
Czas kwarantanny nie był łatwy 
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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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Gdyby porównać rok 2020 
do walki bokserskiej, trzeba 
powiedzieć, że w środkowych 
rundach koronawirus sprał naszą 
gospodarkę na kwaśne jabłko. Ta 
jednak nie dała ...  Strona 6

Upominki dla 
najsilniejszych

Już nie tylko wysoka pensja 
i ciekawe wyzwania zawodowe. 
Oczekiwania społeczne wobec 
biznesu zmieniły się diametralnie. 
Wraz z nimi ...  Strona 6

Biznes się zmienia 
upominki też 
powinny

Wybuch wiosennej pandemii zdo-
minował życie społeczne, gospo-
darcze, ale także kreacje w rekla-
mie. Był to czas bardzo intensyw-
ny, bo firmy i marki musiały dopa-
sować swoją ...  Strona 8

Komunikacja w 
dobie wirusa

Urlop wypoczynkowy – 
przyjemność, powinność 
czy obowiązek pracownika? 
Czy warto prowadzić plany 
urlopowe? Kiedy i jak można 
odwołać pracownika ...  Strona 12

Urlopy – prawa i 
obowiązki

17 / 2020 | WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ1/2015 | 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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GMC Live! vol. 2
Czy wiedzieliście o tym, że województwo śląskie 
to trzecie w  kolejności, zaraz po mazowieckim 
i wielkopolskim, o największej liczbie przedsię-
biorstw? Śląsk to zagłębie prężnie rozwijających 
się korporacji, agencji oraz start-upów.

Nie mogliśmy nie wykorzystać takiego poten-
cjału, dlatego Golden Marketing Conference już 
po raz trzeci zawita do Katowic na dwudniowe 
święto marketingu. Konferencja obędzie się 24 
i  25 listopada 2020 roku w Vienna House Easy 
Katowice. To będą dwa dni przepełnione inspi-
rującymi prelekcjami i  ciekawymi rozmowami, 
pełne merytoryki i nieszablonowych rozwiązań.

W  jednym miejscu spotkają się specjaliści do 
spraw marketingu, przedstawiciele agencji, fre-
elancerzy oraz właściciele firm, co sprawia, że 
Golden Marketing Conference to doskonała 
przestrzeń wymiany kontaktów biznesowych, 
zdań i opinii podczas przerw i naturalnego ne-
tworkingu.

Zapraszamy do śledzenia naszego funpage na 
Facebook’u gdzie na bieżąco zamieszczamy in-
formacje na temat prelegentów, programu oraz 
aktualnych promocji!

Więcej informacji na temat Golden Marketing 
Conference znajduje się na stronie:  
www.goldenmarketing.pl/katowice/

NEWS

Joanna Muszyńska
Redaktor naczelna

Pandemia koronawirusa dla wszystkich firm z branży stała się potężnym hamulcem, co do tego nie ma wątpliwości. Ale wiele firm w branży reklamowej czy 
eventowej w imponujący sposób wykorzystało nieoczekiwaną próbę sił. O tym jaką perspektywę nowych możliwości otworzyła społeczna kwarantanna, 
jak zmieniła relacje między uczestnikami rynku, jakie innowacyjne narzędzia rozwinęła, przeczytacie w najnowszym numerze Gazety. Sytuacja związana 
z epidemią wymusiła dużo nagłych zmian, ale w przestrzeni biznesu zachodzą też subtelniejsze ewolucje, wynikające m.in. z przeobrażeń społecznych. 
W numerze zastanawiamy się więc, jak zmienia się podejście m.in. do upominków reklamowych. Przyglądamy się także roszadom biznesowym, które 
w czasie pandemii wzmocniły szczególnie niektóre branże, bo warto wiedzie gdzie najintratniej poszukać potencjalnego zleceniodawcę. Trochę dobrych 
informacji rzucił też w ostatnim czasie rząd, który przychylniejszym okiem spojrzał na nurtującą branżę reklamową kwestię podniesienia limitów na 
nieodpłatne przekazywanie upominków. Bieżący numer Gazety PIAP jest bogaty w wiedzę dotyczącą komunikacji i reklamy w czasie pandemii, która ciągle 
jeszcze sieje niepokój. Życzymy Państwu dużo inspiracji i optymizmu, żeby tegoroczna jesień był pracowita i zrekompensowała wiosenne zastoje.

Mimo, że pierwsze echa z Chin dochodziły do nas już w grudniu, wiosenna 
fala pandemii nagle i brutalnie zamroziła całą polską gospodarkę. Dla 
większości firm z branży reklamy wiosna była kompletnym postojem, 
nie obyło się bez rewizji kosztów i zwolnień, ale pojawiły się też nowe 
perspektywy. Czego nauczyła nas pandemia i jak się zmienił krajobraz 
biznesowy w reklamie? ...  Strona 4

Pandemia nowych 
możliwości

PIAP ogłasza konkurs na kampanię!
Polska Izba Artykułów Promocyjnych organi-
zuje konkurs na najlepszą kampanię reklamo-
wą pod hasłem „Odmrażamy upominki rekla-
mowe”. Adresowany jest on do Członków PIAP 
i  wszystkich firm z  branży artykułów promo-
cyjnych i  szeroko pojętej reklamy. Organiza-
tor przewidział trzy premiowane miejsca, a dla 
zwycięzców nagrodę finansową oraz kampa-
nie reklamowe na łamach Gazety PIAP i  na 
stronie internetowej.

PIAP w swoich działaniach chce dać impuls do 
pobudzenia reklamowego branży po okresie za-
mrożenia spowodowanego pandemią. Konkurs 
wykreuje kampanię inspirującą marketingow-
ców do wykorzystania upominków reklamo-
wych w aktywnościach promocyjnych. Plebiscyt 
zaplanowany jest jako jednoetapowy, a  jego 
rozstrzygnięcie nastąpi 28 sierpnia br.

Nagrodą w  konkursie za zajęcie I  miejsca jest 
kwota 3 000 złotych netto. II miejsce premio-
wane będzie reklamą w  Gazecie Polskiej Izby  
Artykułów Promocyjnych w  module na całą 
stronę oraz bannerem reklamowym na stronie 
www.piap-org.pl na okres 1 roku. Wartość tych 
nagród to 2 150 zł netto. Nagrodą za zajęcie III 
miejsca będzie reklama w Gazecie Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych w  module o  rozmia-
rach 5x3, wartość tej nagrody to 1 050 zł netto.

W skład jury wchodzą członkowie Zarządu PIAP 
(Prezes, 2 Wiceprezesów, 5 Członków Zarządu) 
oraz dwóch ekspertów niezależnych. Będą to 
Maciej Tesławski oraz Karol Kieżel.

Organizator zamierza zrealizować najlepszą kon-
cepcję kampanii promocyjnej jeszcze w 2020 roku. 
PIAP zachęca do udziału w konkursie!

NEWS
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PIAP wraz Kancelarią TAX-LEX w styczniu tego roku w swoim piśmie zarekomendował 
Ministerstwu Finansów zmiany, dotyczące między innymi zniesienia obowiązku 
prowadzenia ewidencji upominków reklamowych. Ministerstwo odniosło się do 
przedstawionych rozwiązań, niestety negatywnie, swoją decyzję argumentując m.in. 
zbyt dużymi kosztami dla budżetu Państwa, ryzykiem powstania „dziur w prawie” 
wykorzystywanych przez przedsiębiorców oraz obecną sytuacją związaną z pandemią 
COVID-19. W lipcu br. jednak temat ożył, a Ministerstwo zapowiedziało korzystne dla branży 
reklamowej zmiany nazwane jako Slim VAT.

Limity. Nieoczekiwane 
zmiany frontu

MINISTERSTWO W LIŚCIE DO PIAP
Jedną z rekomendowanych przez 

Izbę zmian w prawie było wprowa-
dzenie limitu 200 zł jako kosztu re-
prezentacji lub kosztu reklamy, który 
umożliwi dokonanie odliczenia tego 
rodzaju wydatków bez konieczności 
ich kwalifikowania do ww. kosztów, 
o ile kwota tego wydatku nie przekro-
czy 200 zł. Jakub Jankowski, Zastęp-
ca Dyrektora Departamentu Podat-
ków Dochodowych, w odpowiedzi 
na pismo PIAP, powołał się na zmie-
nioną w 2007 roku ustawę, o CIT, 
która ograniczyła powszechne zja-
wisko zaliczania do kosztów podat-
kowych osobistych wydatków podat-
nika, nie mające wpływu na osiąga-
ne przychody i jednocześnie będące 
trudne do weryfikacji w toku kontroli 
podatkowych. Zdaniem Jankowskie-
go propozycja PIAP wiąże się z ry-
zykiem powrotu do takich praktyk. 
- Wprowadzenie nawet ograniczonej 
kwotowym limitem możliwości zali-
czania do kosztów podatkowych wy-
datków na reprezentację może przy-
wrócić zjawisko pomniejszania do-
chodu o osobiste wydatki podatnika 
pozostające bez związku z osiąganym 
przychodem, co spowodowałoby ne-
gatywne skutki budżetowe. – czytamy 
w liście z Ministerstwa.

PIAP rekomendował Minister-
stwu także zmiany w zakresie usta-
wy o VAT, mianowicie zniesienie 
obowiązku prowadzenia ewiden-
cji pozwalającej na ustaleniu toż-

samości osób obdarowanych, oraz 
zmianę brzmienia ustawy o VAT 
w ten sposób, aby prezentem o ma-
łej wartości były przekazane przez 
podatnika jednej osobie towary, 
których jednostkowa cena nabycia 
(bez podatku), a gdy nie ma ceny 
nabycia, jednostkowy koszt wy-
tworzenia, określone w momen-
cie przekazywania towaru nie prze-
kracza 100 zł. Według Minister-
stwa postulat ten dąży do podwyż-
szenia obecnie obowiązujących li-
mitów dla tzw. prezentów o ma-
łej wartości z 10 zł do 100 zł, przy 
jednoczesnej likwidacji warunku 
prowadzenia ewidencji pozwala-
jącej na ustalenie tożsamości osób 
obdarowanych, która obowiązuje 
dla prezentów o wartości przekra-
czającej 10 zł ale nieprzekraczają-
cej 100 zł. Odpowiadając na zarzut 
PIAP, że ustalone w Polsce limity 
są jednymi z najniższy w Europie, 
Jakub Jankowski stwierdził, że są 
one uśrednione w stosunku do pra-
wa panującego w innych państwach 
europejskich. 

- Decyzje dotyczące progów (li-
mitów kwotowych) dla prezentów 
o małej wartości wyznaczane są 
przez poszczególne państwa człon-
kowskie, m.in. na podstawie ich sy-
tuacji gospodarczej, średnich cen 
oraz przeciętnej wysokości docho-
dów. Dlatego też wartości te są zróż-
nicowane w poszczególnych pań-
stwach członkowskich – pisał Jakub 
Jankowski w piśmie do PIAP.

Ministerstwo swoją decyzję argu-
mentowało negatywnymi skutkami 
dla budżetu, a także obecną trudną 
sytuacją dla Skarbu Państwa związa-
ną z pandemią. - Wnioskowane pod-
wyższenie limitów na prezenty o ma-
łej wartości wiązałoby się z ujemny-
mi skutkami dla budżetu państwa, któ-
re są obecnie szacowane na poziomie 
ok. -106,9 mln zł. w skali roku. Po-
noszenie takich wydatków wydaje 
się niewspółmierne do oczekiwanych 
efektów – czytamy w piśmie.

SLIM VAT DAJE NADZIEJĘ
W lipcu br. nieoczekiwanie Mi-

nister Finansów Tadeusz Kościń-
ski przedstawił zarys pakietu zmian. 
Jednym z założeń nowych przepi-
sów podatkowych, jest długo ocze-
kiwany przez branżę reklamową po-
stulat zwiększenia limitu na prezenty 
o małej wartości. Minister zapowie-
dział podniesienie kwoty dla jedno-
razowych prezentów o małej warto-
ści z 10 zł do 20 zł, w celu przybliże-
nia limitu jednorazowych prezentów 
(bez zbędnych obowiązków formal-
nych) w Polsce do średniej Unii Euro-
pejskiej. Data wejścia w życie zmian 
jeszcze nie jest znana. Mimo, że próg 
nadal jest za mały, jest to wreszcie 
pierwszy krok na przód w batalii, któ-
rą PIAP i wszyscy uczestnicy rynku 
toczą od lat. Mamy nadzieję, że Mi-
nisterstwo zauważy pozytywne efek-
ty tej zmiany i limit ulegnie kolejne-
mu zwiększeniu. 
■ Joanna Muszyńska
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Badge4u
Firma Badge4u od 1992 r. 

zajmuje się produkcją różno-
rodnych gadżetów reklamo-
wych, między innymi znacz-

ków okolicznościowych oraz urządzeń 
i komponentów do ich wytwarzania, magne-
sów, produktów zapewniających bezpieczeń-
stwo (carguard, security card, camera cover) 
akcesoriów do smartfonów (czyściki, kie-
szonki, mobile ring, flexi holder), mikrofibra 
(bandany, ściereczki do okularów) i wielu in-
nych. Mając na uwadze ochronę środowiska 
naturalnego firma poszerzyła swoją ofertę 
o produkty biodegradowalne i produkty z re-
cyklingu. Badge4u posiada certyfikaty: ISO 
9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 
i SEDEX.

- Od wielu lat z zainteresowaniem obser-
wuję działalność Polskiej Izby Artykułów 
Promocyjnych, współpracuję i przyjaźnię się 
z wieloma kolegami z branży, niejako natural-
nym więc stało się, że postanowiłem przystą-
pić do grona jej członków – mówi Wojciech 
Pawłowski, właściciel firmy Badge4u.

TOPQ
TOPQ to nowocześnie za-

rządzana firma produkcyjno-
usługowa z siedzibą w Gdań-
sku. Dzięki kompleksowej 

obsłudze jest jednym z krajowych liderów 
w produkcji znakowanej odzieży oraz ga-
dżetów reklamowych. Możliwości produk-
cyjne maszyn i urządzeń w TOPQ to ponad 
7000 znakowań dziennie. Firma znakuje 
kompleksowo wszystkie artykuły reklamo-
we. Sitodruk, transfery, nadruki cyfrowe, 
haft, znakowanie tworzyw sztucznych, gra-
wer laserowy, sublimacja oraz szwalnia po-
zwalają firmie spełniać oczekiwania klien-
tów. Klientów, którzy motywują właścicie-
li do podejmowania działań nakierowanych 
na rozwój.

- Chcemy dołączyć do liderów w branży 
reklamowej, gdyż razem możemy być silniej-
si. Tylko taka współpraca pozwoli nam być 
silną konkurencją na rynkach europejskich 
i tworzyć innowacyjne projekty – mówi 
Dariusz Bucior, Współwłaściciel TOPQ 
Bucior Bukowski sp j.

Drugi kwartał roku zamroził większość inwestycji, ale mimo niesprzyjają-
cych warunków gospodarczych, PIAP zyskała aż trzech nowych członków. 
Są nimi: Badge4u,TOPQ oraz Gadgetfun.

Nowi członkowie, mimo pandemii

Fala epidemii narzuciła specjalne środki ostrożności różnym formom spotkań. Ze względu na nią coroczne 
Regionalne Spotkanie PIAP przybierze kształt webinaru. Szkolenie poprowadzi Łukasz Kuciński, trener i konsultant 
w zakresie zarządzania, sprzedaży i marketingu, który opowie o wpływie kryzysu na prowadzenie sprzedaży, oraz 
o tym, jak w sposób narzędziowy, wykorzystując nowoczesne narzędzia marketingowe, można zoptymalizować 
kontakty z klientami i dopracować ich doświadczenie utrzymując efektywność komunikacji i sprzedaży.

Spotkanie Regionalne PIAP 
w formie on-line

Spotkania Regionalne PIAP to już tra-
dycja, okazja do spotkań face to face, in-
tegracji, podsumowania działań i inicjo-
wania nowych przedsięwzięć. W tym roku 
niestety przybrały formę niekonwencjonal-
ną, ale mimo to temat spotkania jest nie-
zwykle interesujący dla członków PIAP. 
Pandemia i jej skutki dla prowadzenia firm 
w branży reklamowej, były i są ciężkim 
brzemieniem dla przedsiębiorców. Łukasz 
Kuciński, Prezes Zarządu Ams Prestige 

Sp. z o.o., Prezes Zarządu Fundacji Altum 
oraz Członek Konsorcjum Firm Dorad-
czych Human Faces, postara się zainspiro-
wać uczestników swoją wiedzą z zakresu 
walki z kryzysem i pokazać możliwości ja-
kie stwarza. Opowie przede wszystkim jak 
wykorzystać lepiej Internet do komunika-
cji handlowej i skutecznej sprzedaży. We-
binar z jego udziałem odbędzie się 2 wrze-
śnia (środa) o godzinie 10:00, spotkanie 
potrwa 2 godziny. Link do webinaru zosta-

nie udostępniony członkom PIAP na dwa 
tygodnie przed wydarzeniem.

