
Firmy z branży reklamowej mają szczegól-
nie trudne zadanie zaaranżowania swojej 
powierzchni targowej. Ich dewizą jest 
kreatywność, więc targi reklamy stały się 
prawdziwym ...  Strona 9
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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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Joanna 
Łęczycka
Redaktor naczelna

Minął rok od wydania 
pierwszego numeru 
Gazety PIAP. Na łamach 
czterech wydań poru-

szaliśmy tematy ważne dla przedsiębiorców 
z branży reklamowej - zagadnienia z pogranicza 
prawa, finansów, podatków, exportu, a  nawet 
psychologii, nieruchomości czy designu. Tak 
naprawdę świat biznesu obejmuje bardzo 
szerokie przestrzenie, jest niezwykle pojemny, 
zahacza o  różne dyscypliny wiedzy i  dlatego 
jest taki inspirujący. Dzięki temu Gazeta PIAP 
może być wielowątkowa, wielowymiarowa. Po 
raz kolejny przygotowaliśmy dla Państwa porcję 
newsów z  reklamowego podwórka i  sporą 
dawkę wiedzy. Pierwszoplanowym tematem 
jest oczywiście debata „6 największych barier 
dla rozwoju biznesu”, która odbyła się w Krajowej 
Izbie Gospodarczej. Po raz kolejny z  inicjatywy 
PIAP o  problemach małych i  średnich 
przedsiębiorstw z naszej branży mogli usłyszeć 
reprezentanci sceny politycznej, osoby z innych 
stowarzyszeń czy media. Zapraszam do lektury 
relacji z  debaty, jak i  innych tekstów, jakie dla 
Państwa przygotowaliśmy, a  także życzę wielu 
sukcesów w  nadchodzącym roku – zarówno 
biznesowych, jak i prywatnych!

Magda
Owczarska
V-ce Prezes PIAP

PIAP to prężnie działają-
ca Izba, której celem jest 
nie tylko integracja środo-
wiska związanego z  ryn-

kiem BTL, ale również, a może przede wszystkim, 
działanie w imieniu jej przedstawicieli.
Jako V-ce Prezes PIAP mogę się pochwalić, że 
w minionym roku udało nam się podjąć szereg 
inicjatyw mających na celu wspieranie polskich 
przedsiębiorców zarówno producentów, impor-
terów, jak i agencje reklamowe działające w na-
szej branży. Jedną z nich było powstanie Gazety 
PIAP. Główną myślą jaka towarzyszyła nam przy 
jej tworzeniu była rola „informacyjna”. Informacje 
koncentrowały się głównie na działaniach PIAP. 
Z roku na rok Polska Izba Artykułów Promocyj-
nych rośnie w siłę, przybywa nas, stanowimy sil-
niejszy „głos branży”, jesteśmy zauważalni nie tyl-
ko w środowisku biznesowym ale również poli-
tycznym. We wrześniu tego roku we współpra-
cy z KIG (Krajowa Izba Gospodarczą) zorganizo-
waliśmy konferencję poruszającą problemy każ-
dego przedsiębiorcy. O  tym ważnym wydarze-
niu i wielu innych możecie Państwo przeczytać 
w  bieżącym numerze Gazety PIAP. Życzę Pań-
stwu nie tylko miłej lektury ale przede wszystkim 
sukcesów i spokoju w Nowym Roku 2016.

Katarzyna
Wojniak
Dyrektor Biura  
Zarządu PIAP

Kolejny rok w  branży za 
nami. Z  informacji, które 
napływają do Polskiej Izby 

Artykułów Promocyjnych wynika, że był to bardzo 
dobry rok pod względem zrealizowanych zamó-
wień na upominki reklamowe, mimo że (jak de-
klarują) był minimalnie gorszy w odniesieniu do 
roku poprzedniego. Sygnały napływające z  ryn-
ku są jednak bardzo obiecujące i motywujące dla 
firm działających w świecie gadżetów. Życzę Pań-
stwu, aby 2016 rok był jeszcze lepszy, zasłużyli 
Państwo na to, jako przedstawiciele prężnie dzia-
łającej branży. Mogę zapewnić, iż nasza organiza-
cja będzie podejmowała coraz intensywniejsze 
działania mające na celu umocnienie wizerunku 
upominków reklamowych, które przyczynią się 
do utrwalenia przekonania wśród klientów koń-
cowych, iż upominek reklamowy jest świetnym, 
efektywnym kosztowo narzędziem marketingu. 
Jeszcze raz życzę Państwu wszystkiego najlep-
szego w Nowym Roku i do zobaczenia na najbliż-
szych wydarzeniach targowych.
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BEZPŁATNA GAZE TA 
POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW 
PROMOCYJNYCH

Skomplikowane ustawodawstwo, różnorodna interpretacja przepisów podatkowych, ograniczenia w kosztach, biurokracja, brak 
wsparcia polskich eksporterów oraz problematyka przetargów – to  „6 największych barier dla rozwoju biznesu” ...  Strona 5

6 barier dla biznesu Debata w KIG

Importowane upominki reklamowe, 
podobnie jak inne produkty użytkowe, 
podlegają przepisom ...  Strona 6

Upominki pod 
specjalnym 
nadzorem

Na temat zmian w podatkach, 
które będą obowiązywać 
w nowym roku, rozmawiamy 
z Edwardem Kosakowskim 
– skarbnikiem Zarządu 
Głównego ...  Strona 14

Zmiany w 
podatkach 2016

Dzięki współpracy z firmą 
kurierska Delta City, członkowie 
PIAP otrzymali unikalną, bardzo 
atrakcyjną ofertę ...  Strona 3

Atrakcyjna 
oferta usług 
kurierskich dla 
członków PIAP Z okazji 25-lecia Krajowej 

Izby Gospodarczej, pięcioro 
członków PIAP zostało 
odznaczonych medalami za 
„wspieranie rozwoju samorządu 
gospodarczego ...  Strona 4

Członkowie  
na medal

Dobre miejsce pracy to 
takie, które jest świetnie 
zorganizowane, pozwala nam 
na komfortowe i efektywne 
wykonywanie obowiązków. To 
miejsce z pozytywną ...  Strona 13

Idealne miejsce  
do pracy
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bezpłatny k wartalnik 
polskiej izby art ykułów 
poromocyjnych
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Szeregi PIAP sukcesywnie się powiększają. W ostatnim czasie Izba przywitała aż dziewięciu nowych członków. 
Są nimi firmy: S-PRINT 2 Sp.z o.o., Czerwona Papryczka Design, PPHU Leżakowo, Agencja Reklamowa 
NORWOKS, Chocolate Land, Sitex centrum sitodruku, NOVA FALA, Ekostrefa, Kleen-Tex Polska Sp. z o.o.

Kolejne firmy 
dołaczyły do PIAP

Dla nowych członków przynależ-
ność do Izby to nie tylko znak renomy, 
ale także wspaniała okazja to integracji 
w branży. - Przynależność do organizacji 
branżowych jest bardzo istotna nie tyl-
ko ze względu na prestiż. To także miej-
sce wymiany doświadczeń, nawiązywa-
nia nowych, cennych kontaktów a tak-
że wspólny głos w wielu ważnych dla 
środowiska sprawach - mówi Katarzyna 
Skowron Właściciel Agencji Reklamowej  
NORWOKS.

