró-
bowałem też tworzyć.

Ile miał Pan wtedy lat?
Do harcerstwa trafiłem w wieku 13 

lat, rok później zacząłem rysować już 
do naszej gazetki i trwało to przez cały 
okres liceum. Później pojechałem na 

studia i do Stanów pojawiło się dorosłe 
życie i rysowanie odłożyłem gdzieś na 
dalszy plan. Natomiast przez cały czas 
zbierałem komiksy. Mój zbiór to kilka 
tysięcy pozycji. Mam sporą kolekcję ko-
miksu przedwojennego, którego nawet 
Biblioteka Narodowa nie ma swoich 
zbiorach. Moja kolekcja to bez wątpie-
nia jedna z największych i najcenniej-
szych tego typu w Polsce. Natomiast 
wracając do rysunków, przez cały czas 
byłem totalnym samoukiem. Pamiętam 
jak pani w liceum, na samym początku 
zauważyła, że przejawiam skłonności 
do rysowania i podarowała mi mięk-
ki, ołówek B, gdzie ja użyłem twarde-
go H. Nie miałem wtedy nawet pojęcia, 
że jakiś B istnieje. Teraz to wiadomo, 
są sklepy dla plastyków, wszystko moż-
na znaleźć sobie w sieci.

Pamięta Pan swoje pierwsze po-
ważne prace?

W 1985 roku narysowałem swo-
je dwa pierwsze w życiu portrety, czy-
li samego siebie. Udało mi się uchwy-
cić podobieństwo, ale technicznie było 
to dość słabe. Kreska była jakaś mar-
twa. Ogromny przeskok zrobiłem, kiedy 
pojechałem do Stanów Zjednoczonych, 
miałem wtedy 23 lata. Dostałem tam w 
prezencje profesjonalny blok rysunko-
wy i ołówki różnej maści i nagle ku mo-
jemu zdziwieniu odkryłem, że nagle za-
cząłem rysować dużo lepiej. Zacząłem 
też oglądać programy jak rysować oraz 
jak malować obrazy. I tak dla przykła-
du , kiedy w Polsce namalowałem mój 
pierwszy obraz kilka lat wcześniej, to 
zajęło mi to około 25 godzin. Po tym 
programie ten czas skrócił się do 5 go-
dzin, ale z dużo lepszym efektem.

Ten pięciogodzinny obraz był 
przełomowy? 

To mi pokazało, że warto podglą-
dać lepszych i szukać nowych rozwią-

zań. Kiedy zacząłem korzystać z pro-
fesjonalnego kartonu Canson i odpo-
wiednich narzędzi to okazało się, że 
moje rysunki wskoczyły na zupełnie 
inny poziom. Portret Matki Teresy to 
moje techniczne szczytowe osiągniecie 
tamtego okresu. Ciekawym doświad-
czeniem było zrobienie na zlecenie kra-
kowskiego aktora Wiesława Wójcika 
portretu Zbyszka Cybulskiego w wieku 
75 lat (miałem tylko 3 godziny, by wy-
obrazić sobie, jak mógłby on wyglądać 
w tym wieku i skutecznie przelać to na 
papier). Artykuł ukazał się w Dzienniku 
Polskim a efekt mojej pracy, był bardzo 
zadowalający. Niestety w latach 2001- 
2015 sporadycznie rysowałem.

Kiedy Pan wrócił do rysunku?
To zaczęło się zmienić 6 lat temu, kie-

dy chodził ksiądz po kolędzie i zobaczył 
tę Matkę Teresę na mojej ścianie, wte-
dy powiedział mi, że cały życie marzył o 
portrecie ojca Pio. To bardzo ciekawa 
dla mnie postać i podjąłem się wyzwa-
nia. Wtedy sobie pomyślałem, że szkoda 
może marnować te moje możliwości ry-
sownicze. I tak zacząłem nadrabiać ten 
stracony czas i stworzyłem dziesiątki 
nowych prac. To fantastyczna pasja, na 
której można czasem też zarobić.

I nadal się Panu chce . . .
Ja mam dalej potencjał, wiem, że 

mogę nadal się rozwijać i być coraz 
lepszy technicznie. Nie mam takiego 
ograniczenia, że osiągnąłem właściwie 
wszystko i już nie jestem w stanie zro-
bić więcej.

Pracuje Pan w firmie Cartamundi, 
która jest światowym liderem w pro-
dukcji kart do gry, gier karcianych 
oraz gier planszowych. Wykorzystu-
je Pan swój talent również w swojej 
pracy zawodowej?

W Cartamundi pracuję od 7 lat, moje 
umiejętności są mi bardzo pomocne 
przy składaniu ofert dla klientów. Bar-
dzo często daję gotowe pomysły na kar-
ty do gry oraz na gry planszowe. Ja 
wprawdzie ich nie rysuję, przygotowu-
je ją nasz genialny grafik, ale inicjuję 
same pomysły i szyjemy gry planszowe 
oraz gry karciane na potrzeby naszych 
klientów. Dlatego rzeczywiście to ryso-
wanie i to przestrzenne patrzenie, bar-
dzo mi się tutaj przydaje. 
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

ROBERt GąSIOREk 
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