Łukasz Kuciński to trener i konsultant 
w zakresie zarządzania, sprzedaży i mar-
ketingu. Posiada wieloletnie doświadcze-
nie zawodowe na stanowiskach kierowni-
czych w firmach o zróżnicowanym pro-
filu działania. Prowadzi analizy działów 
handlowych, działów marketingu i dzia-
łów wsparcia, wychodząc z założenia, że 
wszystkie działy powinny współdziałać, 
aby firma mogła realizować swoje cele. 
Współtwórca koncepcji CGT – Corpora-
te Global Thinking – metody kreatywne-
go rozwiązywania problemów w przedsię-
biorstwach przy pomocy Design Thinking. 
Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń 
z zakresu Zarządzania, Sprzedaży, Mar-
ketingu, ze szczególnym uwzględnieniem 
Efektywnych Strategii Komunikacyjnych 
opartych o analizę osobowości zawodo-
wej, Innowacji w zarządzaniu oraz Marke-
tingu 4.0.
■ Joanna Muszyńska

Nadzwyczajne i Sprawozdawcze 
Walne Zebranie Członków PIAP 

Dnia 28 maja br. w Kętach odbyły się 
Nadzwyczajne oraz Sprawozdawcze Wal-
ne Zebranie Członków Stowarzyszenia 
Polska Izba Artykułów Promocyjnych. 
Spotkanie ze względu na obecną sytu-
ację, wywołaną epidemią COVID-19 od-
było się w innej, aniżeli dotychczas formu-
le. W tym roku zrezygnowano ze spotkania 
Członków PIAP w formie integracyjnej. 
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Ze-
brania Członków Polskiej Izby Artykułów 

Promocyjnych dokonano zmiany statutu 
stowarzyszenia polegającej na wydłużeniu 
kadencji obecnych władz stowarzyszenia 
o 1 rok. Na spotkanie przybyło część repre-
zentantów Zarządu, przewodniczący Ko-
misji Rewizyjnej PIAP oraz Dyrektor Biu-
ra Zarządu PIAP, Członkowie Izby przeka-
zali również swoje głosy za pośrednictwem 
pełnomocnictw. Podczas Sprawozdawcze-
go WZC PIAP zatwierdzono sprawozda-
nie finansowe, sprawozdanie z działalności 

Zarządu Polskiej Izby Artykułów Promo-
cyjnych za 2019 rok, omówiono główne 
plany na 2020/2021 i zrealizowane zadania 
w 2019 roku, udzielono również absoluto-
rium dla wszystkich Członków Zarządu, 
który działał w okresie sprawozdawczym 
01.01.2019 - 31.12.2019 roku.
Więcej informacji Członkowie PIAP 
otrzymali w dokumentacji z obu zebrań.
Więcej informacji: www.piap-org.pl
■ PIAP

Gadgetfun 
Firma Gadgetfun prowa-

dzi działalność na szeroko po-
jętym rynku reklamy i mar-
ketingu, koncentrując się na 

sprzedaży artykułów reklamowych i ich zna-
kowaniu. Firma nie proponuje szablonowych 
produktów, a upominki ujmujące oryginalno-
ścią i praktycznością. Od samego początku 
stawia na wzorowy poziom obsługi klienta 
i jakości oferowanych produktów. Firma po-
wstała z zamiłowania do gadżetów i dokłada 
wszelkich starań by realizacje spełniały ocze-
kiwania klienta. W swojej ofercie posiada po-
nad 80 000 produktów, realizując najbardziej 
nietypowe zlecenia, by zapewnić Klientom 
nieograniczoną możliwość wyboru. Jak pod-
kreśla Wioleta Baran, Właściciel Gadgetfun, 
tym, co wyróżnia firmę, jest 150% zaangażo-
wania i profesjonalizmu. Gadgetfun wyróż-
nia tworzenie upominków reklamowych na 
miarę potrzeb klienta, zapewniając optymal-
ne rozwiązania w zakresie wyboru produk-
tów i metod znakowania, a także komplekso-
wa obsługa od pomysłu po gotowy produkt, 
zaangażowania i profesjonalizmu. - Zdecy-
dowaliśmy się na członkostwo w PIAP chcąc 
się nieustannie rozwijać i móc podnieść war-
tość firmy, a tym samym jeszcze lepiej wspie-
rać swoich klientów – mówi Wioleta Baran, 
Właściciel firmy Gadgetfun.
■ Joanna Muszyńska
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Mimo, że pierwsze echa z Chin dochodziły do nas już w grudniu, wiosenna fala pandemii nagle i brutalnie 
zamroziła całą polską gospodarkę. Dla większości firm z branży reklamy wiosna była kompletnym postojem, 
nie obyło się bez rewizji kosztów i zwolnień, ale pojawiły się też nowe perspektywy. Czego nauczyła nas 
pandemia i jak się zmienił krajobraz biznesowy w reklamie?

Pandemia nowych możliwości
którzy do tej pory niestety nieco ginęli w tłu-
mie. – mówi Aneta Niciak - Postawiliśmy na ja-
kość, a nie ilość – jednocześnie eliminując kon-
takty handlowe, które stanowiły jedynie hamu-
lec i obciążenie dla firmy – jakkolwiek źle by to 
nie zabrzmiało. Sądzę, że większość firm z na-
szej branży taki proces restrukturyzacji ma już 
za sobą. Jesteśmy producentem, więc „krojenie 
ofert na miarę” to nasza specjalność. Myślę, 
że wszystkie firmy produkcyjne odczuły znacz-
ny progres w stosunku do czasu sprzed kryzysu, 
gdy produkty chińskie dosłownie zalewały ry-
nek europejski. – dodaje Aneta Niciak. Produ-
cenci musieli także zmierzyć się z wyzwaniem 
zapewnienia bezpieczeństwa, zarówno produk-
cji, jak i odbioru towaru. - Na produkcji wpro-
wadziliśmy wszelkiego rodzaju procedury pre-
wencyjne rozprzestrzenianiu się wirusa. Klienci 
odbierający swoje zamówienia stacjonarnie we 
Wrocławiu, umawiali się telefonicznie na kon-
kretną godzinę, dbając o to, aby w punkcie od-
bioru znajdowała się maksymalnie jedna oso-
ba. – wspomina Michał Błauciak z IdeaShirt.pl.

Czas pandemii był także poligonem dla re-
lacji między firmami, okazją do okazania so-
lidarności i zrozumienia, bo wszyscy uczest-
nicy rynku znaleźli się w niebezpiecznej sytu-
acji. Na szczęście wiele firm oparło o to swo-
ją strategię marketingową. - To, co było dla nas 
najważniejsze, to pomoc dla naszych klientów 
agencji reklamowych. Bardzo szybko wdroży-
liśmy pakiet/tarczę „TEXET Ramię w Ramię” 
dla najbardziej lojalnych odbiorców, w któ-
rym znalazł się pakiet bonusowy SODEXO, wy-
dłużyliśmy terminy płatności dla wybranych 
klientów oraz obniżyliśmy koszty transportu 
dla małych zamówień.  Wyszliśmy z założenia, 
że w czasie kryzysu musimy się bardziej otwo-
rzyć na rynek, a nie „usztywniać” nasze dzia-
łania.  Jesteśmy przekonani, że klienci to za-
uważyli i będzie to miało pozytywny długoter-
minowy efekt w naszych relacjach. – opowiada 
Tomasz Barudin z firmy TEXET.

Kryzys jaki wywołała pandemia otworzył 
firmy na okazywanie empatii i zrozumienia 
sobie nawzajem. Dysponując możliwościami, 
parkami maszynowymi i produktami, przedsię-
biorcy angażowali się w różnego rodzaju akcje 
pomocy. - Podczas pandemii zauważyliśmy, że 
ludzie chcą sobie pomagać i chętniej angażują 
się w różnego rodzaju zbiórki oraz akcje chary-
tatywne. – mówi Michał Błauciak z IdeaShirt.
pl - Sami również postanowiliśmy pomóc i za-
oferowaliśmy drukowanie bannerów z hashta-
giem #zostanwdomu za 1 zł oraz wprowadzili-
śmy do swojej oferty tematyczny kubek, z które-
go część kwoty sprzedaży przekazywaliśmy na 
ogólnopolską zbiórkę dla pracowników sekto-
ra medycznego. – dodaje Błauciak.

Powoli, ale do przodu
Po zdjęciu przez rząd restrykcji rynek po-

woli zaczyna łapać oddech. Niestety, efektem 
wiosennej burzy jest poczucie lęku, które cały 
czas pokutuje wśród klientów. - Klienci zaczę-
li ponownie powoli jak na razie, ale jednak już 
coś zamawiać, wracać z zapotrzebowaniem na 
gadżety. – zauważa Monika Nytko, Właściciel 

dy dział, w razie objęcia kwarantanną, miał 
swój backup. Miało to na celu uniknięcie za-
mknięcia całej firmy w przypadku zarażenia ja-
kiegoś pracownika. Druga część działań sku-
piła się w 100% na Klientach w ramach po-
mocy odbudowywania sprzedaży. – dodaje 
Niewiadomska. Firma TEXET, podobnie jak 
inni gracze, zaczęła od optymalizacji kosztów 
i negocjowania z pracownikami, ale podjęto 
także inne decyzje. - Po stronie produktowej 
i marketingowej podjęliśmy decyzję o niedru-
kowaniu w tym roku katalogów, będą dostępne 
w wersji elektronicznej w sezonie jesień/zima. 
W okresie spadku sprzedaży największą bolącz-
ką jest słabiej rotujący stok oraz nowe dosta-
wy z fabryk, które są w trakcie realizacji… tutaj 
staraliśmy się razem z naszą grupą NWG prze-
suwać w czasie poszczególne zamówienie w fa-
brykach. – opowiada Tomasz Barudin, Dyrek-
tor ds. marketingu i sprzedaży w Texet Poland. 

Jak wykorzystać kryzys
Pandemia, jak każde trudne doświadczenie, 

wyzwala trochę ze sztampowego myślenia, 
w jakie wtłacza okres stabilizacji i dobrobytu, 
narzuca nowy styl zarządzania, ale też pokazuje 
perspektywę nowych możliwości. - Pandemia 
i wszelkiego rodzaju kryzysy to momenty w na-
szej firmie, które bardzo dużo nam pokazują. 
– przyznaje Tomasz Bylczyński, właściciel Ies 
Polska - W tym przypadku to także było nama-
calne. Jest to czas obserwacji i aktywnego dzia-
łania. Kojarzy mi się taka sytuacja, w której ko-
bra przed atakiem zamraża ofiarę. Nie chcieli-
śmy zostać ofiarą lęku, tylko zaczęliśmy dzia-
łać. Klienci w większości przypadków zareago-
wali na kryzys właśnie takim lękiem. Naszym 
zadaniem było przede wszystkim uspokojenie 
Klientów i przekazanie im takich możliwości, 
które pozwalają w tej trudnej sytuacji działać. 
Jeśli chodzi o sposób komunikacji to droga te-
lefoniczna, e-mail, zrezygnowaliśmy z kontaktu 
bezpośredniego. Telefon był najskuteczniejszym 
narzędziem. – mówi Tomasz Bylczyński. 

W momencie, kiedy zabrakło możliwości 
bezpośrednich spotkań, firmy z branży rekla-
mowej musiały wykorzystać swoją kreatyw-
ność w organizowaniu innego rodzaju prezen-
tacji produktów. W tej branży jednak pomysło-
wości nie brakuje, a z pomocą oczywiście przy-
szedł Internet. - Ze względu na fakt, że zbloko-
wana została całkowicie możliwości spotka-
nia się face to face, zaproponowaliśmy naszym 
Klientom prezentacje gadżetów on-line. – opo-
wiada Gabriela Niewiadomska z PAR Bakuła  

- Co wtorek spotkaliśmy się w grupie po-
nad 120 osób na webinarze, a każdy poświę-
cony był innej tematyce opartej oczywiście na 
gadżetach reklamowych. W myśl hasła – NIE  
NARZEKAMY - DZIAŁAMY, zaczęliśmy docie-
rać na rynku do coraz większej grupy odbior-
ców, robiąc to jednocześnie w bardzo bezpiecz-
ny sposób. Brak spływających zamówień, a co 
za tym idzie mało pracy, zmobilizował nas do 
samodzielnego wychodzenia do klientów. Licz-
ba telefonów wychodzących drastycznie wzro-
sła, a celem rozmów nie była głównie sprzedaż, 
tylko rozmowa z drugim człowiekiem opar-
ta na zrozumieniu. Teraz te relacje procentu-
ją, a Klienci wracają, doceniając naszą ciężką 
pracę i zaangażowanie, ale też oryginalne po-
mysły, jakimi ich zaskakiwaliśmy. Dodatkowo 
uruchomiliśmy na kanale YouTube cykl prezen-
tacji gadżetów reklamowych, a na naszej stro-
nie internetowej w zakładce do pobrania nasi 
Klienci mają przygotowane gotowe materiały, 
z których bezpłatnie mogą korzystać – mówi 
Niewiadomska.

W okresie zamrożenia kontaktów bezpo-
średnich na znaczeniu zyskały wszelkie inter-
netowe narzędzia do organizacji spotkań i kon-
ferencji. - Od lat stawialiśmy na indywidual-
ną obsługę naszego klienta, kompleksowe do-
radztwo i opiekę dedykowanego account ma-
nagera. Nie zmieniliśmy w tym względzie stra-
tegii, byliśmy w stałym kontakcie bezpośred-
nim z naszymi klientami. Spotkania z innymi 
przedsiębiorcami przenieśliśmy na platformę 
zoom - to świetne narzędzie, które doskonale się 
sprawdza w tych niełatwych czasach. – mówi 
Przemysław Wojciechowski z AWMIG. 

Nadzieją są także te branże, które najmniej 
ucierpiały na wirusie, a wręcz na nim zyskały 
i tu także otworzyły się perspektywy dla upo-
minków. - Nie wszystkie branże są w złej sytu-
acji, więc my musimy poszukać nowych ryn-
ków zbytu dla naszych pomysłów i to wszelkimi 
dostępnymi środkami akceptowalnymi dla na-
szych klientów. Wiemy, że "bez reklamy pienią-
dze robi się tylko w mennicy" i nasi odbiorcy 
będą zmuszeni sięgnąć po naszą pomoc, a re-
klama upominkowa to reklama tania i kierun-
kowa, więc skuteczna. – podkreśla Jarosław 
Niemiera z firmy Pro-activ. 

Dużą elastycznością wykazywali się zwłasz-
cza producenci artykułów promocyjnych, któ-
rzy musieli szybko dopasować ofertę do aktu-
alnych potrzeb rynku. - Dokonaliśmy selekcji 
naszej oferty i zakresu usług, skupiliśmy się na 
lepszej obsłudze wyselekcjonowanych klientów, 

W pierwszej fazie sprzedaż upominków re-
klamowych spadła do zera. Na firmach z branży 
sytuacja wymusiła szereg środków zaradczych, 
żeby przetrwać ten ciężki okres zupełnego za-
mrożenia. Dotyczyły one zarówno organizacji 
sprzedaży, jak i pracy w firmach, żeby zapewnić 
bezpieczeństwo pracownikom. - Rewizja kosz-
tów, skierowanie części pracowników do pra-
cy zdalnej, zapewnienie załodze pozostającej 
w firmie wszystkich środków ochronnych: ma-
seczek, środków dezynfekujących i rękawiczek. 
– wymienia pierwsze działania Aneta Niciak, 
CEO w REFLOACTIVE NICIAK GROUP  
- Jednocześnie bardzo zadbaliśmy o pozytyw-
ną atmosferę pracy w naszej firmie, po krót-
kim czasie okazało się, że dla naszych pracow-
ników praca w biurze, razem z kolegami, jest 
bardzo istotna w psychologicznego punktu wi-
dzenia. Wszyscy wyrazili zgodę na stosowanie 
procedur bezpieczeństwa, ale pod warunkiem 
pracy w firmie, na miejscu. Zadbaliśmy oczy-
wiście o to, aby osoby poruszające się komu-
nikacją miejską pracowały jednak zdalnie, aby 
nie stwarzać zagrożenia dla pozostałej załogi. 
– mówi Aneta Niciak. Wiele firm z branży sta-
rała się dopasować asortyment do aktualnych 
potrzeb rynku, stawiając oczywiście na środ-
ki ochrony osobistej i dezynfekujące. - Przez 
pierwsze tygodnie skoncentrowaliśmy się na 
ukierunkowaniu biznesu na produkty związa-
ne z pandemią; rozlewaliśmy płyny na magazy-
nie, produkowaliśmy żele reklamowe, zaimpor-
towaliśmy ogromną ilość maseczek. – wspo-
mina pierwszą fazę pandemii Przemysław  
Wojciechowski z firmy AWMIG sp. z o.o. 
Podobnie zareagowała Agencja Reklamowa  
„GadżetPL”. - Działania jakie podjęliśmy to 
wprowadzenie do sprzedaży maseczek ochron-
nych, starając się dawać konkurencyjne ceny 
oraz mailingu do wszystkich obecnych klientów 
firmy zarówno z tą informacją, jak i promocja-
mi na dotychczasowe produkty. – mówi Monika 
Nytko, Właściciel „GadżetPL”.

Wybuch epidemii wymusił na firmach dy-
wersyfikację pracy, zmiany organizacyjne, 
były to zupełnie nowe doświadczenia, więc 
każdy kierował się własną biznesową intu-
icją. - Klienci początkowo wstrzymali prawie 
wszystkie zamówienia na gadżety. – opowiada 
Gabriela Niewiadomska, Dyrektor ds. sprze-
daży i marketingu w PAR Bakuła - Podjęli-
śmy zatem dwa rodzaje działań. Pierwsze we-
wnątrz firmy, mające na celu ochronę nas sa-
mych, polegające na podziale całej załogi 
w PAR BAKUŁA na dwa zespoły, tak aby każ-

agencji reklamowej „GadżetPL”. Optymizm 
jest jeszcze umiarkowany, bo wolumen sprze-
daży jest dużo niższy od tego z roku ubiegłego, 
ale powoli rośnie. - Odnotowujemy stopniowe, 
powolne zainteresowanie naszym produktem 
jednak do sytuacji sprzed połowy marca jesz-
cze daleka droga – mówi Paweł Niciak, Współ-
właściciel REFLOACTIVE NICIAK GROUP. 
Podobnie widzą sytuację inni gracze. - Sytuacja 
na rynku reklamowym, szczególnie jeśli chodzi 
o rynek agencyjny, tak naprawdę nie wróciła 
do normy. Tak to oceniam z perspektywy tego, 
co było w ubiegłym roku. Stanowi to ok. 50% 
wartości tych obrotów. Trzeba jednak zazna-
czyć wzrost sprzedaży w sektorze sklepów in-
ternetowych oraz hurtowni odzieży reklamo-
wej. – dodaje Tomasz Bylczyński, właściciel 
Ies Polska. Firmy z branży jednak spodziewały 
się takiego powolnego odmrożenia, bo pande-
mia przede wszystkim zostawiła po sobie spo-
ro lęku do wszelkich inwestycji, zwłaszcza że 
wirus nie został jeszcze zażegnany. - Po nało-
żeniu tak dużych restrykcji na gospodarkę spo-
dziewaliśmy się, że dopiero we wrześniu będą 
możliwe pierwsze ruchy odmrażające. Rzeczy-
wistość jednak potoczyła się inaczej i sprze-
daż gadżetów zaczęła się podnosić zarów-
no w czerwcu, jak i w lipcu. Oczywiście nało-
żył się na to okres urlopowy, który co roku jest 
dużym spowolnieniem w branży. Liczymy jed-
nak, że już od września uda się nam wrócić do 
obrotów sprzed pandemii. – zakłada Gabriela 
Niewiadomska z firmy PAR BAKUŁA.

Niestety, z punktu widzenia branży reklamo-
wej, duże straty w dalszym ciągu powoduje za-
hamowanie rynku eventowego. - Podczas pan-
demii wielokrotnie wymienialiśmy się opiniami 
wśród zaprzyjaźnionych firm konkurencyjnych 
oraz agencji reklamowych i większość z nas jest 
tego samego zdania: tak długo, jak nie wróci do 
działalności szeroko pojęta branża „eventowo-
szkoleniowo-integracyjno-sportowa-etc-etc”, 
tak długo nasza sprzedaż będzie „kulała” – 
mówi Tomasz Barudin - Wyobraźmy sobie, że 
pod każde małe szkolenie, wyjazd firmowy, ma-
raton itp. firmy zamawiały poprzez nasze agen-
cje: koszulki, notatniki, kubki, długopisy etc… 
i nagle to wszystko zostało wyłączone. Z per-
spektywy ostatnich 3 miesięcy można powie-
dzieć, że sprzedaż delikatnie się podnosi z głę-
bokiego dołka, ale dalej jest to dalekie od nor-
malności.  Myślę, że kwartał 3 i 4 tego roku 
pokaże nam do jakiego poziomu rynek gadże-
towo-tekstylny będzie w stanie się podnieść. – 
podsumowuje Barudin.