Nowi członkowie chcą aktywnie dzia-
łać nad umacnianiem pozycji upomin-
ków reklamowych, jak również ekspono-
waniem walorów własnych marek. - Do 
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych 
przystępujemy, ponieważ zależy nam - 
podobnie jak twórcom PIAP – na budo-
waniu wizerunku produktu reklamowe-
go, jako skutecznego narzędzia w działa-
niach marketingowych firm. Chcemy, aby 
w ten sposób – jako efektywne narzędzie 
marketingowe – były również postrzega-
ne marki, które mamy w portfolio - mar-
ka Amante, czyli belgijskie ręcznie robio-
ne praliny oraz trufle podawane w perso-
nalizowanych opakowaniach oraz mar-
ka Dolci, oryginalne biznesowe zesta-
wy upominkowe, które mamy w portfo-
lio – mówi Edyta Ślebzak, Właścicielka 
firmy Chocolate Land. 

Według nowych członków, przynależ-
ność do Izby jest motorem rozwoju, za-
równo samej organizacji jak i wszyst-
kich poszczególnych firm członkowskich. 
- Cieszymy się, że możemy dołączyć do 
tak prestiżowego grona, jakim jest człon-
kostwo w PIAP. Chcemy pokazać naszym 
obecnym i przyszłym klientom, że roz-
wój jest naszym największym celem i to 
właśnie dla naszych klientów, pragnie-
my się nieustannie rozwijać – mówi Da-
riusz Rozmiarek, dyrektor ds. marketingu 
w firmie Sitex centrum sitodruku. O roz-
woju mówi także Rafał Konieczny Wła-
ściciel Czerwona Papryczka Design: Aby 
osiągać sukcesy należy ciągle się rozwi-
jać i dążyć do celu. Naszym celem od kil-
ku lat jest dostarczanie na polski rynek 
najlepszych gadżetów. Przystąpienie do 
PIAP jest dla nas zaszczytem i niezmier-
nie cieszy, gdyż świadczy o pozycji naszej 
firmy na rynku artykułów promocyjnych.

Opinie firm członkowskich pokazują, 
że PIAP stał się synonimem siły opartej 
na współdziałaniu. - Przystępując do PIA-
P-u dołączamy do grona profesjonalistów 
z dziedziny reklamy i promocji. Kleen-
Tex również chce dołożyć swoją cegieł-
kę w rozwój tej branży i pokazać nieba-
nalny sposób na reklamę. Będzie nam też 
miło dzielić się doświadczeniami i wy-
mieniać poglądy z fachowcami od promo-
cji – mówi Patrycja Iwanek z firmy Pro-
motion Mats Team Europe. 

Możliwość wymiany doświadczeń 
i nawiązywania nowych kontaktów to 
także cenna wartość, związana z człon-
kostwem w Polskiej Izbie Artykułów Pro-
mocyjnych. Dostrzegają ją nowi członko-

wie. - Do PIAP-u postanowiliśmy przy-
stąpić, aby wykorzystać kolejną możli-
wość zbliżenia się do klienta z naszą ofer-
tą luksusowych gadżetów reklamowych 
oraz aby wspólnie wspierać się poprzez 
wymianę naszych doświadczeń zawodo-
wych – mówi Paweł Kędzierski, Właści-
ciel firmy NOVA FALA. - Dla naszej fir-
my dołączenie do grona członków PIAP 
jest szansą na rozwój, nawiązanie nowych 
kontaktów i poznanie potrzeb rynku – do-
daje Krzysztof Szewczyk, Właściciel fir-
my PPHU Leżakowo.

S-PRINT 2 sp. z o.o. to katowicka 
agencja reklamowa, która funkcjonuje 
nieprzerwanie od 19 lat. Początkowo kon-
centrowała się na działalności poligraficz-
nej, w zakresie której osiągnęła wysokie 
kwalifikacje. Z biegiem czasu dochodziły 
kolejne specjalizacje, wypracowane pod-
czas organizacji różnorodnych eventów 
czy skomplikowanych kampanii promo-
cyjnych. Jej pracownicy wyznają zasadę: 
„Biegamy nie tylko S-print’em, maratony 
to także nasza specjalność”.

Czerwona Papryczka Design jest 
dystrybutorem gadżetów innych niż 
wszystkie. Niepowtarzalny wygląd, ory-
ginalność i estetyka produktów sprawiają, 
że marka jest dłużej zapamiętywana przez 
klientów. W ofercie znajdują się akceso-
ria kuchenne i GSM, kubki, breloki, ak-
cesoria do wina, art. dekoracyjne i wiele 
innych praktycznych. Przykładowe, kul-
towe gadżety: długopis w kształcie np. 
młotka, klucza, kubek w sweterku, kubek 
z kredą, brelok-gitara, koniczyna, zestaw 
do wina w butelce.

Leżakowo Drewno - Tekstylia –  
Reklama to producent artykułów rekla-
mowych, którego sztandarowym produk-
tem są drewniane leżaki, wykonane w ca-
łości z wysokiej klasy drewna bukowego. 
Głównie są to leżaki reklamowe. Firma 
współpracuje z wieloma agencjami rekla-
mowymi wykazując się rzetelnością oraz 
profesjonalnym podejściem. Główną do-
meną produktów oferowanych przez Le-
żakowo jest możliwość umieszczenia na 
nich dowolnego nadruku. Leżakowo po-
siada różne technologie druku, własny 
park maszynowy co umożliwia skrócenie 
czasu produkcji do minimum. W ofercie 
firmy znajdą państwo kilka modeli leża-
ków z ciekawymi rozwiązaniami umoż-
liwiającymi efektywną reklamę, parawa-
ny plażowe, ręczniki reklamowe, winde-

ry, torby i koce reklamowe. Pod marką le-
żakowo-kids proponowane są gadżety re-
klamowe dla dzieci. Elastyczność, otwar-
tość oraz doświadczenie pozwalają firmie 
Leżakowo na osiągnięcie jak najlepszej 
współpracy. Leżakowo to marka otwarta 
na nowe rozwiązania i innowacyjne po-
mysły, dostosowuje swoje rozwiązania do 
indywidualnych potrzeb klientów.

Agencja Reklamowa NORWOKS jest 
producentem oraz dystrybutorem gadże-
tów reklamowych od prawie 20 lat. Obok 
produktów importowanych posiada wła-
sne produkcje jak zestawy świąteczne, 
firmowe stojaki na bombki, spinki z za-
topionym logotypem, czekoladowe pła-
skorzeźby czy świece z firmowym nadru-
kiem. Uzupełnieniem oferty jest mała po-
ligrafia przydatna przy tworzeniu dodat-
ków w postaci karteczek okolicznościo-
wych czy wizytówek. Firma ma za sobą 
tysiące realizacji i setki zadowolonych 
klientów, dla których corocznie organizu-
je Prezentacje Nowości. Z myślą o klien-
tach powstała też bogato wyposażona 
wzorcownia wraz z systemem nieodpłat-
nego wypożyczania wzorów.

Firma Chocolate Land, funkcjonująca 
na rynku B2B od 2004 roku, ma w swoim 
portfolio dwie marki - Amante oraz Do-
lci. AMANTE to belgijskie praliny oraz 
trufle wyrabiane ręcznie ze składników 
najwyższej jakości. Różnorodność kształ-
tów, smaków i zapachów zadowoli nawet 
wytrawnego znawcę czekolady, a szero-
ki wachlarz opakowań w dowolnych roz-
miarach i kolorach, a także nieograniczo-
ne możliwości brandowania sprawią, że 
praliny AMANTE będą idealnym upo-
minkiem na każdą okazję. Dolci to mar-
ka delikatesowych zestawów upominko-
wych, komponowanych wyłącznie z naj-
wyższej jakości, cenionych na rynku ma-
rek słodyczy i produktów gourmet food 
oraz mocnych alkoholi i specjalnie wy-
selekcjonowanych win. Dopełnieniem są 
eleganckie, personalizowane opakowa-
nia, które dodatkowo podkreślają atrak-
cyjność i niepowtarzalność. Chocolate 
Land to świat niezapomnianych doznań 
nie tylko smakowych, ale i estetycznych, 
świąt prezentów – zarówno w postaci ele-
ganckich bombonierek, jak i oryginal-
nych zestawów delikatesowych – które 
zaspokoją oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów.