Budujące jest to, że firmy z branży reklamo-
wej przetrwały wiosenną burzę, wykazując się 
ogromną kreatywnością w działaniu, świetną 
intuicją biznesową, powołując szereg bizneso-
wych inicjatyw. Tam, gdzie nie dało się dotrzeć 
bezpośrednio, pomogły narzędzia internetowe, 
tam, gdzie sprzedaż spadła to zera, otworzyły 
się nowe rynki zbytu. Sytuacja wymusiła inne 
podejście do klienta, większą empatię i zrozu-
mienie, ale pogłębiła też relacje między uczest-
nikami rynku i przyniesie to efekty w przyszłej 
współpracy. 
■ Joanna Muszyńska
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Czas kwarantanny nie był łatwy dla nikogo, jednak szczególnie mocno wpłynął na branżę 
eventową. Wyjście z izolacji domowej to coś, za czym tęskniliśmy najbardziej. Odmrażanie 
gospodarki każdy ocenia inaczej, ale jeśli chodzi o organizację targów czy konferencji, 
obostrzenia są tu bardzo wyraźnie odczuwalne. I choć wydawać by się mogło, że dziś niemalże 
każde wydarzenie można zorganizować online, to właśnie w tym trudnym czasie na fizycznym 
udziale w nich zależy nam najbardziej. Dlaczego? Organizatorzy odpowiadają zgodnie: 
najważniejsze podczas takich wydarzeń jest budowanie relacji.

Branża eventowa powoli 
wraca do gry, ale jesień 
znów ją może zatrzymać 

- Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że 
spotkania tj. jak targi będą mniejsze, ale 
nie oznacza to, że będą mniej korzystne dla 
gości. Wiele firm rozumie potrzebę udzia-
łu w spotkaniach tego typu, ponieważ tutaj 
nawiązuje się cenne kontakty, poznaje no-
wości i wymienia doświadczeniem – doda-
je Ewa Woch.

Jolanta Ziemniak-Ronke Prezes zarzą-
du Polski Drukarz opowiada natomiast 
jak w praktyce wyglądała praca branży 
eventowej podczas pandemii. - Nasza fir-
ma Polski Drukarz sp. z o.o., która jest wy-
dawcą branżowego miesięcznika „Świat 
DRUKU”, jest organizatorem wielu spe-
cjalistycznych konferencji i spotkań bran-
żowych w ramach „Akademii Wiedzy”, 
której zadaniem jest stymulowanie wy-
miany wiedzy i doświadczeń. Uczestni-
czy także, jako wystawca lub odwiedzają-
cy, w wielu targach, zarówno Polsce, jak 
i za granicą. Niestety ten rok z powodu 
pandemii odcisnął ogromne piętno na na-
szej działalności. Wielokrotnie musieliśmy 
zmieniać nasze wcześniejsze plany i dosto-
sowywać je do obecnej sytuacji. Tak więc 
nie uczestniczyliśmy w wielu ważnych dla 
nas targach światowych (jak np. drupa 
i Fespa) oraz krajowych, które albo zostały 
przeniesione na drugą połowę tego roku, 
albo na kolejny rok. Najbliższe polskie tar-
gi, w których będziemy uczestniczyć, jako 
wystawcy, to FestiwalDruku.pl i Packa-
ging Innovations. Myślę, że ogromnym wy-
zwaniem dla organizatorów tych imprez 
jest ich bezpieczne przeprowadzenie, zgod-
nie z wymogami i zaleceniami rządowymi. 
Jaka będzie frekwencja wystawców i zwie-
dzających? To kolejna zagadka.

I choć Ewa Woch szczegółowo wyja-
śnia, jak wygląda obecnie organizacja tar-
gów czy konferencji to musimy pamiętać, 
że w sierpniu w blisko 20 powiatach i tak 
wróciły marcowe obostrzenia. - 6 czerw-
ca branża targowa została odmrożona, 
a 24 lipca rząd poluzował, niektóre ob-
ostrzenia. Zgodnie z rozporządzeniem mi-
nisterialnym, na targach, konferencjach, 
kongresach czy szkoleniach będzie mo-
gła przebywać 1 osoba na 2,5 mkw. Zosta-
nie również zmniejszony dystans społecz-
ny między gośćmi – z 2 do 1,5 m. Ozna-
cza to, że wydarzenie takie jak Targi Opa-
kowań Packaging Innovations będzie mo-
gło odwiedzić tyle samo osób co w latach 
ubiegłych – mówi.

Kamery termowizyjne i bezdotykowe 
skanowanie biletów 

- W ostatnich miesiącach koncentrowa-
liśmy się na opracowaniu szczegółowych 
procedur zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego i Polskiej Izby 
Przemysłu Targowego. Przy wejściu do 
EXPO XXI Warszawa wprowadzimy obo-
wiązkowy, każdorazowy pomiar tempera-
tury – wykorzystamy w tym celu specjali-
styczny system kamer termowizyjnych wy-
posażonych w moduł blackbody. Uczest-
nikom umożliwimy rejestrację online oraz 
bezdotykowe skanowanie biletów. Odwie-
dzający będą również zobowiązani do wy-
pełnienia ankiety epidemiologicznej. Za-
dbamy o obowiązkową dezynfekcję rąk 
wszystkich wchodzących do obiektu. Bę-
dziemy skrupulatnie przestrzegać zacho-

wania dystansu między gośćmi. Na targach 
obowiązywać będzie nakaz noszenia mase-
czek lub przyłbic. Wystawcy przed podję-
ciem działań handlowych będą zobowiąza-
ni do dezynfekcji rąk lub nałożenia rękawi-
czek ochronnych – dodaje.

Pierwsze wydarzenia branża eventowa 
ma już za sobą. I tak m.in. Grupa MTP za-
inicjowała wraz z Miastem Poznań oraz 
lokalnymi firmami i instytucjami ak-
cję #WracamyDoGry. - Wspólnie chce-
my pokazać, że wznawiamy działalność, 
jesteśmy dobrze przygotowani na przyję-
cie gości biznesowych i turystów, aktyw-
nie współpracujemy, a nasza oferta jest 
w pełni dostosowana do obowiązujących 
zasad bezpieczeństwa – mówi Elżbieta 
Roeske. - Jako Grupa MTP mamy za sobą 
już trzy weekendowe wydarzenia targo-
we: Letni Targ Ogrodniczy, Poznań Moto 
Fest i Letni Targ Rodzinny, przed nami ko-
lejne m.in. Letni Targ Ekologiczny. Wdro-
żyliśmy wszelkie obowiązujące zalecenia 
sanitarne oraz zakupiliśmy także kamery 
termowizyjne, aby odwiedzający nas go-
ście mogli czuć się bezpiecznie. Obserwu-
jemy reakcje zwiedzających i jesteśmy do-
brej myśli. Widzimy, że uczestnicy wyda-
rzeń doceniają wprowadzone przez nas 
standardy i przyzwyczają się do nowych 
zasad udziału w targach – dodaje.

Sporo zapowiedzianych już wydarzeń 
ma też w swoim kalendarzu firma Pol-
ski Drukarz a każde z nich niesie za sobą 
też fantastyczne pomysły. - Spotkamy się 
w maseczkach i przyłbicach, jest to dosko-
nała okazja do zrobienia balu maskowe-
go, i taki właśnie mamy zamiar na jednej 
z naszych z cyklicznych imprez zorganizo-
wać. Więcej czasu też spędzimy podczas 
dobrej pogody na łonie natury, a nie w za-
mkniętych pomieszczeniach. Oczywiście 
wszędzie będą nam towarzyszyć płyny de-
zynfekujące. Jesteśmy także przekonani, 
że zarządzający obiektami, w których te 
eventy się odbędą, również staną na wy-
sokości zadania i zapewnią nam wszyst-
kim odpowiednie bezpieczeństwo. Jestem 
także pewna, że w salach konferencyj-
nych nie zasiądą goście zakatarzeni i po-
kasłujący, jesteśmy już na tyle przeczuleni 
i świadomi czasów, w których się znaleź-
liśmy, że z przeziębieniem pozostaniemy 
w domu – mówi Jolanta Ziemniak-Ronke.

Idzie jesień i powrót do pracy zdalnej 
Wielkimi krokami nadciąga jednak je-

sień, która może przynieść kolejne niespo-
dzianki. - Choć wciąż dobiegają do nas wie-
ści o drugiej fali Covid-19 jesienią, mam 
szczerą nadzieję, że w drugiej połowie roku 
zrealizujemy zapowiedziane wcześniej kon-
ferencje. Przed nami także inne wyzwanie: 
jak zorganizować pracę naszego zespołu, 
aby uniknąć ewentualnych przykrych nie-
spodzianek, np. znalezienia się na kwaran-
tannie, tak by nie zabrakło gospodarza na 
organizowanych przez niego eventach. Naj-
prawdopodobniej powrócimy do pracy zdal-
nej i podziału na mniejsze zespoły – zapo-
wiada Jolanta Ziemniak-Ronke. - I jak doda-
je - Żywię nadzieję, że mimo wszystko nad-
chodząca jesień okaże się dla nas wszystkich 
pomyślna i łaskawa. Życzę wszystkim przede 
wszystkim dużo zdrowia i sił! 
■ Zofia Smolarek

- Ostatnie miesiące przyniosły wie-
le nowych wyzwań. Cały świat na chwilę 
się zatrzymał, ale dla branży spotkań był 
to czas wytężonej pracy nad rozwiązania-
mi, które pozwolą przekuć kryzys w nową 
jakość. Rzeczywistość związana z koro-
nawirusem wymaga wyjścia poza utar-
te schematy. W takich momentach war-
to się zatrzymać albo nawet zrobić krok 
w tył, żeby za chwilę zrobić dwa kroki 
w przód. Dzięki takiemu podejściu mogą 
powstać projekty, które okażą się trafione 
nie tylko na czas pandemii. – mówi Elż-
bieta Roeske, wiceprezes zarządu Grupy 
MTP. Zacznijmy więc od tego, co nowe. 
Nikt z nas nie wiedział, jak długo potrwa 
czas kwartanty, dlatego wiele firm zdecy-
dowało się wprowadzić innowacyjne roz-
wiązania. Świetnym przykładem jest wła-
śnie Grupa MTP, dla której czas kwartan-
ty był też czasem rozwoju. I tak MTP 
może się dziś pochwalić nową platformą 
BuyPoland czy studiem Virtual Events.

- BuyPoland to narzędzie, którego za-
daniem jest pomoc zagranicznym klien-
tom w znalezieniu właściwych dostaw-
ców w Polsce. Katalog zawiera informa-
cje o kluczowych producentach działają-
cych od wielu lat na rynkach międzyna-
rodowych. Oprócz informacji o przedsię-
biorstwach i ich najnowszych produktach 
BuyPoland służyć będzie również publi-
kacji najnowszych informacji i raportów 
na temat najważniejszych sektorów pol-
skiego przemysłu – wyjaśnia Elżbieta Ro-
eske. I jak dodaje - uruchomiliśmy tak-
że studio, które pozwala nam realizować 
wydarzenia online i stworzyliśmy ofertę 
Virtual Events, nową usługę zespołu od-
powiedzialnego za organizację kongre-
sów i konferencji.

Przestrzeń wirtualna nie wystarczy
Oczywiście działalność wyłącznie on-

line może się okazać niewystarczająca 
dla utrzymania branży eventowej. - Pod-
stawowym zagrożeniem jest mniejsza 
liczba zleceń dla wielu firm, które powią-
zane są z organizacją targów i konferen-
cji. Branża zabudowy stoisk i aranżacji 
przestrzeni eventowych stoi w Polsce na 
bardzo wysokim poziomie i dostrzegamy 
w tym sektorze ogromny potencjał rozwo-
ju na rynkach zagranicznych. Wiele z firm 
może jednak nie przetrwać próby czasu 
bez znaczącego wsparcia finansowego – 
twierdzi Elżbieta Roeske.

O trudnym dla tej branży przestoju 
i szansie, jaka idzie za organizacją even-
tów mówi także Wiceprezes Targów 
w Krakowie pani Ewa Woch. - Czas izo-
lacji był ciężki dla wszystkich, dotkliwie 
odczuli go przedsiębiorcy, którzy aktual-
nie poszukują sposobów na wyjście z kry-
zysu. Uczestnictwo pozwoli im na nawią-
zanie i utrwalenie dotychczasowych kon-
taktów. To doskonała okazja do zaprezen-
towania oferty, zainteresowania klien-
tów. Targi przyspieszają rozwój każdej 
dziedziny gospodarki, ułatwiając dostęp 
do wiedzy i rynkowych nowości. Dzięki 
udziałowi w branżowych imprezach wy-
stawienniczych wiele firm, zwłaszcza ma-
łych i średnich, zdobywa nowe rynki zby-
tu. Wierzę, że wspólnie możemy powrócić 
do dawnej kondycji.
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Upominki dla 
najsilniejszych 

Całą prawdę o gospodarce poznajemy doko-
nując wstecznej analizy. Toteż prawdziwą skalę 
wpływu pandemii poznamy, gdy cały kurz i lęk 
już opadną. W krótkiej perspektywie gospodar-
ką rządzą emocje i nie inaczej było tym razem. 

Rozwój koronawirusa natychmiast spowodo-
wał masowe decyzje wielkiego biznesu o zamro-
żeniu budżetów PR-owych, marketingowych, 
promocyjnych, czy eventowych. Tym samym 
odciął od źródeł dochodu tysiące firm podwyko-
nawczych. Drukarni, agencji i niestety także do-
stawców upominków. 

W czerwcu, gdy liczba zakażeń była względ-
nie niewielka, a całe zagrożenie wydawało się 
być pod kontrolą, nastroje zaczęły się powoli po-
prawiać, budżety zaś odmrażać. 

produkcję za dwa tygodnie, mamy trochę zale-
głości do odrobienia. 

Zaznacza, że nie jest tak dobrze jak w zeszłym 
roku, ale do kwietniowej beznadziei – na szczę-
ście – daleko.

Komu upominek, komu?
Pytam moich rozmówców, kto jest obecnie 

ich klientami? Oboje prowadzą firmy na Ma-
zowszu, naturalne więc, że są to głównie mię-
dzynarodowe „korpo”. Michał w zeszłym roku 
kręcił filmiki głównie dla firm z branży finanso-
wej. Teraz dwie z nich wróciły, z projektami we-
binarowymi. 

Głównym klientem Katarzyny jest firma pro-
dukująca podzespoły samochodowe, która część 
biznesu ma w Grójcu, część w Krakowie, a część 
w Poznaniu. Właśnie obchodzi 25-lecie działal-
ności w Polsce.

Produkcyjni giganci przestraszyły się pande-
mii i już w marcu przeszły w tryb oszczędności. 
Jednak jak wynika z opublikowanych w lipcu da-
nych, po kwietniowej i majowej „załamce” czer-
wiec był…o pół procenta lepszy w ujęciu rok do 
roku. Choć spodziewano się spadku o 6,5 pro-
cent. Dobre wyniki zanotowały też budowlanka 
i handel stacjonarny. W maju sprzedaż detaliczna 
wystrzeliła o 15 proc. wobec kwietnia. W czerw-
cu o około 8 wobec maja. Bądźmy szczerzy: 
w tych branżach zamrożenie budżetów nie ma 
nic wspólnego z twardymi danymi.

Zauważył to Michał, operator filmowy, który 
wraz z żoną prowadzi małe studio produkcyjne. 

- W kwietniu i maju prawie wszystkie zlece-
nia mi wypadły. Ale za to druga połowa czerw-
ca i lipiec były już w miarę. Sierpień tradycyjnie 
jest ogórkowy, natomiast września spodziewam 
się niezłego, bo wygląda na to, że projekty z maja 
wrócą – mówi. 

To samo potwierdza Katarzyna, pracująca 
w firmie produkującej gadżety tekstylne. Skar-
petki, czapki, paski, szaliki i t-shirty. – Kwiecień 
i maj? Chciałabym zapomnieć – mówi. Gdy py-
tam ją, ile bym dziś czekał na produkcję partii np. 
50 t-shirtów z fikuśnym nadrukiem, wertuje no-
tes i z szerokim uśmiechem odpowiada: - Mogę 
wrzucić cię w kolejkę, najwcześniej zaczniemy 

Gdyby porównać rok 2020 do walki bokserskiej, trzeba powiedzieć, że 
w środkowych rundach koronawirus sprał naszą gospodarkę na kwaśne 
jabłko. Ta jednak nie dała się znokautować i zaczyna coraz śmielej 
odpowiadać niezłymi ciosami. Oto, które branże biją najmocniej. 
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Rekordowe wyniki notują też branża kurierska, 
czy sektor usług wspólnych.

Jaki upominek dla najsilniejszych?
Poprawa nastrojów i być może płynące z niej 

odmrożenie budżetów wcale nie sprawi, że nagle 
obrodzi imprezami integracyjnymi, przyjęciami, 
czy innymi okolicznościami, na których mogą się 
przydać gadżety. Bynajmniej! Na te jeszcze długo 
nie pozwolą ograniczenia sanitarne. Dla upomin-
ków trzeba poszukać innej drogi. Przyjrzyjmy się 
więc trendom. 

Wzrost zapotrzebowania na określone usłu-
gi, pociąga za sobą wzrost zatrudnienia (np. e-
commerce zwiększył zatrudnienie w okresie pan-
demii o 30 proc.) To naturalne. Niemniej jednak 
w dobie powszechnej pracy zdalnej na pierwszy 
plan wysuwa się jedno zagadnienie z pogranicza 
HR i employer brandingu – lojalność. 

Pracownicy, którzy uczestniczą w całkowicie 
zdalnym procesie rekrutacyjnym, pracują dla fir-
my siedząc we własnym fotelu, a innych pracow-
ników widzą wyłącznie na ekranie komputera, nie 
są w żaden sposób związani z organizacją. Nie 
czują wspólnoty, bo jak mieliby ją poczuć? I ga-
dżet lub seria gadżetów mogą być przyjemnym 
dodatkiem dla takich osób. To jednak wymaga 
poznania organizacji, jej osobowości i celów, po-
tem przemyślenia strategii i wreszcie przygotowa-
nia spersonalizowanych gadżetów.
■ Tomasz Piszczek 

Po ich publikacji eksperci szybko zmienili 
zdanie i teraz oficjalne stanowisko brzmi: jest 
tak sobie, ale na pewno lepiej niż się spodzie-
waliśmy. 

PKB w pierwszym półroczu spadło co 
prawda o 8,9 procent, ale…Po pierwsze raczej 
spodziewano się dwucyfrowego spadku, a po 
drugie, gdyby z zestawienia wyjąć tylko 4 ty-
godnie kwietnia, ubytek w ujęciu rok do roku 
nie budziłby paniki. 

Co to wszystko oznacza dla branży upo-
minków? A no tyle, że w tych branżach warto 
poszukać kontraktów. A szczególnie w prze-
myśle. Bo wszystkie znaki na niebie i zie-
mi wskazują, że efektem ubocznym CO-
VID-u będzie przeniesienie części produk-
cji przemysłowej do Europy. Widać to, np. 
w znakomicie radzącej sobie logistyce ma-
gazynowej. Wśród najemców powierzchni 
przybywa firm produkcyjnych. – To pierw-
sze symptomy trendu czy chęci uniezależnie-
nia się od Azji i przywrócenia produkcji bliżej 
miejsc konsumpcji – mówił na łamach Rzecz-
pospolitej Robert Dobrzycki z Panattoni, gi-
ganta logistyki magazynowej.

Inne branżę, na które warto spojrzeć przy-
chylnym okiem? Sklepy internetowe i w ogóle 
cały e-commerce. Np. allegro, czy OLX w cza-
sie pandemii tylko rosły. Podobnie zresztą, jak 
cały internetowy handel żywnością i – choć tu 
w mniejszym stopniu – elektroniką.

Biznes się zmienia, 
upominki też powinny

Wyświechtane „kiedyś to było inaczej” jest 
najkrótszą i jednocześnie najpełniejszą recenzją 
zmian, które zaszły w Polsce w ostatnich trzech 
dekadach. Zwłaszcza, jak zapytamy kogoś, kto 
dobrze pamięta lata 80. i 90. 

Cóż, droga jaką przebyła Polska w tym czasie 
była przedmiotem niejednej dysertacji z zakre-
su nauk społecznych, psychologii czy ekonomii. 
W kontekście politycznym i gospodarczym jest 
też niewyczerpanym paliwem dla sporów pol-
sko-polskich. I zapewne to się nie zmieni. Dyser-
tacji będzie przybywać, sporów nie będzie uby-
wać. Jednak, co do tego, że „kiedyś to było ina-
czej” wątpliwości nie ma chyba nikt! A bodaj naj-
bardziej spektakularnym przykładem zmian jest 
sfera tzw. biznesu i oczekiwań wobec niego. 

Kiedyś naprawdę było inaczej
Kiedyś praca miała dawać chleb na stół i wy-

twarzać jakieś dobro. Tak było do lat 90, gdy 
w większości byliśmy krajem o modelu gospo-
darczym opartym na rolnictwie i przemyśle. Wo-

się też pojawiać postulaty tzw. społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. 

Kolejną dekadę później, benefity były już 
punktem żelaznym. Firmy musiały też gwaran-
tować rozwój, fajnego szefa, dobrą atmosferę, 
ścieżki karier, dawać i przyjmować feedback, 
organizować eventy, tworzyć szansę na pracę 
w międzynarodowym zespole, a nawet wyjazd do 
zagranicznego oddziału. Do tego komórka, praca 
zdalna i coraz silniejsze postulaty społecznego za-
angażowania biznesu. 

To poszerzenie oferty pracodawców na prze-
strzeni lat wynika wprost ze wzrostu oczekiwań 
społecznych wobec firm. 

Przekonać millenialsa
Jeśli cały zestaw tych oczekiwań można by 

określić jednym słowem, powinno być to słowo 
„dojrzałe”. Stale przygląda się im firma doradcza 
Deloitte, publikując cyklicznie raporty dotyczą-
ce sytuacji i wymagań młodych - „Global Mille-
nial Survey”. 

Zgodnie z przyjętą metodologią, młodzi, czyli 
millenialsi, to osoby urodzone między samym po-
czątkiem 1983, a końcem 1994. 

Dlaczego doradczy gigant upodobał sobie ana-
lizę tej właśnie grupy? Bo z punktu widzenia biz-
nesu to piekielnie ważna i bardzo liczna (w uję-
ciu światowym) kohorta. Firmom zależy na ich 
talencie i zaangażowaniu. To ich decyzje konsu-
menckie (lub brak takowych), wybory polityczne, 
wartości, przekonania czy reakcja na wydarzenia 
społeczne będą w ogromnym stopniu definiować 
kształt biznesu w najbliższych latach. 

Warto też zwrócić uwagę, że nie mówimy 
o nastolatkach. Badana grupa jest w wieku od 26 
do 37 lat. Od specjalistów po dyrektorów. Oni już 

bec pracodawców (czyli właśnie tzw. biznesu) 
nikt nie miał wygórowanych oczekiwań społecz-
nych, przynajmniej w porównaniu z dniem dzi-
siejszym. Ot, pensja pierwszego, dobry kierow-
nik, urlop z Funduszu Wczasów Pracowniczych, 
fajrant o określonej godzinie i szacunek do ludzi 
pracy. 

I choć teraz te oczekiwania wydają się natural-
ne, to niemożność ich zaspokojenia doprowadzi-
ła Polskę do wrzenia kilkukrotnie, a w końcu do 
zmiany systemu politycznego i gospodarczego. 

W latach 90. wraz z pojawieniem się nad Wi-
słą korporacji zagranicznych, coraz większa część 
siły roboczej wchodziła do nowych, usługowych 
zawodów. Co oczywiste, towarzyszyło temu po-
jawienie się nowych oczekiwań. Praca musia-
ła już prowadzić do podniesienia jakości życia, 
może dawać szansę na rozwój zawodowy i oso-
bisty. 

Dekadę później, do puli oczekiwań doszły be-
nefity – prywatna opieka medyczna, kurs języka 
obcego, wydarzenia integracyjne. Powoli zaczęły 

Już nie tylko wysoka pensja i ciekawe wyzwania zawodowe. 
Oczekiwania społeczne wobec biznesu zmieniły się diametralnie. 
Wraz z nimi lada moment zmienią się firmy, ich rola i zadania. Jak to 
wpłynie na upominek jako produkt? 

ka pytań, na które będziemy poznawać odpowiedź 
w najbliższych latach. 

Zrobić wrażenie upominkiem 
Bezpowrotnie minął czas upominków niskiej 

jakości i niepraktycznych. Ważne będzie portfo-
lio produktów stworzonych z materiałów natural-
nych, trwałych i realnie pomocnych. Niestety, bar-
dzo często upominki nie będą miały też fizycznej 
postaci. 

O przykłady pytam mocno nalegającą na anoni-
mowość menedżerkę działu marketingu w jednym 
z banków. – Potrzebujemy giftów praktycznych 
i trwałych. W zeszłym roku dla koleżanek z HR za-
mawiałyśmy serię kocyków i butelek termicznych 
dla nowoprzyjętych pracowników. Czapki z okazji 
świąt. Dla handlowców – dobre długopisy, dla me-
nedżerów - słuchawki z logotypem. Kiedyś super 
nam się sprawdziły drewniane podstawki pod te-
lefony – wyjaśnia. I dodaje, że przy wyborze upo-
minków kieruje się ceną, porą roku i jakością – każ-
da cecha jest równie ważna, przy czym jakość de-
cydująca. 

Pytam ją, czy zmiany w biznesie pociągną za 
sobą zmiany w upominkach. – Oczywiście! – odpo-
wiada bez chwili zawahania. – Myślę, że upominki 
często nie będą przedmiotami, tylko doświadcze-
niami. Dostęp do netflixa, ps4, e-księgarni, spa, czy 
kafeteria umożliwiająca dowolne wydatkowanie 
środków – spodziewam się takich zmian. To pasuje 
do stylu życia naszych pracowników – mówi. Inna 
ścieżka, to zdaniem naszej rozmówczyni, większa 
personalizacja. - My na pewno będziemy starali się 
bardziej dopasowywać prezenty. Wyobrażam so-
bie, że np. firmowej grupie rowerowej podarujemy 
talony na serwis rowerowy – kończy. 
■ Tomasz Piszczek

naprawdę dobrze wiedzą, czego chcą i dlaczego 
właśnie tego. 

Odpowiedzialność społeczna, nie (tylko) zysk.
Przede wszystkim chodzi im o to, by biznes 

był bardziej odpowiedzialny i zaangażowany 
społecznie. Na liście konkretnych oczekiwań po-
jawia się poszanowanie środowiska naturalnego, 
większe zaangażowanie w życie lokalnych spo-
łeczności, podnoszenie jakości życia i kompeten-
cji pracowników oraz tworzenie większej liczby 
miejsc pracy. 

Czego za to biznes nie powinien robić? Sku-
piać się wyłącznie na generowaniu zysku, 
zwłaszcza kosztem wymienionych obszarów. 
Taki biznes nie przekona najlepszych. Ani do pra-
cy, ani do zakupu jego produktów. I jest to już bar-
dzo wyraźnie zaznaczony trend. 

Firmy, które chcą poprawiać wynik roczny np. 
kosztem prowadzenia szkodliwej działalności, 
same odcinają się od najlepszych pracowników. 
Bo dla nich, bardzo ważne jest to, aby praca miała 
sens i wywierała pozytywny wpływ na otoczenie. 

Istotne jest też, aby praca nie kolidowała z pla-
nami podróżniczymi. Wyrażanie się przez podró-
że jest bowiem kolejnym, bardzo wyraźnym tren-
dem wśród badanej przez Deloitte grupy. 

Trend ten już ma ogromne implikacje w kon-
tekście struktury samej pracy. W czasach przedco-
vidowych firmy udawały, że home office jest nie 
dla każdego pracownika i zawodu. Dziś wszyscy 
wiedzą, że się to nie prawda. Czy gdy świat wró-
ci do normy, rozkochani w podróżach millenialsi 
wrócą do biur? Wątpliwe. 

Co z lojalnością takich osób? Jak zatrzymać 
ich w firmie? Jaką rolę w rozproszonej firmie 
ma pełnić lider? I jak ma to robić? To tylko kil-
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To się nosi!
L-Shop-Team - 120 MAREK, 6.500 PRODKTÓW

spośród artykułów marki NEUTRAL jest 
synonimem uczciwości, transparentno-
ści i zrównoważone rozwoju, a ilość cer-
tyfikatów onieśmiela. MANTIS WORLD 
przyczynia się do ochrony środowiska po-
przez zastosowanie odpowiednich mate-
riałów np. poliestru pochodzącego z recy-
klingowych butelek PET przy jednocze-
snej rezygnacji z pestycydów i innych sub-
stancji toksycznych. Również takie marki 
jak: B&C, PURE ORGANIC VON RUS-
SELL, WESTFORD MILL, TEE JAYS, 
STEDMAN I REGATTA odnajdują się 
w tym temacie bardzo dobrze.

Sports Highlight
Czasy, w których odzież sportowa mu-

siała być tylko wygodna i funkcjonalna, 
już dawno minęły. Obecnie branżę odzie-
ży sportowej podbijają aktualne trendy 
w krojach i kolorach, jak również trendy 
dot. zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska. CONA SPORTS dumnie pre-
zentuje Evolution Tees z materiałów po-
chodzących z recyklingu. Odzież sportową 
ze zużytych plastikowych butelek przygo-
towała na ten rok marka STEDMAN. Be-
echfield Original Headwear dowodzi, że 
dzięki odpowiedniemu nakryciu głowy 
możliwe jest uprawianie sportów outdo-
orowych o każdej porze roku i przy każdej 
pogodzie! Przyciągające wzrok i funkcjo-
nalne artykuły prezentuje jak zawsze mar-
ka SPIRO, której oferta skierowana jest 
do różnorodnej grupy sportowców. Marka 
TOMBO natomiast pokazuje przez swoje 
melanżowe, pastelowe topy, koszulki i le-
ginsy jak fajnie i atrakcyjnie można łączyć 
dobrą jakość z modą.

Exclusively Brands, Promotions Highlight, 
CorporateWord… 
Więcej inspiracji na www.l-shop-team.pl.

Fashion
Branża tekstylna produktów do zna-

kowania już od dawna nie obraca się 
wyłącznie wokół produktów typu basic 
oraz funkcjonalnych właściwości mate-
riałów. Coraz więcej producentów kieru-
je się trendami pochodzącymi ze sprze-
daży detalicznej przykładając większą 
wagę do modnych krojów i detali. Oczy-
wiście łącząc to z dbałością o środowisko, 
bo to również, na szczęście, jest modne. 
W ofercie największego w Polsce dystry-
butora L-Shop-Team z każdym rokiem 
pojawia się coraz więcej modnych pro-
duktów. Marki BUILD YOUR BRAND 
i BUILD YOUR BRANDIT od począt-
ku swojego istnienia wprowadzają aktu-
alne trendy tekstylne do świata odzieży 
do brandowania. Z sukcesem osiągając 
to dzięki stylom streetwearowym, wyso-
kiej jakości materiałom oraz dobremu sto-
sunkowi ceny do jakości. Marka ATLAN-
TIS pokazuje, że modnie może być tak-
że na głowie, dbając równocześnie o śro-
dowisko. Producent bags2GO w swoich 
kolekcjach toreb i plecaków skupia się 
na modnych detalach, a młoda marka MI-
NERSMATE swoją stonowaną kolorysty-
ką trafia do gust młodych klientów. Mó-
wiąc o modzie nie można nie wymienić 
marki BELLA CANVAS! To raj dla fa-
shionistów..

Organic /Recycling
Temat zrównoważonego rozwoju 

w branży tekstylnej staje się coraz waż-
niejszy. Poziom świadomości wzrasta 
zarówno u producentów tekstyliów, jak 
również u klientów. W ofercie L-Shop-
Team jest wiele marek, które poprzez 
przyjazne dla środowiska tekstylia anga-
żują się na rzecz lepszej przyszłości, opar-
tej na zrównoważonym rozwoju. Każdy 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY



Wybuch wiosennej pandemii zdominował życie społeczne, gospodarcze, ale także kreacje w reklamie.  
Był to czas bardzo intensywny, bo firmy i marki musiały dopasować swoją komunikację do panujących realiów. 
Na pierwszy plan wysunęły się emocje związane z izolacją, tęsknotą za bliskimi i tzw. normalnością.

Komunikacja w dobie wirusa skupiać się na zapewnieniu, że wszystko 
wróciło do normy, że praca przebiega 
jak przed pandemią. Działania powinny 
zachęcać klientów do powrotu do nor-
malności. Zamiast redukowania budże-
tów, aby zachowawczo przygotowywać 
się na nieznane. Wirus będzie nam to-
warzyszył przez długie lata co nie ozna-
cza, że mamy w tym okresie siedzieć 
z założonymi rękami czekając na roz-
wój sytuacji. – mówi Grzegorz Dolnik 
z gratisownia.pl. Tego samego zdania 
jest Edyta Lisowska: Kampania powin-
na być dostosowana do panującej sy-
tuacji, ale spokojna. Nie należy stra-
szyć pandemią, ponieważ mamy zwy-
czajnie jako ludzie, którzy bądź co bądź 
są przyzwyczajeni do kontaktów i rela-
cji biznesowych czy towarzyskich, do-
syć panującego strachu i zamknięcia. 
W początkowej fazie lockdown’u wie-
le firm prowadziło kampanie opierają-
ce się na strachu przed wirusem, teraz 
nie ma to najmniejszego sensu, teraz 
najważniejsze jest, aby być wsparciem 
dla klienta i pomagać mu w jego no-
wych rozwiązaniach, pomysłach, pro-
blemach, na które trzeba znaleźć anti-
dotum. – podkreśla Edyta Lisowska. 

Udogodnienia dla klientów
Innym aspektem i naturalną kon-

sekwencją pandemii koronawirusa są 
gruntowne zmiany w funkcjonowaniu 
wielu branż. Firmy z branży gastrono-
micznej musiały przerzucić się na ser-
wis z dowozem oraz internetowe zamó-
wienia. Podobnie z prezentacją i logi-
styką innych produktów. Na znaczeniu 
zyskały wszelkie aplikacje i narzędzia 
internetowe. - Wiele aspektów działa-
nia firm musiało się bardzo szybko digi-
talizować i ten trend na pewno nie znik-
nie w kolejnych miesiącach. Oprócz 
tego marki powinny inwestować w inne 
udogodnienia, jak szybsza lub darmo-
wa dostawa, aplikacje mobilne oraz 
szybka obsługa klienta za pośrednic-
twem chociażby Facebooka. – podkre-
śla Jakub Prószyński. Ludzie nauczyli 
się korzystania z tego typu narzędzi, dla 
wielu okazały się praktyczniejsze i po 
zdjęciu restrykcji nadal chętnie po nie 
sięgają. 

Upominki reklamowe w czasach 
zarazy

Upominki reklamowe to narzędzia 
stworzone do budowania relacji, które 

nia, że mamy trudny czas. – mówi Ja-
kub Prószyński, Head of Social Media 
B2C w Monday.

Niektóre brandy postawiły na kon-
wencję humorystyczną, żeby rozłado-
wać trochę ten okres pełen lęku i zmar-
twień. - W sieci pojawiła się zagranicz-
na kampania popularnej sieci fast food. 
Burger King stwierdził, że rok 2020 jest 
tak beznadziejny, że musi się już skoń-
czyć - dlatego ogłosili gwiazdkę w lip-
cu. Restauracje rozświetlone zostały 
lampkami choinkowymi a cały wystrój 
nawiązywał do świątecznego okresu. 
Burger King pokazał w swojej kam-
panii dystans, poczucie humoru, dzię-
ki czemu zyskał w oczach potencjal-
nych klientów. – wymienia jako przy-
kład świetnego ruchu marketingowego 
dr Edyta Lisowska, Dyrektor zarządza-
jący EBLIS B&L.

#Zostań w domu
Obok kampanii opartych na empa-

tii pojawił się także wiele takich, które 
edukowały odbiorców, dlaczego waż-
na jest kwarantanna. - Okres związany 
z pandemią, zmusił wiele firm do szu-
kania optymalizacji kosztów, coraz bar-
dziej na znaczeniu zyskuje PR i unika-
towe narzędzia, które za ułamek ceny 

reklamy pozwalają uzyskać plano-
wany efekt i wyprzedzić konkurencję. 
W branży reklamowej najlepsze kampa-
nie skupiały się wokoło hasła „zostań 
w domu” COVID-19 np.: McDonald’s,  
Burger King, Nike, Apple, YouTube, 
IKEA, Heinz, Dove. – mówi Adam Białas, 
ekspert rynku i manager Agencji CorePR.

Marki w różny sposób promowały 
postawy obywatelskie w czasie wio-
sennej fali pandemii. - Według mnie na 
uwagę zasługuje komunikacja Lecha 
i jego „Lechend”. Kampania, która na 
samym początku miała podkreślać wy-
jątkowość jej odbiorców w kontekście 
organizowania imprez itp. przeszła do 
tego, że każdy kto trzyma dystans, sto-
suje się do zaleceń związanych z samo-
izolacją i pomaga seniorom też jest Le-
chendą. Postać „barda” została rów-
nież zgrabnie wpleciona w trend Hot 16 
Challenge – uważa Jakub Prószyński.

Jak się komunikować
Wybuch pandemii był w reklamie 

wydarzeniem bezprecedensowym, 
więc marki musiały szybko nauczyć 
się funkcjonowania w nowej rzeczy-
wistości, stworzyć dialog z konsumen-
tem dopasowany do ich potrzeb. Jaka 
powinna być komunikacja w kryzy-
sowym dla społeczeństwa momencie? 
- Przede wszystkim taka komunikacja 
powinna wpisywać się w nową normal-
ność, ale w sposób dający nadzieję na 
lepsze jutro i w optymistycznym tonie. 
To pokazuje już chociażby Heineken 
ze swoją globalną kampanią na temat 
otwarcia barów. Maseczki czy social di-
stancing są już pewnym elementem na-
szej codzienności i powinny pojawiać 
się w komunikacji i reklamie, by imi-
tować rzeczywistość i pokazywać spo-
łeczną odpowiedzialność marki. – pod-
powiada Jakub Prószyński. 