Firma Sitex centrum sitodruku jest jed-
ną z wiodącym drukarni sitodrukowych 

w Polsce. Posiada bogaty park maszyno-
wy, który nieustannie powiększa, dosto-
sowując się do coraz to nowych potrzeb 
rynku. Drukuje między innymi na różne-
go rodzaju papierach, folii i innych two-
rzywach sztucznych, drewnie, szkle, me-
talu oraz tkaninach i dzianinach. Specja-
lizuje się także w druku na elementach 
nietypowych, dobierając odpowiednio 
technikę druku pod specyficzne parame-
try produktu. Korzysta z wysokiej jakości 
farb od renomowanych producentów.

NOVA FALA to kreatywny zespól 
pasjonatów w pełni zaangażowanych 
w spełnianie potrzeb klientów, w znaj-
dywanie oryginalnych przedmiotów re-
klamowych zgodnych z panującymi tren-
dami. Selekcjonując produkty ze wzglę-
du na ich jakość i użyteczność Nova Fala 
wykorzystuje swoja wiedzę o rożnych 
sieciach produkcji, dystrybucji, techni-
kach znakowania oraz logistyce między-
narodowej. Dzięki tej wiedzy agencja ofe-
ruje produkty unikalne, odpowiadające na 
konkretne zapotrzebowanie. Glówna sie-
dziba agencji mieści sie w Croissy sur 
Seine we Francji, natomiast filia znajdu-
je sie w Mielcu, przy ul. Raciborskiego 7. 
Działalność Novej Fali obejmuje zarów-
no wszystkie kraje UE jak i te poza nią jak 
np. Japonia, Pakistan czy USA.

Ekostrefa jest agencją reklamową zaj-
mującą się dostarczaniem kreatywnych 
gadżetów reklamowych. Jak sama nazwa 
wskazuje firma szczególną wagę przy-
wiązuje do ekologii. Gadżety, które oferu-
je firma są pomysłowe, ciekawe, przycią-
gają uwagę, a jednocześnie przyjazne dla 
środowiska. Celem firmy jest propagowa-
nie idei ekologii na płaszczyźnie marke-
tingu i reklamy. W swojej ofercie posia-
da gadżety kreatywne, wykonane na in-
dywidualne zamówienie, takie jak ramki 
do zdjęć z logo, torby , breloki, drewniane 
i bambusowe okulary, nakładki na smart 
fony, eko piórniki, itp. Oferuje także ga-
dżety wykonane przez lokalnych produ-
centów (szybkie dostawy, zielone zamó-
wienia) oraz ciekawe projekty graficzne, 
wykonywane przez grafików w Polsce 
oraz za granicą. Posiada przystępne ceny, 
które pozwolą każdej nawet najmniejszej 
firmie wyróżnić się na rynku.

Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. to jeden 
z największych na świecie producentów 
mat podłogowych klasy premium. Boga-
te portfolio produktowe to m.in. maty re-
klamowe z logo, własnym napisem, a na-
wet fotorealistycznym nadrukiem. Maty 
to doskonałe gadżety promocyjne oraz 
nośnik komunikacyjny przy wejściach 
do budynków, są wsparciem w punktach 
POS, na targach i wystawach. To niepo-
wtarzalna oferta dla agencji reklamo-
wych, firm oferujących gadżety promo-
cyjne, drukarni, producentów tekstyliów, 
czy sprzedawców mat i wycieraczek. Kle-
en-Tex to legendarna jakość, ciągły roz-
wój, rzetelna obsługa i troska o otaczają-
cy nas świat.
■ Joanna Łęczycka

Firma AXPOL Trading 
świętuje w 2016 roku 25-lecie 
działalności!
W 1991 roku w Poznaniu zapoczątkowana 
została działalność przedsiębiorstwa, któ-
re obecnie jest liderem na rynku reklamo-
wym w Polsce. AXPOL Trading posiada bo-
gatą ofertę artykułów promocyjnych (po-
nad 6500 różnych produktów na stanie 
magazynowym) oraz park maszynowy do 
znakowania na miejscu.
Firma nieustannie się rozwija i wprowadza 
na rynek nowe produkty, dostosowując 
asortyment do zmieniających się potrzeb 
klientów. Niedawno wprowadzona marka 
AIR GIFTS Outdoor Pro-Motion to staran-
nie wyselekcjonowane i  zaprojektowane 
artykuły stworzone dla osób aktywnie spę-
dzających czas, miłośników podróży oraz 
wypoczynku w  plenerze. W  zeszłym roku 
AXPOL Trading zostało wyłącznym dystry-
butorem, na rynku B2B w Polsce, znanych 
i cenionych w Europie produktów MOLE-
SKINE. Legendarne notatniki zdążyły już 
opanować nasz świat reklamy.
Firma bierze czynny udział w  funkcjono-
waniu całej branży reklamowej, jest człon-
kiem najważniejszych polskich i  między-
narodowych stowarzyszeń, a  także anga-
żuje się w  przedsięwzięcia wspomaga-
jące szczytne cele. Obsługuje wyłącznie 
agencje reklamowe, którym oferuje facho-
wą pomoc w  doborze produktów i  me-
tod ich znakowania. Przez minione 25 lat 
swojej działalności AXPOL Trading z niedu-
żej firmy zmieniła się w jednego z najbar-
dziej znanych importerów w  Polsce i  Eu-
ropie Środkowej. Zdobyła wiele prestiżo-
wych nagród, wyróżnień oraz certyfikatów 
gwarantujących rzetelność i wiarygodność 
biznesową.

Nowa siedziba firmy CiTRON 
European USB Warehouse
CiTRON to europejski dostawca pen dri-
ve i power bank. Dostarcza artykuły do po-
nad 20-u  europejskich krajów. - Do zmia-
ny siedziby zmusił nas dynamiczny rozwój 
- mówi Artur Owczarski właściciel firmy. 
- Znaczący wzrost ilości zamówień skutko-
wał dużymi inwestycjami w  park maszy-
nowy. Nowa siedziba to nie tylko bardziej 
przestrzenne biura ale przede wszystkim 
większa powierzchnia produkcyjna i  ma-
gazynowa. Znacznie urozmaiciliśmy liczbę 
pen drive i power banków dostępnych od 
ręki. Oferujemy równocześnie wiele spo-
sobów znakowania towaru. Wykonujemy 
grawery laserowe, nadruki full color, tam-
pondruk, naklejki epoksydowe itd. Aktual-
na siedziba uniemożliwiała nam rozwój za-
równo produkcji jak i powiększenia parku 
maszynowego. Oceniamy, że dzięki prze-
prowadzce i kolejnym inwestycjom nie tyl-
ko umocnimy ale i zdecydowanie rozwinie-
my naszą pozycję na rynku polskim i  ryn-
kach zagranicznych - dodaje Owczarski.
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Koniec roku i początek nowego to okazja to podsumowań. O bilans 2015 zapytaliśmy Prezesa PIAP, Tomasza 
Chwiłowicza.
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Jaki był mijający rok dla PIAP? 
Muszę bez skromności przyznać, że był 

to rok bardzo udany, dużo się działo. Pod-
jęliśmy szereg inicjatyw, które w roku 2015 
z sukcesami kontynuowaliśmy - wydajemy 
Gazetę PIAP oraz katalog, zorganizowali-
śmy po raz kolejny Wieczór Branżowy dla 
Członków PIAP, cały czas integrujemy fir-
my członkowskie. Zorganizowaliśmy spo-
tkania regionalne w Gdyni i w Katowicach 
z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, 
a także atrakcyjne szkolenie dla Członków 
PIAP przy okazji WZC PIAP, prowadzone 
przez znanego trenera i psychologa, Jac-
ka Walkiewicza. Szczególnie ważna dla na-
szej Izby była debata „6 największych ba-
rier dla rozwoju biznesu” zorganizowana 
w Krajowej Izbie Gospodarczej. Podjęli-
śmy szereg inicjatyw mających na celi pro-
mocję PIAPu zarówno w kraju jak i za gra-
nicą, przez aktywny udział w targach bran-
żowych. Po raz czwarty przeprowadziliśmy 
badania postrzegania upominków rekla-
mowych przez klienta końcowego. Wszyst-
kie te wydarzenia pokazują jak dynamiczną 
jesteśmy organizacją, jak mocno rośniemy 
w siłę. Efekty się już widoczne, PIAP staje 
się coraz bardziej rozpoznawalny, nie tylko 
w branży reklamowej, ale także w jej oto-
czeniu biznesowym i politycznym. 

Cieszymy się także z nawiązywanej 
współpracy z firmami takimi jak DELTA 
CITY, dzięki której nasi członkowie mogą 
liczyć na atrakcyjne ceny przesyłek kurier-
skich.

Które wydarzenia w życiu Izby były 
najważniejsze, najbardziej zwrotne? 

Na pewno istotnym z uwagi na rangę była 
debata „6 największych barier dla rozwoju 
biznesu”, o której więcej możecie Państwo 
przeczytać w tym numerze Gazety PIAP. To 
inicjatywa, która z pewnością będzie konty-
nuowana i będzie zataczać szersze kręgi, po-
nieważ dotyka najważniejszych problemów, 
z którymi się borykamy. Chcemy zwrócić 
się do przedstawicieli poszczególnych Mini-

sterstw z oficjalnym listem i przedstawić po-
stulaty poruszane podczas Debaty.

Oprócz tego cały czas naszym prioryte-
tem jest integracja firm członkowskich, po-
nieważ to ona nakręca naszą skuteczność 
i siłę. Spotkania regionalne PIAP są bar-
dzo istotnym elementem w kalendarzu na-
szych działań. 

Nie można zapomnieć o czwartej edy-
cji badania postrzegania upominków re-
klamowych przez klienta końcowego, które 
przyniosło mnóstwo optymistycznych wnio-
sków. Wyniki badania odbiły się szerokim 
echem w branży reklamowej, co na pewno 
wzmocniło siłę gadżetu.

Planowana jest także kampania 
programu Rekomendowana Agencja 
Reklamowa. Na jakim etapie jest ten 
projekt? 

Jesteśmy już na etapie przygotowywa-
nia materiałów reklamowych, między in-
nymi video. Mamy nadzieję, że na początku 
2016 będziemy już gotowi na start kampa-
nii. Mamy poczucie, że jest to niezmiernie 
ważny projekt, który przyniesie szereg ko-
rzyści dla zarejestrowanych w PIAP agen-
cji reklamowych. Siła rekomendacji w dzi-
siejszych czasach, kiedy ilość podmiotów 
reklamowych i możliwości jest przeogrom-
na, będzie na pewno rosła i może stać się 
kluczowym ogniwem wyboru. 

Certyfikat Rekomendowana Agencja Re-
klamowa ma na celu honorowanie najlep-
szych agencji reklamowych Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych, które m.in po-
twierdzają swoją rzetelność poprzez wzo-
rowe wykonanie usługi, a także wykazu-
ją się rzetelnością w stosunku do Polskiej 
Izby Artykułów Promocyjnych poprzez ter-
minowe regulowanie zobowiązań. Chcemy 
by ten certyfikat był liczącą się w branży rę-
kojmią jakości.

Jaki charakter będzie miała 
kampania?

Kampania będzie miała charakter ma-
ilingowy, skierowana będzie do klien-

tów końcowych. Będzie wsparta videore-
lacją. Mamy nadzieję, że nasze działania 
przyczynią się do umocnienia wizerunku 
firm Członkowskich i przełożą się realnie 
na wzrost zamówień składanych do na-
szych agencji reklamowych. Rekomendu-
jemy najlepsze firmy z branży i mamy na-
dzieję, klienci dokonujący zakupów arty-
kułów reklamowych to dostrzegą. Dodat-
kowo kampania będzie promowana w me-
diach branżowych.

Które z podjętych w tym roku 
inicjatyw będą kontynuowane? 

Na pewno wydawanie Gazety PIAP, 
która stała się cennym źródłem informacji 
dla branży. Będziemy nadal organizować 
Spotkania Regionalne i podejmować inne 
działania integrujące branże, wymieniać 
się pomysłami na forum. Liczymy na jesz-
cze większą aktywność członków w tym za-
kresie. W 2016 roku chcielibyśmy po raz 
kolejny podjąć się badania postrzegania 
upominków, ponieważ jest to cenne źródło 
wiedzy, które chcemy na bieżąco aktuali-
zować. Czekają nas także wybory nowe-
go Zarządu, więc z pewnością pojawią się 
nowe pomysły i inicjatywy.

Jakie strategiczne cele obiera PIAP 
na nadchodzący rok? 

Strategicznym celem PIAP jest dba-
nie o interesy firm z branży oraz promo-
cja firm Członkowskich, w nadchodzą-
cym roku zamierzamy z całą sumiennością 
kontynuować te działania. Mamy już pew-
ne pomysły, aby zintensyfikować te działa-
nia. Szczegóły zostaną omówione na Wal-
nym Zebraniu Członków PIAP, myślimy że 
będą ciekawym rozwiązaniem dla naszych 
firm Członkowskich.

 Jesteśmy pewni, że nowy rok przynie-
sie jeszcze więcej nowych inicjatyw, pozy-
tywnych zmian i tego wszystkim Państwu 
życzę.

Dziękuję za rozmowę.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

PROMO 
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Dzięki współpracy z firmą kurierska Delta City, członkowie PIAP otrzymali unikalną, bardzo atrakcyjną 
ofertę na usługi kurierskie. Dla firm z branży reklamowej, zwłaszcza działających w obszarze 
upominków reklamowych, usługi pocztowe i przewozowe stanowią dużą część kosztów.

Atrakcyjna oferta usług kurierskich dla członków PIAP

Obecnie z usług firmy Delta City korzy-
sta 15. członków zrzeszonych w Izbie, ale 
zdecydowanie więcej firm zamierza podpi-
sać umowę o współpracę w nowym roku. 

- Z firmą Delta City współpracuje-
my od czerwca bieżącego roku – mówi 
Robert Załupski, Dyrektor Generalny 
OOH Magazine - Udało nam się o 50% 
obniżyć koszty przesyłek. Na rynku takie 
ceny można uzyskać wysyłając setki przesy-
łek i mając stałe umowy. Warto wspomnieć 
o opcji złożenia Zlecenia drogą mailową, 
co daje nam możliwość dopisania cennych 
informacji dla kuriera np. kiedy musi ode-
brać roll-up z konferencji. Firma dostarcza 
przesyłki terminowo. Posiada także atrak-
cyjne ceny na palety.

Firma Delta City obejmuje swoim zasię-
giem działania teren całej Polski oferując 
doręczenie przesyłki w następnym dniu ro-
boczym po dniu nadania.