Specjaliści stawiają przede wszyst-
kim na optymizm. - Komunikacja 
z klientami powinna przede wszystkim 

Jesteśmy blisko
Tym, czego ludzie oczekują w każ-

dym trudnym momencie jest na pew-
no empatia. Wiele marek na niej wła-
śnie bazowało swój reklamowy prze-
kaz. Jednym z najlepiej zrealizowanych 
przykładów jest reklama T’Mobile „Je-
steśmy dla Ciebie”. Zrealizowana bez 
wychodzenia z domu, bardzo natural-
nie przedstawiła kadry z życia w cza-
sie kwarantanny, trudy funkcjonowa-
nia w zamknięciu w domu, z dziećmi, 
z pracą zdalną. Marka świetnie poka-
zała jak blisko jest swoich odbiorców 
i jak doskonale ich rozumie, co podkre-
śliła przekazując w prezencie dodatko-
wy Internet w weekendy. 

Marki okazywały empatię i pomoc 
nie tylko na szklanym ekranie. Kre-
atywne formy wsparcia dla zamknię-
tych w domu konsumentów przybra-
ły postać pomysłów na spędzanie zbyt 
dużej ilości wolnego czasu w izolacji. 
- Wyróżniłbym Heinza, który stworzył 
idealne na długie wieczory puzzle z 570 
elementów, wszystkie w kolorze ich ket-
chupu oraz IKEA, która zaprojektowa-
ła 6 instrukcji na stworzenie „bazy” 
z kocy, krzeseł i innych mebli. To przy-
kłady jak tworzyć aktywacje w komu-
nikacji, bez dodatkowego podkreśla-

w ciężkich czasach zyskują na znacze-
niu. - Są skutecznym narzędziem do ko-
munikacji i budowania relacji z klien-
tem w specyficznym czasie. Wiele firm 
w ten sposób realizuje swoje ambicje 
Employer Branding-owe z pracującym 
zdalnie zespołem i spadkiem możliwo-
ści MICE. - uważa Adam Białas, mana-
ger Agencji CorePR.

Upominki reklamowe mocno wpisa-
ne są w branżę eventową, ale w obec-
nej sytuacji, kiedy organizacja spotkań 
ograniczona jest do minimum, upomin-
ki stają się wizytówką marki, jej amba-
sadorem i przedstawicielem, w miejsce 
uniemożliwionego kontaktu bezpośred-
niego. - Każdy lubi dostawać prezenty, 
które w chwili obecnej, przy ogranicze-
niu możliwości spotkania face-to-face 
powinny być traktowane jako podsta-
wowa metoda do przypominania klien-
tom o sobie. Możemy w bardzo prosty 
sposób zakomunikować im jak wyjątko-
wo cenni są dla naszego biznesu, któ-
ry bez ich aktywnego udziału jest ni-
czym innym jak kolejnym numerem 
w identyfikacji podatkowej. – podkre-
śla Grzegorz Dolnik. Branża reklamo-
wa wykreowała szereg produktów wpi-
sanych w realia pandemii, funkcjonal-
nych i praktycznych, ale w stałym re-
pertuarze są upominki tradycyjne, które 
ucieszą odbiorców zmęczonych tema-
tem zdrowotnych zagrożeń. - Dla tych 
którzy wracają po dłuższej nieobecno-
ści można przygotować całą masę pa-
kietów powitalnych, które w nawiąza-
niu do obecnej sytuacji mogą zawie-
rać gadżety związane z pandemią tj. 
długopisy antybakteryjne, małe pod-
ręczne żele do dezynfekcji rąk, chus-
teczki, maseczki z nadrukiem/logo fir-
my i wiele innych. Jest także grupa ma-
rek i Klientów, która całkowicie wróci-
ła do normalności i proponuje upomin-
ki nie związane z tym okresem i tema-
tem tj. breloki z rozgałęźnikami, kub-
ki termiczne i wiele innych dostępnych 
gadżetów. – wymienia Edyta Lisowska.

Wiosenne kampanie reklamowe były 
tworzone „na gorąco”, komunikacja 
szyta na miarę możliwości. W momen-
cie, kiedy wirus nadal nie został zaże-
gnany, firmy i marki mogą przygoto-
wać swoją jesienną kreację reklamową, 
bo odbiorcy znowu będą potrzebować 
wsparcia. 
■ Joanna Muszyńska
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ROBERT ZAŁUPSKI
CEO OOH magazine

WSPÓLNIE ODBUDUJMY POPYT NA UPOMINKI REKLAMOWE

fantastyczne jubileusze. 30., 20. czy 
15. lecia obecności na rynku. Wierzę, 
że z tej nietypowej sytuacji wyjdą jesz-
cze bardziej wzmocnieni.

Jak przedstawia się zaintereso-
wanie tegoroczną edycją Festiwalu  
zarówno wśród wystawców, jak 
i zwiedzających?

Większość firm zdaje sobie spra-
wę, że potrzebny jest potężny reSTART 
branży, a właściwie całej gospodar-
ki. W mojej opinii chyba żadna go-
spodarka świata nie przeżyje kolejne-
go lockdownu. O ile wcześniej wyda-
wało nam się, że będzie problem z or-
ganizacją i rozważaliśmy różne scena-
riusze (mamy na szczęście świetnego 
partnera w postaci EXPO XXI War-
szawa, który wspiera nas na każdym 
etapie organizacji), to jednak obecnie 
widzimy duży optymizm naszej bran-
ży. Potrzebny jest powiew normalno-
ści, spotkania twarzą w twarz, zapo-
znania się z nowościami i ponowne 
otwarcie. A co najważniejsze - musimy 
dać jasny sygnał dla działów marke-
tingu klientów końcowych. W tych nie-
typowych czasach firmy powinny po-
stawić na budowanie relacji, wsparcie 
swoich klientów i pracowników. Do-
skonale wiemy, że upominki reklamo-
we są do tego najlepszym narzędziem. 
Spotkajmy się we wrześniu w Warsza-
wie. Oczywiście z zachowaniem no-
wych norm bezpieczeństwa.

Przygotowania do targów i  wy-
darzeń towarzyszących ruszyły peł-
ną parą. Jakie wymogi wymuszają 
względy bezpieczeństwa podczas 
FestiwalMarketingu.pl?

Bezpieczne targi są możliwe i na 
takie właśnie stawiamy. Za nami są 
już pierwsze wydarzenia w Poznaniu, 
podczas których na jednych targach 
zorganizowanych w czerwcu pojawiło 
się ponad 4 tys. zwiedzających. Praski 
Koneser również odwiedziło mnóstwo 

osób, które przybyły na targi „Jestem 
Slow”. W sierpniu przed nami jeszcze 
targi mody - również w Poznaniu. Tak-
że nie będziemy pierwsi.

Zgodnie z wytycznymi, poszerzyli-
śmy alejki między stoiskami do 3 me-
trów, mamy dużo większą przestrzeń, 
świetnie zaplanowaną komunikację 
oraz mnóstwo punktów do dezynfek-
cji. Wystawcy będą zaopatrzeni zarów-
no w przyłbice, jak i maseczki. Firma 
Headwear przygotowuje maseczki dla 
zwiedzających. Mimo to wiemy, że na 
pewno będą to inne targi niż dotych-
czas. Bez przyjacielskich uścisków czy 
też wieczornej imprezy w klubie.

Staramy się jednak zapewnić takie 
warunki, aby wystawcy i zwiedzający 
poczuli normalność, za którą tak chy-
ba wszyscy tęsknimy.

Co wydaje się Wam obecnie szcze-
gólnym wyzwaniem?

Zdecydowanie przekonanie ludzi do 
jak najliczniejszego przybycia na im-

prezy. Rozmawiamy z przedstawicie-
lami top agencji i wiemy, że na ich 
obecność możemy liczyć. To dla nas 
i wystawców ważne wsparcie. Wie-
le rozmów ze zwiedzającymi pro-
wadzą sami wystawcy. To czas, kie-
dy wszyscy gracze rynku rekla-
mowego muszą wspólnie odbudo-
wać popyt na upominki reklamo-
we. Musimy także pamiętać, że na-
sza branża jest mocno powiązana 
z branżą eventową. Wierzę, że od-
powiednio wysoką frekwencją na  
FestiwalMarketingu.pl pokażemy, że 
bezpieczne wydarzenia są możliwe.

Dlaczego spotkania face to face 
podczas targów branżowych są 
dobrym kierunkiem promowania 
oferty?

Produkty reklamowe trzeba zo-
baczyć na żywo i dotknąć. Spraw-
dzić ich jakość. Ich prezentacja on-
line to za mało. Przy okazji war-
to porozmawiać o trendach i warun-

kach współpracy. Budować relacje. 
Jeśli chcemy odbudować popyt na ar-
tykuły promocyjne, musimy wysłać ja-
sny przekaz dla rynku, pokazać, że 
branża działa i co więcej - nasza ofer-
ta może być świetną alternatywą do 
drogich kampanii telewizyjnych czy 
online.

Opowiedz proszę o wydarzeniach 
towarzyszących, jakie dodatkowe 
atrakcje czekają na gości podczas 
tegorocznego Festiwalu?

Finalizujemy program dwóch kon-
ferencji: EVENT MIX i MARKETING  
MIX. Oczywiście będą branżowe kon-
kursy SUPER GIFT i POS STARS.  
Bezpłatna kawa i dużo bezpiecznych 
stref do spotkań. Wystawców będziemy 
integrować z przedstawicielami agen-
cji reklamowych i drukarń podczas 
pikniku po targach. Wszystko z zacho-
waniem wytycznych bezpieczeństwa, 
w przyjaznej atmosferze.
■ Rozmawiała Joanna Muszyńska

Bezpieczne targi są możliwe. W opinii naszych wystawców 
potrzebny jest nam duży reSTART branży. Przed nami 
najważniejszy sezon świąteczny. W tych nietypowych czasach 
upominki reklamowe mogą stać się kluczowym narzędziem 
w komunikacji firm z klientem i długofalowym budowaniu relacji 
– mówi w wywiadzie z nami Robert Załupski z OOH magazine – 
organizator wrześniowych targów FestiwalMarketingu.pl

Wiosna zamiast odmrożenia przy-
niosła w  tym roku zamrożenie. Jak 
przyjęliście tę sytuację jako organi-
zatorzy imprezy targowej? Jak wy-
glądała komunikacja z  klientami 
w tym trudnym momencie?

W pierwszym okresie skupiliśmy się 
na działaniach charytatywnych. Akcja 
#SuperBohater koordynowana przez 
OOH magazine zaangażowała wielu 
naszych wystawców. Wsparliśmy ra-
zem ponad 40 szpitali zakaźnych. Wy-
posażyliśmy ponad 500 pielęgniarek 
i ratowników medycznych w persona-
lizowane kubki z logo #SuperBohater. 
Takie pospolite ruszenie naprawdę do-
dało branży dużo pozytywnej energii.

Co do organizacji samych targów, 
mieliśmy bardzo dobry feedback od 
naszych wystawców. Właściwie to oni 
podjęli decyzję o kontynuowaniu prac 
nad Festiwalem Marketingu. Wiemy, 
że będzie on inny, wyjątkowy, ale pa-
miętamy przecież rok 2008, kiedy bo-
rykaliśmy się z kryzysem gospodar-
czym. Wystawcy wierzą, że poradzi-
my sobie jeszcze lepiej. Pamiętajmy, 
że wielu z nich niedawno obchodziło 
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W ostatnim numerze na podstawie analizy opublikowanej przez agencję reklamową DDB przedstawiliśmy 
pandemiczny krajobraz rynku reklamowego. Przypomnijmy, iż eksperci doradzali markom 
podczas pandemii elastyczne podejście do biznesu. - Kluczowe jest wyjście z typowej roli biznesu, 
niekoncentrowanie się na sprzedaży – alarmowali. - Po ustaniu epidemii rynek wejdzie w fazę odradzania. 
Celem biznesu będzie przekucie poprawy nastrojów i potrzeby konsumpcji na odrobienie strat – wyjaśniali. 
Tymczasem odmrażanie gospodarki jeszcze się nie zakończyło a rząd już w sierpniu, w 19 powiat ponownie 
wprowadził wiosenne restrykcje. Druga fala wirusa miała nadejść jesienią, lecz stało się to szybciej, niż 
wszyscy przypuszczali. To może oznaczać, że powrócimy także do pandemicznych nawyków, a to ważna 
informacja szczególnie dla mikro i małych firm.

Reklama w czasach 
zarazy vol.2

docelowej. W grupach właścicieli kupują-
cych luksusowe marki zegarków oraz bi-
żuterii najwyższe czytelnictwo mają Twój 
Styl i Glamour (od 17% do 20%). Wyso-
kie czytelnictwo w tych grupach uzyskują 
także pisma people, np.: Viva 22%-25%.

Aby sprawdzić, jak bardzo opłaca się 
inwestować w reklamę prasową PBC 
stworzyło społeczną klasyfikację wła-
ścicieli firm, wzorując się na międzyna-
rodowej klasyfikacji social grades. PBC 
wyodrębniło cztery kategorie właścicie-
li mikro i mały firm, nadając im określa-
nia klas w sensie socjologicznym. Klasy 
mają hierarchiczny charakter pod wzglę-
dem pozycji społecznej i prestiżu. Kla-
sa wyższa to 17% właścicieli firm, klasa 
średnia wyższa - 28% właścicieli, klasa 
średnia - 40% właścicieli oraz niższa kla-
sa obejmuje 15% przedsiębiorców.

W marketing inwestuje klasa wyższa
Jak się okazuje właściciele firm trosz-

czą się o swój rozwój, ale jedynie klasa 
wyższa planuje częściej (wzrost z 58% 
do 67%) podczas recesji, niż w okre-
sie wzrostu, podjąć więcej niż 3 dzia-
łania marketingowe w firmie. Pozosta-
łe klasy społeczne zamierzają zreduko-
wać liczbę aktywności marketingowych 
w okresie recesji. Dobra wiadomość jest 
jednak taka, że silna presja na utrzyma-
nie odpowiednio wysokiego statusu spo-
łecznego właścicieli firm już raz pomogła 
nam wyjść z poważnego kryzysu ekono-
micznego. - Zabójczy dla polskiej przed-
siębiorczości był kryzys rosyjski. Anali-
za dynamiki, jak zmieniała się liczba firm 
od 1999 r., pokazuje, że w 2000 r. w sto-
sunku do 1999 r., firm było o 2,9% mniej. 
W 2001 r. w stosunku do 1999 r. uby-
ło już 9% firm. Aż do 2008 r. liczba mi-
kro i małych firm nie przewyższyła sta-
nu z 1999 r. W 2009 r. kolejny kryzys fi-
nansowy likwiduje ponad 6% firm rok do 
roku. W efekcie jest ich o 5% mniej niż 
dekadę wcześniej, przed kryzysem rosyj-
skim! Aż do 2011 r. polski biznes nie był 
w stanie odbudować stanu z 1999 r. Do-
piero od 2014 r. dynamicznie rośnie licz-

ba mikro firm, aby w 2020 r. przekroczyć 
o 20% stan z 1999 r. i jest to spowodo-
wane, właśnie silną presją na utrzymanie 
odpowiednio wysokiego statusu społecz-
nego – czytamy w raporcie.

Jak wyjaśnia autor raportu Waldemar 
Izdebski, Prezes Polskich Badań Czytel-
nictwa, z badania wynika, że dla właści-
cieli mikro i małych firm, kwestia statu-
su jest kwestią priorytetową, ważniejszą 
nawet od własnych zarobków czy dłu-
gofalowego prosperowania przedsię-
biorstwa. I tak z jednej strony właści-
ciele są w stanie szybko uciąć wydat-
ki na strategiczne sektory działalności 
firm takie, jak: marketing, obsługa praw-
na czy w końcu inwestycje w pracow-
ników, a z drugiej strony nie rezygnują 
z indywidualnych zakupów marek luk-
susowych i premium. - Ważnym aspek-
tem jest też silne powiązanie kwestii sta-
tusowych z kulturowymi – właściciele mi-
kro i małych firm czytają statystycznie 
więcej prasy niż ogół Polaków i nie re-
zygnują z tej aktywności, pomimo wid-
ma dużego kryzysu gospodarczego. Bie-
żąca znajomość treści prasowych jest dla 
nich silnym elementem zachowania wła-
snego wizerunku. To dzięki czytaniu pra-
sy mogą zachować odpowiedni poziom 
elokwencji i obycia, pokazując się w to-
warzystwie, jako osoby posiadające nie 
tylko specjalistyczną, wąską wiedzę na te-
mat swojej branży, ale także znające ak-
tualne trendy czy problemy na szeroko ro-
zumianym rynku lub zagadnienia spo-
łeczne – wyjaśnia Waldemar Izdebski.

Skąd tak silne przywiązanie właścicie-
li mikro i małych firm do własnego statu-
su? - Oczywiście, można powiedzieć, że 
po części są to indywidualne predyspo-
zycje osobowościowe i hierarchia war-
tości, ale przede wszystkim warto zwró-
cić uwagę na siłę presji społecznej. Aktu-
alny stan przedsiębiorstwa, jakość świad-
czonych usług i oferowanych produktów 
jest oceniany niejednokrotnie przez klien-
tów poprzez pryzmat samego właścicie-
la firmy. Jest to tym bardziej istotny ele-
ment w przypadku mikro i małych przed-
siębiorstw, gdzie to właśnie właściciel 
jest osobą, która spotyka się z klienta-
mi, nawiązuje kontakty biznesowe i fina-
lizuje kontrakty. Właściciel dla tego typu 
firm jest swego rodzaju wizytówką, przez 
której pryzmat potencjalny klient ocenia 
przedsiębiorstwo jako całość. W przy-
padku mikro i małych firm, które nie po-
siadają znanej marki, to ocena samego 
właściciela wpływa na ostateczną decy-
zję o zakupie – sumuje.
■ Zofia Smolarek
*Artykuł powstał na podstawie analizy raportu 
przedsiębiorcy Polskiego Badania Czytelnictwa. Z pełnym 
raportem można zapoznać się na stronie internetowej PBC: 
https://www.pbc.pl/raport-przedsiebiorcy/ 

Z raportu przedsiębiorców Polskie-
go Badania Czytelnictwa wynika bo-
wiem, że w okresie pandemii, w stosun-
ku do 2018 r., oglądalność telewizji wzro-
sła z 68% do 92%, a czytelnictwo prasy 
z 54% do 65%. Ponadto raport Reutersa 
potwierdza, że podczas wiosennej kwa-
rantanny dużym zaufaniem cieszyły się 
media lokalne. Nagle influencerzy, wia-
domości od znajomych, przestały być dla 
nas tak ważne, jak przed wybuchem pan-
demii, ludzie mieli bowiem potrzebę do-
trzeć do rzetelnych wiadomości.