- Z dumą możemy powiedzieć, że jeste-
śmy jedyną w pełni polską firmą kurierską 
wykonującą usługi kurierskie na terenie ca-
łej Polski tylko i wyłącznie za pomocą wła-
snych pracowników i podwykonawców. 

Część członków PIAP podpisała już z nami 
indywidualne umowy o współpracy na za-
proponowanych warunkach. Wierzymy, że 
wysoka jakość naszych usług spełni Pań-
stwa oczekiwania i zaspokoi potrzeby od-
biorców. – mówi Dorota Błaszczyk, Prezes 
Delta City Sp. z o. o.

Firma kurierska Delta City została zało-
żona w 2001 roku jako spółka cywilna Do-
rota Błaszczyk i Michał Błaszczyk. Począt-
kowo świadczyła usługi kurierskie tylko na 
terenie Warszawy i okolic. Oferowała rów-
nież usługi magazynowania i dystrybucji 
różnych towarów na terenie kraju. Sukce-
sywnie powiększała sieć swoich biur i ma-
gazynów na terenie całego kraju. Teraz po-
siada ich 33, które są zlokalizowane w głów-
nych miastach naszego kraju. Główna sor-
townia znajduje się w Warszawie w kom-
pleksie magazynów Platan Park. Stąd co-
dziennie od poniedziałku do piątku w go-
dzinach nocnych wyjeżdżają tzw. transpor-
ty liniowe dostarczające przesyłki do regio-
nalnych magazynów. Następnie przesyłki są 
dostarczane do odbiorców przez kurierów 
obsługujących określony teren. ■

Współpraca z firmą kurierską to ko-
lejny punkt w pakiecie korzyści, jakie 
Izba oferuje swoim członkom. Inicjato-
rem porozumienia jest Wiceprezes PIAP, 
Zbigniew Grzeszczuk. - Pomysł na 
współpracę z Delta City wziął się z mo-
jego doświadczenia w tworzeniu samo-
rządu gospodarczego, przemyśleń i słu-
chania ludzi. To jedno z wielu rozwią-
zań, które pragnę wdrożyć, aby pomóc 
członkom PIAP-u w uzyskaniu wymier-
nych, czyli liczonych w realnych pienią-
dzach oszczędności. Tak, aby również or-
ganizacja skorzystała na tym rozwiąza-
niu. To jest także jeden z argumentów na 
przeciągnięcie do PIAP większej liczby 
członków. – mówi Zbigniew Grzeszczuk. 
Jak dodaje, to nie ostatni tego typu pro-
jekt. W trakcie rozmów są inne przedsię-
wzięcia, które w podobny sposób mogły-
by przynieść korzyści członkom PIAP: 
karta paliwowa PIAP, ochrona znaków 
i wzorów przemysłowych, zabudowa 
stoisk targowych, wymiana walut, dłu-
goterminowy wynajem samochodów 
czy ochrona medyczna.

Liderzy rynku artykułów 
promocyjnych

Prestiżowe lokalizacje
Kameralna atmosfera

 

www.promoshow.pl

Gdańsk (13.09) 

Poznań (14.09) 

Katowice (15.09)
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PromotionTrade Exhibition
Od 20 do 22 stycznia 2016 roku w Medio-
lanie odbędą się targi PromotionTrade Exhi-
bition. Charakterystycznym elementem 16 
edycji tych targów będzie podział na dwa 
obszary: z jednej strony tekstylia i upomin-
ki reklamowe, z drugiek usługi i maszy-
ny do znakowania i personalizacji.Szcze-
gólna uwaga będzie skierowana na szko-
lenia z bogatym programem warsztatów 
skierowanych do wystawców i zwiedzają-
cych. Poza tym, na PTE będzie można rów-
nież zobaczyć maszyny drukarskie 3D, które 
są coraz bardziej atrakcyjne dla branży pro-
duktów promocyjnych a ponadto stanowią 
specjalny obszar dla Twórczych Talentów!
www.promotiontradeexhibition.it

Biznes chce zmian. Najnowsze 
wyniki badania TNS Polska 
dostępne online
Na zlecenie magazynu „My Company Pol-
ska” firma TNS Polska opracowała sondaż 
badający,jakie są oczekiwania przedsiębior-
ców wobec nowego rządu.Jakie są najpil-
niejsze zadania dla nowej władzy? Co ha-
muje rozwój biznesu w Polsce? Który z ban-
ków proponuje najlepsze rozwiązania dla 
przedsiębiorców? Zachęcamy do zapozna-
nia się z raportem:

Laur Ekperta dla Btl Forms
9 listopada 2015 roku w Rezydencji Belwe-
der-Klonowa Kancelarii Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej odbyła się Gala Finałowa 
I edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Pro-
gramu Doradztwa Konsumenckiego „Laur 
Eksperta”.  W jej trakcie przedstawiciele In-
stytutu Zarządzania i Rozwoju Jakości, któ-
ry jest organizatorem Konkursu, wręczy-
li certyfikaty poświadczające nadanie Zna-
ków Jakości „Laur Eksperta” przedstawicie-
lom ponad 80 firm z całej Polski. 
„Laur Eksperta” to ogólnopolski konkurs i 
program doradztwa konsumenckiego, któ-
rego celem jest wyróżnianie najlepszych 
produktów, marek i usług dostępnych na 
polskim rynku. „Laur Eksperta”, przyznawa-
ny  jest przez Kapitułę złożoną z naukow-
ców najlepszych polskich uczelni. Patronat 
nad Konkursem sprawuje m.in. Polskie To-
warzystwo Towaroznawcze.
Produkt firmy BTL Forms Effective Adverti-
sing- Kreator Gadżetów  został nagrodzony 
jako jedyny w kategorii E –usługa.
www.laur-eksperta.pl/strona-28
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Z okazji 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej, pięcioro członków PIAP zostało odznaczonych medalami 
za „wspieranie rozwoju samorządu gospodarczego i przedsiębiorczości”. Zapytaliśmy medalistów o ich 
początki w branży, inspiracje, metamorfozy rynku reklamowego oraz oczywiście o ulubione gadżety.

Członkowie 
na medal

Zbigniew Kaczor, 
Właściciel firmy Maxim:

Początki… Moja przygoda z bran-
żą upominków reklamowych rozpoczęła 
się w maju 1998 roku kiedy jako lokalny 
producent kawy chciałem zamówić kub-
ki do kawy. To były czasy bez Interne-
tu i telefonów komórkowych więc trze-
ba było po prostu wsiąść w samochód 
i jeździć po kraju i szukać dostawców. 
Miałem z tym ogromny problem, zauwa-
żyłem że jest duża luka na rynku więc 
podjąłem decyzję o rozpoczęciu zupeł-
nie nowej działalności. Z perspektywy 
czasu była to decyzja jak najbardziej 
właściwa. Choć początki były niezmier-
nie trudne i bardzo stresujące.

Zmiany… Z upływem czasu w bran-
ży przede wszystkim zmieniają się pre-
ferencje klientów. Klient nie oczeku-
je i nie kupuje najtańszych produktów, 
choć mówi, że chce mieć tanio. Produk-
ty, sposób pakowania, serwis i łatwość 
składania zamówień jest priorytetem. 
Generalnie klienci oczekują gotowych 
rozwiązań, oczekują że my jako dostaw-
cy będziemy wyprzedzali ich myśli. No 
i oczywiście na wczoraj.

Inspiracje… W branży upominków 
reklamowych najbardziej inspirują 
klienci, ludzie którymi się otaczam za-
równo w firmie MAXIM jak i w całym 
otoczeniu biznesowym. W branży pra-
cuje mnóstwo ciekawych ludzi, ambit-
nych, kreatywnych osób. Tego nie ma 
w żadnej branży. A że trafiłem tu trochę 
przez przypadek? Ale byłem we właści-
wym miejscu, we właściwym czasie i do 
tego trafiłem na właściwych ludzi.

Upominki w moim życiu… Gadżety 
są ważne dla każdego, każdy lubi otrzy-
mywać prezenty. Ale szczególnie waż-
ne jest dawanie i w tym zakresie mamy 
jeszcze wiele do zrobienia. No oczywi-
ście nie wyobrażam sobie życia bez kub-
ków. Codzienna poranna kawa w moim 
ulubionym kubku to już jest pewnego 
rodzaju ceremoniał. Kubek oczywiście 
Maxim ale już trochę wiekowy. Razem 
dobrze czujemy się w Swoim towarzy-
stwie. Gadżet, który sprawił mi najwię-
cej radości to oczywiście kubek! Otrzy-
małem kubek z kolekcji Gustawa Klim-
ta z kotkami, śnieżnobiały z porcelany 
Bone China. 

Życzenia… Rok, który się powo-
li zbliża do końca jest dla nas bizneso-

wo bardzo udanym. Myślę, że cała nasz 
branża to odczuwa. W Nowym Roku 
chciałbym byśmy oprócz rozwoju bizne-
su mieli więcej czasu i sposobności na 
spotkania branżowe. Tego nam w bran-
ży brakuje. Spotykamy się tylko dwa, 
trzy razy podczas targów i to wszystko. 
Chciałbym by ktoś z branży zainicjował 
spotkania robocze branżowe w różnych 
częściach kraju gdzie moglibyśmy się 
spotkać, szkolić, powymieniać doświad-
czeniami.

Sławomir Giefing, 
Prezes zarządu GJC  
Inter Media sp. z o.o.:

Początki… Moja przygoda z upomin-
kami reklamowymi zaczęła się w 1995 
roku jeszcze jako współwłaściciela fir-
my Wielkopolanin. Top Hits był pierw-
szym katalogiem gadżetów, który ofero-
waliśmy naszym klientom.

Zmiany… Branża upominków rekla-
mowych zmieniła się bardzo mocno. Po 
pierwsze polskie firmy same importują 
z Dalekiego Wschodu, a po drugie wiele 
firm jest producentami oraz eksportera-
mi również na rynki zachodnie.

Inspiracje… W tej branży inspiruje 
mnie duża dynamika, nieszablonowość 
działania i ciekawe, różnorodne produkty.

Upominki w moim życiu… Oczywi-
ście, że są ważne. Codziennie służy mi 
nieśmiertelny długopis, odzież reklamo-
wa i wiele in nych, których nie sposób 
wszystkie wymienić. Zawsze lubiłem rze-
czy praktyczne.

Życzenia… Życzę nieustannie wzra-
stającej liczby kontraktów, również tych 
międzynarodowych i żeby polskie fir-
my w coraz większej liczbie stawały się 
kluczowymi dostawcami na rynkach za-
chodnich.

Zbigniew Grzeszczuk,  
Wiceprezes Polskiej Izby 
Artykułów Promocyjnych:

Początki… Przygoda, a raczej świado-
ma decyzja została podjęta w 1983 roku. 
Od tej daty zaczęła się przygoda, która 
trwa do dzisiaj. Pierwszy upominek re-
klamowy wyprodukowany przez naszą fir-
mę to pudełko plastikowe wypełnione kar-
teczkami papieru z miejscami na długopi-
sy i ołówki czy flamastry. Potem były na-
stępne. W sumie produkowaliśmy 10 róż-
nych przedmiotów reklamowych.

Zmiany… W czasach kiedy zaczy-
nałem, rynek był producenta, dziś jest 
konsumenta i to jest kapitalna zmia-
na. Zmiany dotyczą wszelkich aspektów 
działalności gospodarczej. Nie było te-
lefonów. Logo rysował czy przerysowy-
wał z pieczątki absolwent ASP, dziś… 
grafik, komputer, programy graficz-
ne itd. Rewolucję w tym obszarze naj-
lepiej widać na okładkach magazynów, 
w to co potrafi Photoshop zrobić z twa-
rzą lub ciałem to samemu jest mi cięż-
ko uwierzyć.

Inspiracje… Jak zaczynałem nie było 
upominków reklamowych, jeden obo-
wiązujący kolor to był czerwony, nikt nie 
słyszał o pantonie, ralu i tym podobnych 
standardach. Produkcję trzeba było wy-
myślać, to nie tak jak teraz, że wszyst-
ko zrobią małe chińskie rączki, potrzeb-
na jest kreacja, wymyślanie to jest ta fa-
scynacja której ulegam, a przedmioty re-
klamowe dają się wymyślać.

Upominki w moim życiu… Zegarek 
to jest przedmiot, bez którego nie wy-
obrażam sobie dnia, to taki męski „ga-
dżet „a poza tym mówi nam o tym, że nic 
nie jest wieczne.

Życzenia… Po pierwsze życzę bran-
ży zmiany przepisów, które od lat hamu-
ją jej rozwój, a co za tym idzie i innych 
gałęzi gospodarki.To znaczy podniesie-
nia limitów na wręczane upominki re-
klamowe.

ŻYCZĘ – branży, nauczenia klientów 
planowania i empatii dla dostawców 
naszych usług. Resztę załatwimy sobie 
sami lub zapłacimy za to kartą.

Robert Załupski, 
Dyrektor Generalny 
OOH Magazine:

Początki… Trafiłem do redakcji ma-
łego czasopisma, gdzie udało mi się 
rozwinąć dział upominków. Do dziś 
z nostalgią wspominam wywiad na jaki 
zostałem wysłany do Axpolu. Rzuco-
ny na głęboką wodę, zwiedziłem firmę 
ale zamiast o biznesie, rozmawialiśmy 
z Panią Aleksandrą Wojtczak o… życiu, 
wartościach, etyce. Wróciłem bez wy-
wiadu ale z przekonaniem, że tą bran-
że tworzą niezwykli ludzie. Właśnie oni 
są dla mnie inspiracją. Po tylu latach 
nawiązały się przyjaźnie. Łatwiej jest 
nam wspólnie działać i rozwijać nie tyl-
ko swój biznes ale całą branżę.

Zmiany… Dziś zamiast „każdy sobie 
rzepkę skrobie”, jak było na początku, 
branża podejmuje coraz więcej wspólnych 
inicjatyw. Cieszę się, że do kilku moich po-
mysłów udało mi się przekonać wielu do-
stawców i agencji. Branża ma potencjał 
ale musi zbudować wizerunek mocnej gru-
py przedsiębiorców nie tylko dającej sku-
teczne narzędzie dla reklamy i codziennej 
pracy, ale będącej kołem napędowym pol-
skiej gospodarki.

Inspiracje… Inspirują mnie nasi klien-
ci i partnerzy. Pamiętajmy, że większość 
z nich w branży upominków jest znacznie 
dłużej ode mnie.

Upominki w  moim życiu… Nie wy-
obrażam sobie obecnie życia bez power 
banku. Dużo podróżuję i możliwość łado-
wania telefonu bez limitu jest niezastąpio-
na. W pracy korzystam z tego samego per-
sonalizowanego kubka, który mam już … 
7 lat. Ostatnio dużo radości sprawił mi 
miód z personalizowaną etykietą. W ogó-
le uwielbiam personalizowane upominki 
i takie staramy się dawać naszym bizneso-
wym partnerom.