Prasę drukowaną lubi czytać klasa 
wyższa i średnia

Czytelnictwo dzienników ogólnopol-
skich i tygodników opinii w tych grupach 
wynosi od dwudziestu kilku do trzydzie-
stu kilku procent. Od 24% do 29% przed-
stawicieli klasy wyższej czyta pisma po-
dróżnicze, komputerowe, motoryzacyj-
ne lub z innego obszaru wiedzy. Jednak 
czy wśród nich są nasi klienci? Z rapor-
tu wynika, że przedsiębiorcy chcą oszczę-
dzać, ale nie na sobie. - Właściciele firm 
deklarują głębokie cięcia kosztów w swo-
ich firmach, w tym kosztów wpływających 
na ograniczenie potencjału rozwojowego 
firmy przy wychodzeniu z recesji, ale sami 
nie planują ograniczenia prywatnej kon-
sumpcji – czytamy. A to oznaczać może, 
że o ile dadzą się przekonać reklamie 
luksusowej marki zegarów, o tyle nieko-
niecznie przekona ich reklama, która wią-
załaby się z inwestycją w ich firmę. Ra-
port dowodzi, że w okresie recesji właści-
ciele mikro i małych firm nie ograniczą 
liczby kupowanych luksusowych marek 
produktów. I tak: co trzeci przedsiębior-
ca wydający w ciągu roku ponad 10 tys. 
na wyjazdy turystyczne czyta Gazetę Wy-
borczą, Newsweek, a 28% czyta Natio-
nal Geographic. Wśród kupujących nowe 
samochody osobowe 33% czytelnic-
two uzyskuje Gazeta Wyborcza, a osiem 
dzienników regionalnych ma aż 22% czy-
telnictwo w skali populacji kraju. Wśród 
magazynów największe czytelnictwo ma 
Tele Tydzień, który wskazało 28% grupy 
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Edukacja i szkolenia

Styczeń 2021 przyniesie spore zmian dotyczące przepisów zamówień publicznych. 
Najważniejsza, to ich elektronizacja. Na nowych zasadach już odbywają się duże unijne 
przetargi, a przystąpienie do nich okazuje się nie być proste. O tym, jak przygotować się 
do nowego prawa i nie wypaść z obiegu rozmawiamy z Michałem Kunikowski z Serwisu 
Zamówień Publicznych.

Zamówienia publiczne  
tylko elektronicznie! 
W życie wchodzi 
nowe prawo

nej. W przypadku, gdy oświadcze-
niem woli jest oferta w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego 
– efektem jest jej odrzucenie.

Czy możemy oszacować, o  ile 
zmalała liczba podmiotów przystę-
pująca do przetargów elektronicz-
nych?

Tego rodzaju danymi dysponu-
je wyłącznie Urząd Zamówień Pu-
blicznych, do którego spływają spra-
wozdania o udzielonych zamówie-
niach od wszystkich instytucji zama-
wiających w Polsce. Na podstawie 
tych sprawozdań Urząd przygotowu-
je sprawozdanie o funkcjonowaniu 
systemu zamówień publicznych w ko-
lejnych latach. Obecnie dostępne jest 
sprawozdanie za rok 2018, natomiast 
wiedzę o poziomie spadku konkuren-
cyjności będzie mogło przynieść po-
równanie danych z 2018 r. z danymi 
za rok 2019.

W mojej ocenie o skali problemu 
może świadczyć wprowadzony no-
wym Prawem zamówień publicznych 
(ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 
2021 r.) przepis obligujący instytucje 
zamawiające do przekazywania Pre-
zesowi Urzędu Zamówień Publicz-
nych informacji o ofertach złożonych 
w każdym postępowaniu w terminie 7 
dni od ich otwarcia lub unieważnie-
nia postępowania. Dzięki temu Pre-
zes UZP będzie dysponował aktual-
nymi informacjami i – mam nadzie-
ję – będzie w stanie podejmować ade-
kwatne działania operacyjne (doty-
czące funkcjonowania platformy e-
Zamówienia, na którą ciągle czeka-
my) oraz legislacyjne w celu zapew-
nienia pożądanego poziomu konku-
rencyjności polskiego rynku zamó-
wień publicznych.

W jaki więc sposób podmioty po-
winny przygotować się do nowych 
przepisów?

Przede wszystkim należy zadbać 
o właściwy poziom wiedzy i umiejęt-
ności praktycznych w zakresie obsłu-
gi wybranych systemów teleinforma-
tycznych (pamiętajmy, że platforma e-
Zamówienia nie jest jeszcze gotowa) 
i „obchodzenia się” z dokumentami 
elektronicznymi, w tym także ofertami 
w formie elektronicznej, opatrzonymi 
kwalifikowanymi podpisami elektro-
nicznymi. Warto w tym miejscu nad-
mienić, iż począwszy od wejścia w ży-
cie nowego Prawa zamówień pu-
blicznych, oferty w postępowaniach 
o wartości mniejszej niż progi unijne 
będą mogły być składane także w po-
staci elektronicznej opatrzonej podpi-
sami zaufanymi lub osobistymi.

Dodatkowo warto rozważyć wybór 
takiego systemu teleinformatyczne-
go, który będzie najbardziej przyja-
zny użytkownikowi – mam tu na myśli 
przede wszystkim wykonawcom. Od 
tego, czy wykonawca będzie w stanie 
sprawnie złożyć ofertę, będzie zależa-
ło powodzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego. Istnie-
ją na rynku systemy, którym daleko do 
uznania ich za intuicyjne.

Serwis Zamówień Publicznych 
działa od blisko 20 lat. Posiada-
ny przez Państwa potencjał pozwa-
la prowadzić szkolenia on-line oraz 
świadczyć profesjonalne doradztwo, 
ale czy dla każdego podmiotu? Czy 
potrzebny jest do tego jakiś specjal-
ny sprzęt (oprogramowanie), czy wy-
stępują bariery wiekowe?

Oczywiście konieczne jest posiada-
nie sprzętu w postaci komputera oso-
bistego działającego w oparciu o sys-
tem operacyjny zgodny z wymagania-
mi systemów teleinformatycznych słu-
żących do prowadzenia postępowań. 
Dodatkowo należy także posiadać 
umiejętność do instalowania składni-
ków oprogramowania niezbędnych na 
etapie otwarcia i badania ofert. Nie 
są to jednak wymagania wyklucza-
jące kogokolwiek z kręgu uczestni-
ków organizowanych przez nas szko-
leń – oprogramowanie takie jest do-
stępne w sieci Internet i naprawdę je-
dyną przeszkodą jest kwestia upraw-
nień administratora do instalowania 
tego rodzaju składników. Wiek uczest-
nika także nie gra tutaj wielkiej roli – 
istotne jest otwarcie na nowe techno-
logie i chęć podjęcia nowych wyzwań.

Jak długo trwa takie szkolenie 
i na jakie koszty musimy być przy-
gotowani?

Szkolenie dotyczące konkretnego 
rozwiązania wykorzystywanego przez 
instytucje zamawiające – weźmy za 
przykład udostępniany przez Urząd 
Zamówień Publicznych miniPor-
tal – trwa jeden dzień szkoleniowy, 
a uczestnicy zapoznają się od strony 
praktycznej z utworzeniem nowego 
postępowania, przygotowaniem ofer-
ty, złożeniem oferty, jej odszyfrowa-
niem, aż po otwarcie i badanie. Szcze-
góły różnią się w zależności od tego, 
czy szkolenie skierowane jest do in-
stytucji zamawiających, czy do przed-
siębiorców ubiegających się o udzie-
lenie zamówienia. Koszt uczestnictwa 
w takim szkoleniu uzależniony jest od 
liczby uczestników, wymagań w za-
kresie infrastruktury i jest przedmio-
tem indywidualnych ustaleń.
■ Rozmawiała Zofia Smolarek

Od kilkunastu miesięcy duże unij-
ne przetargi muszą odbywać się 
w  formie elektronicznej. Od tego 
czasu liczba podmiotów biorących 
udział w takich przetargach spadła, 
gdyż bez specjalistycznego przy-
gotowania się, nawet specjaliści 
z wieloletnim stażem nie są w sta-
nie przystąpić do takiego przetar-
gu. Proszę powiedzieć, na czym po-
lega największa trudność?

Podstawowa trudność polega na 
braku właściwego rozumienia poję-
cia dokumentu elektronicznego i bra-
ku biegłości w posługiwaniu się usłu-
gami zaufania i identyfikacji elektro-
nicznej. Treść dokumentacji zamówie-
nia – pomijając zawiłości wynikają-
ce z niewiedzy samych instytucji za-
mawiających – ma tutaj drugorzędne 
znaczenie. Pojęcie oświadczenia woli 
w formie elektronicznej, kwalifikowa-
ne podpisy elektroniczne, a także na-
rzędzia do ich składania i walidacji 
stanowią element, który nie jest sze-
roko znany uczestnikom rynku zamó-
wień publicznych. Nie ma się zresztą 
czemu dziwić, biorąc pod uwagę, że 
nie są to elementy szeroko spotyka-
ne w praktyce obrotu gospodarczego 
w Polsce. Ludzie nie rozumieją istoty 
rzeczy, a dodatkowo nie potrafią po-
sługiwać się dostępnymi narzędziami. 
Za przykład niech posłuży opatrywa-
nie oświadczenia woli w postaci do-
kumentu elektronicznego zewnętrz-
nym kwalifikowanym podpisem elek-
tronicznym w formacie XAdES, a na-
stępnie przesłanie wyłącznie pliku 
obejmującego wspomniane oświad-
czenie z pominięciem pliku podpi-
su. W efekcie adresat oświadczenia 
woli otrzymuje co prawda jego treść, 
lecz nie dochodzi do zachowania wy-
maganej prawem formy elektronicz-



Urlop wypoczynkowy – przyjemność, powinność czy obowiązek pracownika? Czy warto prowadzić 
plany urlopowe? Kiedy i jak można odwołać pracownika z urlopu? Do kiedy należy udzielić zaległego 
urlopu wypoczynkowego pracownikowi? Jakie kary finansowe grożą pracodawcy?

dawca powinien poinformować pra-
cownika skutecznie o swojej decy-
zji, tj. w taki sposób, aby pracownik 
mógł się zapoznać z treścią odwołania 
(email, telefon). Decyzja pracodaw-
cy o odwołaniu pracownika z urlopu, 
traktowana jest jako polecenie służ-
bowe - zatem pracownik zobowiąza-
ny jest przerwać swój urlop i zgłosić 
się do pracy, bez względu na własną 
ocenę zasadności decyzji pracodawcy 
i przedstawionych okoliczności. Sta-
wiając się w pracy, pracownik niewy-
korzystaną część urlopu może wyko-
rzystać w innym, późniejszym termi-
nie.

Zaległy urlop
Zgodnie z art. 161 KP „pracodaw-

ca jest obowiązany udzielić pracow-
nikowi urlopu w tym roku kalenda-
rzowym, w którym pracownik uzy-
skał do niego prawo”. Zatem urlop 
wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 
26 dni nabyty z dniem np. 01 stycz-
nia 2020 r. pracownik powinien wy-
korzystać do 31 grudnia 2020. Jeśli 
nie uda mu się tego uczynić to cześć 
niewykorzystana staje się tzw. urlo-
pem zaległym i pracodawca jest zo-
bowiązany udzielić go pracowniko-
wi najpóźniej do 30 września następ-
nego roku kalendarzowego (tj. do 
30 września 2021r). Kwestią otwar-
tą pozostaje temat udzielania urlopu 
zaległego pracownikowi w terminie 
z nim uzgodnionym czy jednaj już 
według potrzeb pracodawcy?

Według Sądu Najwyższego w ta-
kiej sytuacji tj. udzielania zaległego 
urlop wypoczynkowego pracodaw-
ca nie ma obowiązku uzgadniania 
z pracownikiem terminu jego wyko-
rzystania (wyrok z dnia 2 września 

dla pracowników a czasem specjalnie 
dedykowane do tego typu zadań pro-
gramy. Dlaczego warto je prowadzić? 
Po pierwsze zapewniają pracodaw-
cy wsparcie przy zarządzaniu czasem 
pracy pracowników, wiemy, kiedy i na 
jak długo nie ma w pracy konkretnych 
pracowników. Po drugie, menadżer 
ma wiedzę, czy może w tym czasie in-
nemu pracownikowi również udzie-
lić urlopu. Po trzecie, pozwala prze-
widzieć ewentualne uzupełnienie ka-
dry, kiedy mamy największe „braki” 
a po czwarte, zachęca pracowników 
do współodpowiedzialności przy pla-
nowaniu swojego urlopu z uwzględ-
nieniem nie tylko potrzeb biznesu, ale 
również kolegów/koleżanek z zespo-
łu. Za to właśnie m.in. można doce-
nić prowadzenie planów urlopowych 
i udzielania wolnego zgodnie z nimi.

Prawa pracowników
Przy prowadzeniu czy planowaniu 

urlopów warto zwrócić uwagę na art. 
152 § 1 Kodeksu pracy, który gwaran-
tuje pracownikom prawo do nieprze-
rwanego urlopu. Nieprzerwanego urlo-
pu (?) co to oznacza, w praktyce dla 
pracodawcy? Mianowicie, nasz pra-
cownik ma prawo do wykorzystania 
nawet pełnego wymiaru (20/26 dni) 
w jednym momencie „nieprzerwanie” 
(potocznie mówiąc „ciągiem”). Nato-
miast na wniosek pracownika, przy-
sługującym mu urlop w danym roku 

kalendarzowym (20/26 dni) może zo-
stać podzielony na części, z których 
choć jedna powinna trwać nie mniej 
niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. 
Do tych 14 dni zalicza się okres week-
endów i święta.

Pomimo prowadzonych planów 
urlopowych, pracownik udaje się na 
urlop zawsze w porozumieniu i za 
zgoda pracodawcy (warto, aby był do-
kument/email/inny rodzaj potwierdze-
nia udania się na urlop przez pracow-
nika za zgodą pracodawcy).

Odwołanie z urlopu
Skoro pracodawca jest zobowiązany 

do udzielenia urlopu pracownikom, to 
czy może pracownika odwołać z trwa-
jącego urlopu? Tak, może odwołać 
pracownika z urlopu, Kodeks pracy 
daje mu takie prawo. Takie odwołanie 
może wystąpić wówczas, gdy obec-
ności pracownika w pracy wymagają 
okoliczności nieprzewidziane w chwi-
li rozpoczynania urlopu. W takiej sy-
tuacji pracodawca jest zobowiązany 
pokryć koszty poniesione przez pra-
cownika w związku z odwołaniem go 
z urlopu (art. 167. §1 i §2 KP). W nie-
których sytuacjach, koszty mogą rów-
nież uwzględniać powrót rodziny pra-
cownika. Do powodów uzasadniają-
cych decyzję pracodawcy możemy za-
liczyć sytuacje dotyczące awarii np. 
strategicznej maszyny, pożar czy cho-
roba osoby go zastępującej. Praco-

Plan urlopów – dlaczego warto?
Okres wakacyjny sprzyja różnym 

aktywnościom poza pracą oraz wzma-
ga czas, w którym pracodawcy muszą 
tak zaplanować prace, aby „wpleść” 
w nią wyczekiwane przez pracow-
ników okresy urlopowe. W tym za-
rządzaniu z pomocą przychodzą pla-
ny urlopowe (art. 163. § 1 KP). Pra-
codawca ustala plan urlopów, bio-
rąc pod uwagę wnioski pracowników 
i konieczność zapewnienia normalne-
go toku pracy. Kodeks pracy nie na-
rzuca formy ich prowadzenia. W prak-
tyce najczęściej są to arkusze Excel, 
umieszczone w miejscu dostępnym 

2003 r., I PK 403/02, OSNP z 2004 r. 
Nr 18, poz. 310) oraz również może 
pracownika wysłać na ten zaległy 
urlop, nawet gdy nasz pracownik nie 
wyraża na to zgody (wyrok Sądu, 
I PK 124/05, Monitor Prawa Pracy 
z 2006 r. Nr 3, str. 119). Dodatkowo 
art. 168 KP, wskazuje, że nieudzie-
lanie pracownikowi niewykorzy-
stanego urlopu w terminie przewi-
dzianym (maksymalnie do 30 wrze-
śnia następnego roku kalendarzowe-
go) w większości przypadków (poza 
przypadkami losowymi, np. cho-
robą pracownika) stanowić będzie 
po stronie pracodawcy, wykrocze-
nie przeciwko prawom pracownika 
i zagrożone jest karą grzywny w wy-
sokości od 1 000 do 30 000 zł. (art. 
282 § 1 pkt 2 KP). Niestety inne sta-
nowisko prezentuje Państwowa In-
spekcja Pracy. Zdaniem PIP (pismo 
nr GNP-110-4560-46/07/PE), pra-
codawca powinien ustalić z pracow-
nikiem termin wykorzystania nawet 
zaległego urlopu. 

Zatem pracodawco, pamiętaj, że 
ostatecznie to do Ciebie będzie na-
leżała decyzja odnośnie udziele-
nia pracownikowi zaległego urlopu 
w ustalonym z nim terminie, czy bez 
jego zgody. 

Również w tym aspekcie, możemy 
poszukać rozwiązania korzystnego 
dla obu stron. Przecież nic nie stoi 
na przeszkodzie, aby w prowadzo-
nych planach urlopowych również 
uwzględnić i zaplanować urlop za-
legły. To wszystko zależy od prowa-
dzonej przez pracodawcę komunika-
cji wewnątrz organizacji czy stoso-
wanej polityki wewnętrznej. 
■ 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".
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W związku z pandemią koronawirusa pojawiła się potrzeba wprowadzania środków mających 
na celu wsparcie przedsiębiorców i ochronę miejsc pracy. Tarcza antykryzysowa 4.0, czyli 
ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1086), weszła w życie 24 czerwca 2020 roku (z nielicznymi wyjątkami). Uzupełniła ona 
rozwiązania poprzednich specustaw – tarcz antykryzysowych, a także wprowadziła nowe, 
które w skrócie zostaną omówione poniżej. 

TARCZA 4.0

może używać innych środków, jeśli 
wszystkie tajemnice, informacje oraz 
dane będą odpowiednio zabezpieczo-
ne i chronione. Na polecenie praco-
dawcy pracownik powinien prowadzić 
(w określonej formie i częstotliwości) 
ewidencję wykonywanych czynności 
z ich opisem, datą oraz czasem wyko-
nania.

Wakacje kredytowe
Osoby (konsumenci), które utraciły 

pracę lub inne główne źródło docho-
du po 13 marca 2020 roku mogą sko-
rzystać z prawa do zawieszenia spła-
ty kredytu bez naliczania odsetek i in-
nych opłat – na okres do 3 miesięcy.

Zawieszenie obowiązku spłacania 
części kapitałowej, jak i odsetkowej 
dotyczy kredytów:

a) konsumenckich,
b) hipotecznych,
c) kredytów w rozumieniu art. 69 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Prawo bankowe.

Kredytodawca może wówczas po-
bierać jedynie opłaty z tytułu składek 
za umowy ubezpieczenia powiązane 
z umową kredytu. 

Jak to działa? Kredytobiorca składa 
wniosek na piśmie lub na innym trwa-
łym nośniku wraz z oświadczeniem 
o utracie pracy lub innego główne-
go źródła dochodu po 13 marca 2020 
roku, a bank ustosunkowuje się do 
niego w ciągu 14 dni. Wszystkie ter-
miny w umowie kredytu ulegają sto-
sownemu przedłużeniu o termin, na 
jaki zawieszona została jego spłata.  
Możliwość taka dotyczy wyłącznie 
umów zawartych przed 13 marca 2020 
r., jeśli termin zakończenia okresu kre-
dytowania przypada po 13 września 
2020 roku.

W przypadku posiadania kilku kre-
dytów tego samego rodzaju u danego 
kredytodawcy, kredytobiorca może za-
wiesić spłatę tylko jednego z nich. 