Życzenia… Życzę jeszcze większej in-
tegracji i mocniejszego walczenia o swoje. 
Wyjścia poza standardowe myślenie o biz-
nesie i nie kiszenie się we własnym sosie. 
Większej aktywności agencji wśród klien-
tów końcowych.

Danuta Bakuła, 
Właścicielka PAR Bakuła Sp. J.:

Początki… Pamiętam ten dzień jak-
by to było wczoraj. To było 1 marca 1991 
roku. Postanowiłam założyć własną agen-
cję reklamową, której działalność oparta 
będzie głównie na sprzedaży upominków 
reklamowych.

Zmiany… W tych zamierzchłych cza-
sach kiedy rozpoczynałam swoją działal-
ność głównym nośnikiem reklamy był dłu-
gopis i kalendarz ścienny. Nikomu nie śni-
ło się o tym co oferujemy obecnie. Obecnie 
branża upominków ściśle podąża za naj-
nowszymi trendami w modzie i technologii 
a konsumenci są nadzwyczaj wymagający.

Inspiracje… Zawsze najbardziej inspi-
rowali mnie moi klienci i rozmowy z nimi. 
To pozwala mi lepiej poznawać ich pra-
gnienia i oczekiwania, a firmie stawać się 
coraz lepszą.

Upominki w moim życiu… Dla mnie 
gadżety reklamowe są ważne. Obdarowy-
wanie nimi wywołuje radość i uśmiech na 
twarzach i zazwyczaj skłaniają do odwza-
jemniania. Sama bardzo lubię je dosta-
wać a jeszcze bardziej obdarowywać uży-
tecznymi i ładnymi upominkami. Nie wy-
obrażam sobie dnia spędzonego bez mo-
jego kubka termicznego. Nic nie sma-
kuje tak wybornie jak kawa czy herba-
ta z mojego kubka gdy usiądę na chwilę 
np. w cieniu na plaży. Najlepszym prezen-
tem jaki dostałam był ekskluzywny zestaw 
do wina w ładnym drewnianym pudełku. 
Wyposażony w dobrej jakości korkociąg, 
termometr, okapnik i obcinacz. Pozwala 
z łatwością otworzyć butelkę wina i jed-
nym zręcznym ruchem przytrzymać ko-
rek i zdejmuję go z korkociągu. Ten wła-
śnie upominek był dla mnie inspiracją do 
wprowadzenia podobnego równie wy-
twornego zestawu do naszej kolekcji.

Życzenia… Pragnę aby przyszły rok 
odznaczał się stabilnością i brakiem 
dramatycznych wydarzeń, które mo-
głyby wywrzeć zły wpływ na nasze ży-
cie i działalność naszej branży. Z przy-
jemnością powitałabym wyższe budże-
ty reklamowe firm i rosnące przeko-
nanie firm i ich decydentów o rozlicz-
nych korzyściach jakie oferuje obda-
rowywanie upominkami reklamowymi. 
■ Joanna Łęczycka
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sków unijnych.- System nowych dota-
cji jest w miarę jednolity. Wprowadzi-
liśmy system społecznych konsultacji 
oraz jednolity generator wniosków, co 
umożliwi lepsze wydatkowanie środ-
ków unijnych.

 
Po czwarte: rozstrzyganie 
przetargów

Kwestie przetargów i ich wadliwego 
rozstrzygania w oparciu o kryterium ce-
nowym nadal są dużym problemem ma-
łych i średnich firm. - Mam wrażenie, 
że pętla na szyi przedsiębiorcy zaciska 
się coraz bardziej co jest bardzo złym 
sygnałem – mówi Anna Szcześniak, 
dyrektor Instytutu Badań nad demo-
kracją i przedsiębiorstwem prywat-
nym. Przedsiębiorcy muszą poświęcać 
co raz więcej uwagi i ponosić coraz 
większe wydatki aby sprostać ustawo-
dawcy. W przypadku przetargów tylko 
7-9% składanych ofert wygrywa – do-
dała Anna Szcześniak.

- Reforma i gotowość do zmian musi 
się zacząć się teraz. Przedsiębiorcy 
muszą stawiać i co więcej podkreślać 
uczciwość prowadzenia działalności 
gospodarczej. W mojej opinii inflacja 
prawa jest nieporozumieniem – powie-
działa Anna Szcześniak.

Po piąte: brak wsparcia polskich 
eksporterów

Eksport jest ważną dziedziną roz-
woju polskiej gospodarki, jak również 
stanowi duży potencjał dla polskich 
firm. Co istotne, rozwój eksportu ozna-
cza także promocję Polski i polskich 
produktów. W tym zakresie przedsię-
biorcy, zwłaszcza małe i średnie fir-
my, dostrzegają wiele niedostatków, 
zarówno w systemie prawnym (prze-
pisy ułatwiające, regulujące eksport), 
jak i w kwestii wsparcia ze strony rzą-
du. Rozwój eksportu ułatwiłyby więk-
sze i łatwiej dostępne dotacje na zagra-
niczne wyjazdy biznesowe, wystawien-
nictwo na targach czy udział w między-
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Debata rozpoczęła się od przyjem-
nej uroczystości, jaką było wręczenie 
medali z okazji 25-lecia Krajowej Izby 
Gospodarczej za „wspieranie rozwo-
ju samorządu gospodarczego i przed-
siębiorczości”. Medalami KIG, które 
wręczył wiceprezes i dyrektor general-
ny Krajowej Izby Gospodarczej Marek 
Kłoczko nagrodzono: Danutę Bakułę, 
Zbigniewa Kaczora, Sławomira Giefin-
ga, Zbigniewa Grzeszczuka i Roberta 
Załupskiego. Po tej uroczystości rozpo-
częła się debata z udziałem ekspertów, 
posłów na Sejm, mediów i organizacji 
zrzeszających przedsiębiorców. 

- Organizowana debata, pozwoli na 
kontynuowanie dyskusji na temat ba-
rier napotkanych przez przedsiębiorców 
w swojej codziennej działalności. Jest to 
niezmiernie cenna inicjatywa mająca na 
celu podniesienie standardów związanych 
z działalnością firm na polskim rynku – 
napisał w piśmie skierowanym do PIAP-u  
Władysław Kosiniak-Kamysz, ówczesny 
Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Po pierwsze: skomplikowane 
ustawodawstwo

W pierwszej kolejności dyskutowa-
no o skomplikowanym ustawodawstwie 
oraz tym, jak przedsiębiorcy mają so-
bie radzić w gąszczu przepisów. Przed-
stawiciele PIAP przedstawili swoje ar-
gumenty i przykłady zawiłości prze-
pisów, które na co dzień utrudniają im 
prowadzenie biznesu. - W 2014 r. zaję-
liśmy niechlubne I miejsce w liczbie no-
wych aktów prawnych publikując 25634 
dokumentów. Jestem wrogiem nadregu-
lacji. Trzeba się temu ostro przeciwsta-
wiać aby nastąpiła normalizacja życia 
społecznego i gospodarczego – powie-
działa Anna Kalata, była Minister Pracy 
i Polityki Społecznej.

Po drugie: różnorodna 
interpretacja przepisów

Kolejnym problem jest różnorodna in-
terpretacja przepisów. - Mamy do czynie-

nia nie tylko z różną interpretacją prawa 
np. w zależności od miast a nawet dziel-
nic, ale także zauważamy paraliż decy-
zyjny. Z jednej strony urzędnicy boją się 
podjąć wiążące decyzje. Z drugiej podej-
mują najczęściej te na niekorzyść podat-
nika – powiedział Robert Załupski, dy-
rektor generalny OOH magazine.