Dopłaty do odsetek
Pomoc ze spłatą kredytu, ale już w in-

nej formie, otrzymają także przedsiębior-
cy. Mowa o dopłatach do odsetek od kre-
dytów obrotowych odnawialnych i nie-
odnawialnych udzielanych w PLN. Doty-
czy to tylko kredytów zawartych od dnia 
wejścia w życie ustawy (24.06.2020r.) 
– te zawarte wcześniej mogą być jednak 
odpowiednio dostosowane do wymogów 
ustawy i przez to umożliwią skorzystanie 
z pomocy. 

Ubiegać się o kredyt z dopłatą może 
przedsiębiorca, który jednocześnie:

a) wykonuje na terenie RP działalność 
gospodarczą,

b) nie zaciągnął innego kredytu na 
podstawie ustawy,

c) na 31 grudnia 2019 r. nie spełniał 
kryteriów przedsiębiorstwa znajdujące-
go się w trudnej sytuacji – definicja z art. 
2 pkt 18 rozporządzenia Komisji (UE) 
nr 651/2014 – dostępnego po wpisaniu 
w wyszukiwarkę: EUR-Lex, a następnie 

poprzez podanie na ich stronie nr rozpo-
rządzenia

d) w związku z koronawirusem, utra-
cił płynność finansową lub jest zagrożo-
ny jej utratą. 

Dopłaty stanowią formę pomocy pu-
blicznej i mogą być łączone z pomocą de 
minimis. 

Aby skorzystać z pomocy, przedsię-
biorca musi złożyć odpowiedni wnio-
sek do banku znajdującego się na liście 
publikowanej przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego, a bank ten - wydać pozytyw-
ną decyzję kredytową opartą na oświad-
czeniach przedsiębiorcy i przedstawio-
nych dokumentach. 

Dopłaty będą wypłacane za okres nie-
przekraczający 12 miesięcy od dnia za-
warcia umowy, a sama umowa może być 
zawarta do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Przedsiębiorca będzie zobowiązany 
do spłaty różnicy pomiędzy odsetkami 
należnymi według umowy a kwotą do-
płaty, która odpowiadać będzie:

a) 2 pkt procentowym – dla przed-
siębiorców z sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw,  

b) 1 pkt procentowemu – dla pozosta-
łych przedsiębiorców.

Kwota przeznaczona na ten cel to 565 
milionów złotych. 

Uproszczone postępowanie 
restrukturyzacyjne

Tarcza 4.0 wprowadziła także możli-
wość szybkiej i samodzielnej restruktu-
ryzacji (praktycznie bez udziału sądu) 
przez przedsiębiorstwo, które wpadło 
w tarapaty finansowe. Do 30 czerwca 
2021 roku każdy przedsiębiorca znajdu-
jący się w trudnej sytuacji finansowej, 
który zawrze umowę z doradcą restruk-
turyzacyjnym (pełniącym funkcję nad-

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

Pracownicy i pracodawcy
Tarcza 4.0 umożliwia pracodawcy 

udzielenie pracownikowi urlopu wy-
poczynkowego w wyznaczonym przez 
siebie terminie, bez zgody samego pra-
cownika, a nawet z pominięciem planu 
urlopów w wymiarze do 30 dni (w ra-
mach niewykorzystanego w poprzed-
nich latach urlopu) – pracownik jest 
wówczas obowiązany urlop ten wyko-
rzystać. 

Specustawa doprecyzowuje też wa-
runki wykonywania pracy zdalnej. 
Pracodawca może powierzyć pracow-
nikowi wykonywanie pracy zdalnej 
tylko, gdy:

a) ma on umiejętności i możliwości 
techniczne oraz lokalowe do wykony-
wania pracy,

b) rodzaj pracy na to pozwala.

Polecenie wykonywania pracy zdal-
nej może być w każdym czasie cofnięte.  
Zapewnienie potrzebnych narzę-
dzi i materiałów co do zasady obcią-
ża pracodawcę, aczkolwiek pracownik 

zorcy), będzie mógł obwieścić w Mo-
nitorze Sądowym i Gospodarczym, że 
otwiera postępowanie o zatwierdzenie 
układu. Obwieszczenie może być do-
konane po przygotowaniu przez dłużni-
ka propozycji układowych, spisu wierzy-
telności, spisu wierzytelności spornych 
i przekazaniu ich nadzorcy układu. Dłuż-
nik może skorzystać z takiej możliwości 
tylko raz. 

Po obwieszczeniu, do nadzorcy należy 
zebranie głosów od wierzycieli (możliwe 
jest zwołanie zgromadzenia wierzycieli 
w celu głosowania nad układem). Układ 
zostaje przyjęty, jeśli opowie się za nim 
większość głosujących, mających łącz-
nie min. 2/3 sumy wierzytelności. 

Ostatnim etapem jest złożenie wnio-
sku do sądu w celu zatwierdzenia ukła-
du i jego realizacja. Jeśli jednak w ciągu 
czterech miesięcy od dnia publikacji ob-
wieszczenia w MSiG, do sądu nie wpły-
nie wniosek o zatwierdzenie układu, po-
stępowanie z mocy prawa zostaje umo-
rzone. 

Zamówienia publiczne
W tym zakresie wprowadzono kilka 

ułatwień dla wykonawców:
a) obowiązek zmiany umowy w spra-

wie zamówienia publicznego, gdy sytu-
acja związana z pandemią wpływa na 
prawidłowe jej wykonanie,

b) obowiązek zamieszczania ogłoszeń 
o zamówieniu wyłącznie na stronie inter-
netowej,

c) zniesienie obowiązku żądania wa-
dium w postępowaniach o szacunkowej 
wartości powyżej progów unijnych,

d) obowiązek zamawiającego do do-
konywania płatności wynagrodzenia 
w częściach lub udzielania zaliczek, gdy 
umowa jest zawierana na okres dłuższy 
niż 12 miesięcy,

e) zakaz potrącania kar umownych 
z wynagrodzenia wykonawcy lub z in-
nych jego wierzytelności w okresie sta-
nu epidemii COVID-19 i przez 90 dni od 
dnia odwołania tego stanu.

Odliczanie darowizn
Przedsiębiorcy, którzy opłacają poda-

tek dochodowy na zasadach ogólnych 
według skali podatkowej i podatkiem li-
niowym, jak również ryczałtem ewiden-
cjonowanym, będą mogli odliczyć od 
podstawy obliczenia podatku dochodo-
wego niektóre darowizny. Dotyczy to:

a) darowizn dokonanych przez przed-
siębiorcę na rzecz domów matek, noc-
legowni, domów pomocy społecznej, 
schronisk dla osób bezdomnych, ośrod-
ków wsparcia, rodzinnych domów po-
mocy,

b) darowizn dokonanych pomiędzy 
1 stycznia a 31 maja 2020 roku przez 
przedsiębiorcę na rzecz organizacji po-
żytku publicznego, jeśli następnie orga-
nizacja ta przekazała darowiznę:

1) podmiotom wykonującym dzia-
łalność leczniczą, wpisanym do 
wykazu, o którym mowa w art. 7 
ustawy o COVID-19;
2) Agencji Rezerw Materiałowych 
z przeznaczeniem na cele wykony-
wania zadań ustawowych;
3) Centralnej Bazy Rezerw Sa-
nitarno-Przeciwepidemicznych 
z przeznaczeniem na cele wykony-
wania działalności statutowej;

c) darowizn rzeczowych (kompute-
ry przenośne – laptopy, tablety) przeka-
zane pomiędzy 1 stycznia a 30 września 
2020 roku na rzecz placówek oświato-
wych i organizacji pożytku publicznego.

Przepisy antyprzejęciowe
Ze względu na pandemię uważa się, że 

wyceny spółek mogą być obecnie bardzo 
zaniżone. Wprowadzono więc przepisy, 
które mają chronić polskie spółki przed 
inwestorami spoza OECD, planującymi 
wrogie przejęcie, przez 2 lata ich obo-
wiązywania. 

Zmiany mają chronić przedsiębior-
ców, których przychód, w którymkol-
wiek z dwóch lat obrotowych poprzedza-
jących chęć przejęcia, przekroczył rów-
nowartość 10 mln euro, a ich działalność 
jest kluczowa dla zachowania bezpie-
czeństwa, porządku i zdrowia publicz-
nego (np. spółki publiczne, spółki wy-
twarzające oprogramowanie, prowadzą-
ce działalność związaną z gazem, ener-
gią elektryczną, wytwarzaniem materia-
łów wybuchowych).

Kontroli Prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów będą podle-
gały transakcje nabycia co najmniej 20% 
udziałów w takich spółkach. To inwesto-
rów będzie obciążał obowiązek zgłosze-
nia chęci nabycia udziałów – brak zgło-
szenia może skutkować grzywną do 50 
mln zł lub karą pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do 5 lat. 
■ Zredagowała Joanna Muszyńska

MARTA NIEDŹWIECKA 
Konsultant prawny Kancelarii 
Kuźma, Organa i Wspólnicy 
sp.p. Radcy prawni.
prawa gospodarczego.

SONDA
Tarcze antykryzysowe pomogły z pewnością – jasne, że zawsze można więcej i lepiej, ale generalnie my, 
jako pracodawcy nie jesteśmy za przesadnym interwencjonizmem państwa w wolny rynek. To, co zrobione 
zostało – było bardzo pomocne i jest naszym zdaniem absolutnie wystarczające. Niestety czas pogodzić 
się z tym, że pewne gałęzi w naszej branży należy trwale przemodelować i dopasować się do aktualnych 
potrzeb rynku. Państwo za nikogo tego nie zrobi i nonsensem byłyby takie oczekiwania. 
Aneta Niciak, CEO REFLOACTIVE NICIAK GROUP

Każda pomoc jest istotna i dla nas ważna, chcemy z niej korzystać. Natomiast uważam, że należy liczyć 
przede wszystkim na siebie i to jest kluczem do przetrwania w każdej sytuacji. Jeżeli chodzi o tarczę i pomoc, 
to ta pierwsza reakcja była dosyć nieudolna, choć łatwość pozyskania niektórych dotacji była zaskakująca 
jak na polskie warunki. Ogólnie oceniam tę pomoc jako średnią, jeżeli chodzi o efekt długofalowy czy 
pomoc, która miałaby wpłynąć na to, że jesteśmy albo nas nie ma.
Tomasz Bylczyński, Właściciel Ies Polska

Tarczę kryzysową oceniamy raczej pozytywnie. Wypłata środków nastąpiła szybko, mimo tak wielu 
zawirowań i ciągłych poprawek. Nie tylko nam, ale także wielu innym firmom w naszej branży, pozwoliło to 
przetrwać, a tak jak w naszym wypadku także nie zwalniać pracowników. Zespół utrzymaliśmy w komplecie 
i jesteśmy z tego naprawdę dumni.
Gabriela Niewiadomska, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu w PAR Bakuła

Tarcze na pewno pomogły przedsiębiorstwom w całej Polsce, który spełniały wymogi otrzymania takiego 
wsparcia. Texet Poland skorzystał z dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych na pierwsze trzy 
miesiące pandemii. 
Tomasz Barudin, Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży w Texet Poland. 
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Etykieta biznesowa różni się, w zależności od szerokości 
geograficznej. Sąsiednie Państwa, mimo wielu pokrewieństw 
właściwych Europejczykom, także mają swoją specyfikę 
i subtelne różnice. Świadomość i znajomość tych dychotomii 
jest oznaką szacunku, który często decyduje o powodzeniu 
spotkań biznesowych.

Co kraj, to obyczaj

ROSJA
Polska i Rosja od lat są dla siebie waż-

nymi partnerami w biznesie, ale współ-
czesny rosyjski biznesman różni się od 
tego z lat 90-tych. - Jest dobrze wykształ-
cony, znający języki obce i dobrze ubra-
ny. – mówi Maria Napiórkowska z Pol-
sko-Rosyjskiej Izby Handlowo-Przemy-
słowej - Wieloletnie doświadczenie po-
zwala zidentyfikować podstawową zasa-
dę, że rozmowa biznesowa z Rosjaninem 
powinna odbywać się w jego ojczystym ję-
zyku. Sprzyja to usuwaniu barier i pozwa-
la nawiązać bliższe relacje. – podkreśla 
Maria Napiórkowska. Polaków i Rosjan 
bardzo dużo łączy, bo oba narody wywo-
dzą się z kultury słowiańskiej. - Rosjanie 
dbają o życzliwą, ciepłą atmosferę w cza-
sie spotkań skracającą dystans, jednakże 
bez naruszania akceptowalnych granic. 
Należy również pamiętać, że czasy picia 
dużych ilości alkoholu w trakcie spotkań 
dawno minęły – zaznacza Napiórkowska. 
Jak dodaje ekspertka z Polsko-Rosyjskiej 

Izby Handlowo-Przemysłowej, w trak-
cie rozmowy handlowej należy umiejęt-
nie przedstawić firmę, jej pozycję na ryn-
ku, wachlarz kontaktów międzynarodo-
wych oraz ofertę. Rosjanie bardzo cenią 
sobie współpracę z firmami wzbudzają-
cymi szacunek, posiadającymi wielolet-
nie doświadczenie. - W trakcie spotkań 
zauważyć można dość powszechna w biz-
nesie zasadę hierarchii. Na biznesowym 
spotkaniu rozmawiać powinna przede 
wszystkim osoba stojąca w niej najwy-
żej. – mówi Marta Napiórkowska - Waż-
ną stroną rozmów powinno być zwrócenie 
uwagi na jakość przygotowywanej doku-
mentacji biznesowej. (umów wstępnych, 
kontraktów etc.). Zdarza się, że Rosjanie 
wyrażają się nieprecyzyjnie, dlatego na-
leży zwrócić uwagę szczególna uwagę na 
zapisy dotyczące terminów płatności, od-
powiedzialności, kar umownych, czy stron 
rozstrzygających spory. Uniknie się w ten 
sposób wielu niepotrzebnych kłopotów. – 
podpowiada ekspertka.

NORWEGIA
Okazuje się, że dużo osobliwości 

w kulturze biznesowej wykazują Norwe-
gowie. Polskiego biznesmana już na po-
czątku zaskoczy podejście formalne do 
umów. - Dla kultury biznesowej w Nor-
wegii charakterystyczny jest fakt, iż umo-
wy ustne są traktowane na równi z pisem-
nymi. Polacy często są zaskoczeni takim 
podejściem, wynikającym z dużej uczci-

FRANCJA
Francuzi słyną ze swojej otwartości 

i komunikatywności. - Francja to kraj 
rozmów, debat, wymiany myśli, a czę-
sto wielogodzinnych spotkań, nieko-
niecznie na tematy stricte biznesowe. 
– mówi Sylwia Bojanowska, Doradca 
w Le Booster Centrum Rozwoju Bizne-
su we Francusko-Polskiej Izbie Gospo-
darczej (CCIFP) - Przy pierwszym spo-
tkaniu nie przechodźmy od razu do me-
ritum. Warto poznać naszego rozmów-
cę, zapytać o kilka spraw nie związanych 
z samym biznesem. Spodziewajmy się po-
dobnych pytań z jego strony. Taki swo-
bodny charakter spotkania nie oznacza 
jednak poufałości. Francuzi dbają o za-
chowanie formy grzecznościowej pan/
pani i rzadko proponują przejście na ty, 
zwłaszcza w trakcie pierwszych spotkań. 
Podobnie jak sposób prowadzenia roz-
mów, styl zarządzania Francuzów jest 
także mniej formalny, zostawiający duże 
pole dla kreatywności. Francuzi lubią się 

spotykać i mają kalendarze wypełnione 
spotkaniami, dlatego warto się umawiać 
z wyprzedzeniem. - Nie będzie nietak-
tem zaproszenie kontrahenta na lunch, 
najlepiej między 12:00, a 13:00. – radzi 
Sylwia Bojanowska - W tych godzinach 
i tak większość pracowników wychodzi 
na przerwę, więc zdecydowanie omijaj-
my je, próbując załatwiać jakiekolwiek 
sprawy. Piątek i środa również nie są do 
tego zbyt dobrymi dniami. 35-godzinny 
tydzień pracy często kończy się w poło-
wie piątkowego dnia, a środa w niektó-
rych szkołach jest wolna od zajęć, dlate-
go rodzice często zostają wtedy w domu. 
– dodaje Bojanowska. Francuscy biznes-
mani cenią sobie dobre przygotowanie do 
rozmowy, mile widziane są różne próbki, 
certyfikaty czy referencje. Są to elementy 
bardzo poważane przez francuskich part-
nerów. - Język angielski jest już podstawą 
w międzynarodowych kontaktach, rów-
nież we Francji. Gdyby jednak rozmowa 
mogła być prowadzona po francusku, bę-
dzie to z pewnością dużym atutem. Rów-
nież przygotowanie oferty w języku fran-
cuskim będzie wyraźnym znakiem, że po-
ważnie podchodzimy do spotkania. Bądź-
my gotowi na szereg pytań doprecyzo-
wujących, które z pewnością pojawią się 
podczas rozmowy. Francuzi cenią sobie 
logiczny wywód, argumentację, często 
też przerywają rozmówcy, choć nie jest 
uważane to za nietakt. – podkreśla Syl-
wia Bojanowska.

wości i szczerości, jaka panuje w biznesie 
w Norwegii: przedsiębiorcy z Kraju Fior-
dów przeważnie przejawiają te właśnie ce-
chy i tego samego oczekują od swoich kon-
trahentów. – mówi Marta Fortecka, Dyrek-
tor Polsko-Norweskiej Izby Gospodarczej. 
Kolejnym niuansem może być organizacja 
i procedura rozmów handlowych, tu eks-
pert z Polsko-Norweskiej Izby Gospodar-
czej radzi uzbroić się w cierpliwość, gdyż 
w ciągu roku bywają okresy, w trakcie któ-
rych Norwegowie nie pracują na „pełnych 
obrotach”. - Są to np. okres Wielkiego Ty-
godnia, czas letnich wakacji, czy okres 
od połowy listopada do Bożego Narodze-
nia. Komunikacja może być wtedy utrud-
niona, dodatkowo należy pamiętać, iż pro-
ces decyzyjny – również jeśli chodzi o de-
cyzje o spotkaniach – może trwać bardzo 
długo. Wynika to z faktu, iż często w nor-
weskich firmach w podejmowanie decyzji 
i konsultacje angażowani są wszyscy pra-
cownicy. Kiedy już do takiego spotkania 
dojdzie to warto się do niego dobrze przy-
gotować, a w jego trakcie lepiej unikać te-
matów osobistych i krytyki.  – podpowiada 
Marta Fortecka.

SZWECJA
Szwecja to kraj o wysokim poziomie 

demokracji i rozwiniętej świadomości spo-
łecznej, co bezpośrednio widać w podej-
ściu do pracownika. - Istotną rolę w przed-
siębiorstwach odgrywają związki zawodo-
we dyktujące warunki w miejscach pra-
cy, zarówno w sektorze publicznym jak 
i w prywatnym. Istniejący w Szwecji silny 
kapitał współpracuje ze związkami zawo-
dowymi, co pozwoliło przez lata na wypra-
cowanie praw i obowiązków stron. Prawa 
pracowników stanowią podstawę w dzia-
łalności przedsiębiorcy, są one rygory-
stycznie przestrzegane, a związki zawodo-
we dysponują narzędziami, by móc kontro-
lować firmy i stosować system kar finanso-
wych w wypadku nieprzestrzegania prawa. 
– mówi Magdalena Pramfelt, Prezes Pol-
sko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej. Eks-
pert wymienia także różnice między Pol-
ską i Szwecją w zarządzaniu i odpowie-
dzialności zarządów. - W Szwecji panuje 
tzw. flat management, brak hierarchii, któ-
ry pozwala na delegowanie obowiązków 
do przygotowanych pracowników. Praca 
odbywa się w zespołach, gdzie każdy ma 
możliwość przedstawienia własnych po-
mysłów i metod pracy, co pozwala na roz-
wój innowacyjności, a przy odpowiednim 
finansowaniu przekłada się na technolo-
giczne osiągnięcia. – tłumaczy Magdale-
na Pramfelt.

WIELKA BRYTANIA
Różnice w kulturze biznesowej mię-

dzy Polakami i Brytyjczykami zaczyna-
ją się już na poziomie języka. – U Bry-
tyjczyków jest mniej formalności. For-
my „Pan/ Pani” nie są używane, tam od 
razu się przychodzi na per „ty” – mówi 
Michał Dembinski z British Polish Cham-
ber of Commerce. Jak dodaje ekspert, Bry-
tyjczycy nie lubią obrażać, więc używa-
ją niedomówienia w rozmowach - i to do-
tyczy rozmów handlowych. - O tej różni-
cy ukazało się w Internecie wiele memów 
i jest w nich dużo prawdy. Gdy Brytyjczyk 
powie, że coś jest 'interesting', to raczej su-
geruje, że on nie jest tym na prawdę zainte-
resowany - tylko tak mówi. Brytyjczycy po-
kazują znacznie więcej hipokryzji niż Pola-
cy – mówi Michał Dembinski.

Niby żyjemy w globanej wiosce, na jed-
nym kontynencie, a tyle ciekawych niuan-
sów pokazuje podejście do biznesu w po-
szczególnych krajach. Dobra znajomość 
tych różnic pozwoli się lepiej przygotować 
do spotkań i uniknąć wielu zaskoczeń. 
■ Joanna Muszyńska
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To kolejna odsłona naszego cyklu opowieści o pasjach członków 
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. O tym, jak słuchać swojego 
ciała, czyli zamiłowaniu do jogi rozmawiamy z Maciejem Borowym 
z Butterfly Gadżety Reklamowe.

W jodze uczymy się słuchać ciała ...

Jak i  kiedy zaczęła się Pana przygoda 
z jogą?

Na jogę trafiłem po kilku latach ćwiczeń Tai 
Chi u mistrzyni świata. Poziom był tam wysoki, 
a ja zbyt ambitny i nabawiłem się kontuzji ko-
lan. Musiałem przerwać ćwiczenia, ale chcia-
łem kontynuować pracę z ciałem. Wybór padł 
na jogę, ponieważ w Szczecinie mamy słyn-
nego mistrza jogi w metodzie BKS Iyenga-
ra - Jurka Jaguckiego. Mam to szczęście być 
jego uczniem od pięciu lat i jeszcze długa dro-
ga przede mną. W jodze dobry nauczyciel to 
sprawa fundamentalna.

Jak często Pan ćwiczy i w jaki sposób ta 
częstotliwość przekłada się na Pana samo-
poczucie oraz życie zawodowe?

Jogę ćwiczę niemal codziennie - to rutyna 
higieny ciała. System praktyki jest podzielony 
na sekwencje składające się na całość pracy 
z ciałem: pozycje stojące, skłony, skręty, wy-
gięcia i relaksy. Efekty ćwiczeń podzieliłbym 
na ciało i umysł. Ciało jest elastyczne, silne, 

dotlenione i wydolne. Myśli się trzeźwo, obiek-
tywnie i spokojnie. Pojawia się przestrzeń, do-
bry nastrój i poczucie balansu. To oczywiście 
pomaga w pracy, ale przenika na wszystkie ob-
szary życia.

Są dni, kiedy się Panu nie chce? Co wów-
czas motywuje Pana do treningu?

Pół żartem powiem, że najbardziej moty-
wuje mnie fakt, iż systematyczna joga potra-
fi opóźnić efekty starzenia o 10-20 lat. To sku-
tecznie motywuje faceta przed 50-tką. Mo-
tywuje mnie też ciężki wzrok mojego nauczy-
ciela, gdy widzi moje zmagania w niektórych 
pozycjach. Robię sobie czasem przerwy 1 lub 
2-dniowe, gdy przesadzę z praktyką i ciało po-
trzebuje regeneracji. Tym chętniej wracam po-
tem na matę. W jodze uczymy się słuchać ciała. 
Dochodzić do granic możliwości, przesuwać 
je, ale nie ranić się. To również praca z ego - 
wiedzieć, kiedy przestać i zaakceptować swoje 
ograniczenia w danym dniu.

Trenuje Pan coś jeszcze oprócz jogi?
Nie traktuję jogi jak fitnessu, czy gimna-

styki, choć tak się powszechnie kojarzy. Mój 
mistrz uczy filozofii, na którą składa się ośmio-
stopniowa ścieżka jogi, w której asany (pozycje 
ciała) są tylko jednym i wcale nie najważniej-
szym punktem. Joga Iyengara to kompletny, 
świecki system nauk dotyczący życia. To każ-
dy praktykujący decyduje na ile chce się w nie-
go zaangażować. Oprócz jogi pływam i spo-
ro jeżdżę na rowerze - mamy cudowne tereny 
wokół Szczecina: puszcze, rezerwaty przyrody 
i sporo wody.

Czy zauważały Pan wśród znajomych, 
rodziny większe zainteresowanie jogą pod-
czas pandemii? 

Pandemia nie wpłynęła na ilość ćwiczą-
cych. W czasie lockdownu mieliśmy zajęcia 

online. Sporo nowych osób pojawia się zwykle 
po Nowym Roku wskutek noworocznych po-
stanowień. Myślą zwykle też, że wystarczy parę 
miesięcy, by obudzić ciało i ono już pozostanie 
sprawne i gibkie. Nie ma tak łatwo. To „oliwie-
nie” musi stać się rutyną. Nierzadko na pierw-
sze efekty trzeba poczekać rok lub dwa regu-
larnych ćwiczeń. To żmudna praca, gdzie le-
piej się skupić na systematyczności, niż spo-
dziewanych efektach.

Mamy okres wakacji, a  więc ulubione 
miejsce do ćwiczeń? Dom, siłownia a może 
bardzo modne ostatnio obozy medytacyj-
ne - wyjazdowe (np. Bali)?

Moje ulubione miejsce do ćwiczeń to sala 
w szkole. Jest doskonale wyposażona w pomo-
ce: liny, wałki, paski, drewniane podpórki, spe-
cjalne koce i krzesła, dzięki którym można efek-
tywniej pracować z ciałem. Rzeczywiście, wa-
kacje to szczególny czas dla wszystkich szkół 
jogi, ponieważ organizują dziesiątki warsz-
tatów wyjazdowych. W górach, nad morzem, 
w gospodarstwach agroturystycznych można 
spędzić weekend lub cały urlop z jogą. Popu-
larne kierunki zagraniczne to oczywiście Indie, 
południowa Hiszpania i Portugalia i rzeczywi-
ście Bali. Urlop i joga na łonie natury to wspa-
niałe połączenie. Prawdziwa regeneracja.

I na koniec, czy to sport dla wszystkich 
i w każdym wieku?

Joga jest uniwersalna i absolutnie dla 
wszystkich. W naszej szkole ćwiczą zarów-
no niepełnosprawni, dzieci, najstarsi, kobiety 
w ciąży, prezesi, lekarze, prawnicy, ekspedient-
ki. Niedawno trafiła do nas pani w wieku 83 
lat i systematycznie ćwiczy. W jodze nie ma po-
równań do kogoś, kto ćwiczy obok. Skupiamy 
się na sobie. Może się okazać, że niektóre asa-
ny są poza zasięgiem, a inne zrobimy z łatwo-
ścią. To jest bardzo indywidualne, stąd nie ma 
sensu wstydzić się własnej sprawności lub wy-
wyższać, jeśli ona jest. Chodzi o to, by samemu 
być lepszym, niż się było wcześniej, a nie lep-
szym niż inni. 
■ Rozmawiała Aleksandra Smolak

MACIEJ BOROWY
Butterfly Gadżety Reklamowe

Ani i Marcina, czyli Wędrownych Motyli raczej przedstawiać nie trzeba, 
ale nie zaszkodzi. Autorzy bloga gdziewyjechac.pl gościli już na naszych 
łamach, kiedy to Marcin opowiadał o digital marketingu. Dziś piszemy 
o nich z innego powodu. Małżeństwo ze Śląska pod koniec czerwca 
wybrało się bowiem w samochodową podróż dookoła Polski. Przywieźli 
ze sobą wspaniałe wspomnienia zdjęcia i filmy, które razem tworzą 
niezwykle bogaty przewodnik po nieodkrytej dotąd Polsce. Za darmo 
udostępniony w sieci, bierzcie i korzystajcie.

Gdzie wyjechać 
podczas pandemii?

- Zobaczyliśmy prawie 60 krajów i 4 kon-
tynenty. Ale zdania nie zmieniamy: Podróże 
to nie odległości! Dziś ruszamy Dookoła Pol-
ski! I tak zaczęła się ich #GraWPolske. Fa-
cebookowa tablica bloga Ani i Marcina sta-
ła się ich pamiętnikiem. Opisują wspomnie-
nia z wszystkich regionów Polski, które od-
wiedzili, dzielą się zdjęciami. Wędrowne Mo-
tyle każdego miesiąca docierają do blisko pół 
miliona odbiorców, dla tych którzy wolą słu-
chać przygotowali vloga. Pierwszy odcinek 
serii Gra w Polskę na ich kanale YouTube 
uzyskał prawie sto tysięcy wyświetleń. Rozto-
cze Wschodnie zachwyciło widzów, ale wyni-
ki oglądalności świadczą też o jakości. - Roz-
poczynamy naszą autorską nową serię od-
cinków i opowieści z Polski. 30 czerwca ru-
szyliśmy w samochodową podróż życia. Po-
nad 40 dni dookoła naszego kraju, śladem 
miejsc, które znikają, krain, o których się za-
pomniało lub za mało wie, niezwykłych tra-
dycji, historii, miejsc i ludzi. Chcemy zachwy-
cić Was Polską na nowo. Trochę z konieczno-
ści. Ale... bardziej... z przyjemności. W odcin-
ku 1. odwiedzamy Roztocze. Ale nie Środko-
we a Wschodnie, tuż przy granicy z Ukrainą: 

miejsca, gdzie czas się zatrzymał, zasięg LTE 
znika i zaczynają się tajemnicze i niesłycha-
ne rzeczy.

Z vloga Wędrownych Motyli dowiemy 
się nie tylko, w który kierunek Polski warto 
się wybrać, ale też gdzie się zatrzymać, cze-
go kosztować. Facebookowa Podróż Dookoła 
Polski liczy 25 odcinków, Motyle odwiedziły 
m.in. kolorowe Pojezierze, Dziką Ścianę Za-
chodnią, Kurpie, Bałtyk, Mazury. Gra w Pol-
skę Ani i Marcina zakończyła się 9 sierpnia 
na ich bytomskim balkonie. - Jesteśmy już 
w domu. W upalnym nagrzanym mieszka-
niu, które jest tak małe, że fakt, iż jest w sta-
nie pomieścić wszystkie nasze wspomnienia 
i wszystkie westchnienia graniczy z jakąś ma-
gią. Po 40 dniach najpiękniejszej przygody 
naszego życia z tych najbardziej spontanicz-
nych pijemy gorzką herbatę, ciepłą, na prze-
kór temperaturom na balkonie. Tak podróż 
była też na przekór nieco. Na przekór temu 
wszystkiemu, co zatrutą nicią delikatnie oplo-
tło świat. Na przekór dawnym słabościom 
i traumom, związanym z dalekimi podróżami 
samochodem. Jedno i drugie nie mogło i nie 
powinno nas osłabić – kończą.

Jak poruszać się po pamiętniku Ani 
i Marcina? 

To dość proste. Jeżeli wiemy, którą część 
Polski chcielibyśmy odwiedzić, wystarczy od-
szukać ją w serialowych odcinkach Gry w Pol-
skę. Jeśli wciąż się wahamy co do kierun-
ku, który obrać, najlepiej zajrzeć na kanał YT 
Wędrownych Motyli i odpalić jeden z vlogów 
z ich ostatniej podróży. Problem z pewnością 
sam się wówczas rozwiąże.

Nie bez przyczyny w tym trudnym czasie 
piszemy o nieodkrytej Polsce. Wyjazdy za-
graniczne, szczególnie transportem lotniczym 
wiążą się obecnie z ryzykiem odbycia dwu-
tygodniowej kwarantanny. W Polskę więc ru-
szyli nie tylko rodacy. W zakamarkach nasze-
go kraju nie brakuje sąsiadów z Niemiec czy 
Czech. Za przykład niech posłuży Maluszyn. 
Wieś położona na pograniczu trzech woje-
wództw: łódzkiego, świętokrzyskiego i śląskie-
go jeszcze tylu turystów nie widziała. Najwięk-
szą atrakcją jest tu spływ kajakowy po Pilicy, 
ale przyciągają też darmowe plaże, gdzie rozbić 
można namioty czy stanąć kamperem. Takich 
darmowych miejsc w Polsce jest coraz mniej, 
podczas pandemii chętniej niż dotychczas ko-
rzystamy bowiem z namiotów czy właśnie wy-
najmu samochodów turystycznych. I choć omi-
jamy hotele, cena za biwakowanie może zasko-
czyć. Na wyjazd kamperem do Grecji zdecy-
dowała się m.in. pani Magdalena, jak przy-
znaje to świetne rozwiązanie, szczególnie jeśli 
chcemy podróżować ze zwierzętami. - Kamper 
daje poczucie wolności, od nikogo nie jesteśmy 
uzależnieni, możemy się zatrzymać w dowol-
nym miejscu i czasie – chwali. Jak jednak do-
daje – Cena takiego wyjazdu po wliczeniu opłat 
autostradowych i parkingowych jest porówny-
walna z ceną zorganizowanej wycieczki w pię-
ciogwiazdkowym hotelu. Kampery chwali tak-
że pan Tomasz i choć przyznaje, że atrakcja do 
najtańszych nie należy, to właśnie w tych trud-
nych czasach nie powinniśmy na niej oszczę-
dzać. - Higiena przede wszystkim, w zatłoczo-
nych hotelach nie zawsze o nią łatwo – sumuje.
■ Zofia Smolarek



Dziewiąta edycja targów po raz kolejny zgromadzi całą śmietankę 
holenderskiej branży artykułów promocyjnych, ale nie tylko. 
To dwudniowe wydarzenie networkingowe z udziałem 150 
producentów z dwunastu krajów. De Leveranciersdagen 
to inicjatywa platformy medialnej PromZ, wspieranej przez 
holenderskie stowarzyszenie branżowe PPP (Platform 
Promotional Products).

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

Organizatorzy targów PSI Rosja stawiają na różnorodność 
i wszechstronność ekspozycji. W gronie cyklicznych imprez 
targowych jest ona jedną z najbardziej kompletnych 
i przyciąga wystawców z wielu branż. PSI Russia to także jedno 
z największych wydarzeń w Europie Wschodniej.

Wystawcami targów są firmy z szeroko pojętego rynku 
reklamy: importerzy i producenci artykułów promocyjnych, 
drukarnie, producenci POS oraz w specjalnej strefie EVENT 
MIX – firmy eventowe oraz te z rynku MICE. Event dedykowany 
jest przedstawicielom agencji reklamowych, drukarni oraz 
pracownikom działów marketingu.

Wydarzenie skierowane jest do praktyków w dziedzinie szeroko 
pojętego marketingu. Każda edycja konferencji prześwietla 
najnowsze trendy w promocji i komunikacji, a swoimi 
doświadczeniami dzielą się topowi eksperci. Oprócz prelekcji, 
można wziąć także udział w warsztatach tematycznych. Gościem 
specjalnym tej edycji jest Jurek Owsiak.

Tegoroczna edycja Targów Packaging Innovations będzie jedną 
z pierwszych imprez targowych w tzw. „nowej rzeczywistości” 
zrealizowana zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu 
Sanitarnego i Polskiej Izby Przemysłu Targowego. Wszystkich 
zainteresowanych produkcją, dystrybucją, zakupem, designem, 
projektowaniem opakowań, organizatorzy zapraszają na dwa 
dni pełne inspiracji i okazji do nawiązania cennych kontaktów 
biznesowych. Rejestracja online pozwala na pobranie 
bezpłatnego biletu wstępu.

Big Promotional Trade Show to cykl eventów zlokalizowanych 
w różnych częściach Wielkiej Brytanii, trwający od marca do 
października. 18 kluczowych brytyjskich dostawców towarów 
i usług promocyjnych, znanych pod wspólną nazwą The 
Promotional Showcase, co miesiąc odwiedza różne miejsca, aby 
zaprezentować różnorodną ofertę produktów promocyjnych.

Targi poświęcone są upominkom reklamowym w biznesie 
o szerokim zakresie. Wystawcy zaprezentują swoje produkty 
w różnych kategoriach: odzieży reklamowej, elektroniki, 
materiałów biurowych, czy biżuterii. Targi odwiedzane są przez 
profesjonalistów z dziedziny marketingu i reklamy. 

Targi skierowane są do grupy profesjonalistów z sektora 
komunikacji wizualnej, gównie przedstawicieli drukarni, 
producentów oznakowania, papieru, opakowań, fotografów, 
agencji reklamowych, ale także artykułów promocyjnych. 
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Kalendarz wydarzeń

Leveranciersdagen 2020
02-03.09.2020 
Expo Houten
Houten, Holandia
www.deleveranciersdagen.nl

HAPTICA® live ’20
08.09.2020   
World Conference Center Bonn
Bonn, Niemcy 
www.haptica-live.de

PSI Russia
08-10.09.2020   
CEC ExpoCentre
Moskwa, Rosja
www.psi-russia.com

FestiwalMarketingu.pl
09-10.09.2020
EXPO XXI
Warszawa, Polska
www.FestiwalMarketingu.pl

Golden Marketing Conference 
14-15.09.2020  Poznań, PCC
24-25.11.2020  Katowice, Vienna 
House Easy
www.goldenmarketing.pl

Packaging Innovations
24-25.09.2020
EXPO XXI
Warszawa, Polska
www.packaginginnovations.pl

Big Promotional Trade Show 
29.09.2020   
The International Suite, 
Manchester United FC Old Trafford
Menchester, Wielka Brytania
www.promotional-showcase.co.uk

PROMO EXPO
08-11.10.2020  
CNR EXPO- Istanbul Expo Center
Istambuł, Turcja
www.cnrpromoexpo.com

VISCOM ITALIA 
22-24.10.2020   
Fiera Milano
Mediolan, Włochy
www.viscomitalia.it

imprezy targowe Q3-q4 2020
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