Ryszard Marcińczak, prezes War-
szawskiej Izby Gospodarczej podkre-
ślił, że małe i średnie przedsiębiorstwa 
to 82% polskiej gospodarki, które ge-
nerują największe przychody dla Pań-
stwa. Potwierdził, że właśnie małą fir-
mę najszybciej można rozłożyć decyzją 
urzędu skarbowego. W jego opinii po-
winniśmy skupić się na innowacyjno-
ści polskich przedsiębiorstw, która jest 
kluczem do dalszego sukcesu Polski.

- Przedsiębiorcy zorientowali się, że 
jak nie będzie reprezentacji, to żaden 
z ich problemów nie zostanie rozwiąza-
ny. Muszę podkreślić, że wszelkiego ro-
dzaju izby powstały oddolnie – powie-
dział Marcińczak.

O problemie nieproporcjonalności 
kar do przewinień poruszanym na Ko-
misji Gospodarki mówił Marcin Świę-
cicki – poseł na Sejm RP. - Orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego o zasadzie 
proporcjonalności mówią, że kara po-
winna być najmniejsza, która wywołała 
pożądany skutek – mówił poseł Świę-
cicki. Ma wielką nadzieję, że wszyst-
ko pójdzie w stronę wspierającą rozwój 
przedsiębiorczości.

 
Po trzecie: biurokracja przy 
rozliczaniu wniosków unijnych

Mimo dużych możliwości rozwo-
ju firmy, jakie stwarza wsparcie z Unii 
Europejskiej, jego zdobycie cały czas 
wiąże się szeregiem biurokratycznych, 
często nieracjonalnych barier. Paulina 
Zadura-Lichota, dyrektor Departamen-
tu Rozwoju Przedsiębiorczości i Inno-
wacyjności Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości wskazywała na po-
zytywne zmiany w rozliczaniu wnio-
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6 barier dla biznesu
Debata w KIG
Skomplikowane ustawodawstwo, różnorodna interpretacja przepisów podatkowych, ograniczenia 
w kosztach, biurokracja, brak wsparcia polskich eksporterów oraz problematyka przetargów – to „6 
największych barier dla rozwoju biznesu” jakie wskazano podczas debaty w siedzibie Krajowej Izby 
Gospodarczej. Organizatorem wydarzenia była Polska Izby Artykułów Promocyjnych, która po raz 
kolejny podjęła inicjatywę zmiany prawa pod kątem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw.

narodowych konferencjach. Dla mniej-
szych firm z potencjałem eksportowym 
są to często koszty zaporowe. Obecnie 
dofinansowania w niewielkim stopniu 
rekompensują pobyt w celach nawiąza-
nia kontaktów biznesowych za granicą, 
a ich zdobycie wiąże się z wieloma for-
malnościami.

Po szóste: ograniczenia 
w kosztach prowadzenia 
działalności

O ograniczeniach w kosztach prowa-
dzenia działalności mówiono w kon-
tekście wydatków na reklamę.

- Nie wiem dlaczego branża arty-
kułów promocyjnych jest ograniczo-
na limitami. To nie tylko niesprawiedli-
wość w odniesieniu do innych mediów, 
ale także duże ograniczenie w rozwo-
ju branży, kilkudziesięciu tysięcy przed-
siębiorców działających na tym rynku – 
powiedział Tomasz Chwiłowicz, prezes 
Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Prezes PIAP podkreślał, że właśnie 
artykuły promocyjne mogą być dźwi-
gnią w rozwoju małych i średnich 
przedsiębiorców. Ku zaskoczeniu gości 
pokazał właśnie taką dźwignię.

- Małe i średnie przedsiębiorstwa nie 
stać na drogą reklamę w TV, radiu czy 
prasie. Dlatego najlepszym nośnikiem 
informacji o ich firmie i reklamy, jest 
Internet i właśnie artykuły promocyjne.

- Musimy podkreślić, że artykuły pro-
mocyjne są codziennym narzędziem 
pracy, choć dla wielu osób w tym urzęd-
ników kojarzą się wyłącznie z upomin-
kami reklamowymi. Najmniejszy billbo-
ard świata czyli długopis, notes, kalen-
darz, koszulka, ubranie firmowe, kubek, 
kalendarz, dysk przenośny służą nam 
codziennie, a dla firmy przekazującej 
takie artykuły są właśnie nośnikiem re-
klamy – powiedział Robert Załupski.

Nieodpłatne przekazanie towarów 
ograniczone jest do kwoty 10 zł – czy-

li ok., 2,4 Euro. Przykładowo w innych 
krajach: Austria - 40 EUR netto, Bel-
gia - 50 EUR netto, Hiszpania - 90 EUR 
netto, Irlandia - 20 EUR netto.

Anna Kalata zwróciła uwagę na fakt, 
że tylko 15% przedsiębiorców zrzesza 
się w organizacjach przez co ich głos 
nie jest słyszalny przez rząd. Wskazała 
na problem słabego wsparcia polskich 
eksporterów. Skomplikowane proce-
dury, obawy o wsparcie polityków dla 
przedsiębiorstw jakie chcą wchodzić 
na nowe rynki to największe proble-
my z jakimi musimy się uporać jak naj-
szybciej.

W debacie wzięło udział około 40 osób 
w tym znane osobistości np. Anna Kalata  
(była Minister Pracy i Polityki Społecz-
nej), Marcin Święcicki (Poseł na Sejm - 
Komisja Gospodarki), Anna Szcześniak 
(Dyrektor Instytut Badań nad demokra-
cją i przedsiębiorstwem prywatnym), 
Paulina Zadura-Lichota (Dyrektor De-
partamentu Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści i Innowacyjności Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości), Ryszard 
Marcińczak (Prezes Zarządu Warszaw-
skiej Izby Gospodarczej, Prezes Zarzą-
du Naczelnej Organizacji Technicznej). 
Pojawili się także przedstawiciele me-
diów branżowych i ogólnopolskich, ta-
kich tytułów jak Puls Biznesu, Własny 
Biznes Franchising, Przegląd Przemy-
słowy i Gospodarczy, OOH magazi-
ne, Gifts Journal, portalu B2-biznes.pl 
i przedstawiciel Stowarzyszenia Mar-
ketingu Bezpośredniego.

Zarząd Polskiej Izby Artykułów Pro-
mocyjnych zapowiada kontynuację 
podjętych podczas debaty działań. Za-
mierza zwrócić się do przedstawicie-
li Ministerstwa Finansów, Minister-
stwa Gospodarki oraz Posłów z ofi-
cjalnym listem, w którym przedstawi 
postulaty poruszone podczas debaty 
w imieniu wszystkich przedsiębiorców. 
■ PIAP

Nieodpłatne przekazanie towarów 
ograniczone jest do kwoty 10 zł  
– czyli ok., 2,4 Euro. 
Przykładowo w innych krajach (netto):  
Austria - 40 EUR, Belgia - 50 EUR, 
Hiszpania - 90 EUR, Irlandia - 20 EUR.



formacjach przekazanych przez Służ-
bę Celną, produkty te zdefiniowane są 
jako grupy produktów, które stwarzają 
zagrożenie (np. mechaniczne, wynikają-
ce z konstrukcji produktu, uduszenia się, 
chemiczne), grupy produktów, dla któ-
rych nie ma przepisów harmonizacyjnych 
(np. artykuły przeznaczone dla dzieci, me-
ble), grupy produktów, dla których wyda-
no akty wykonawcze do ustawy o ogól-
nym bezpieczeństwie produktów (np. za-
palniczki, produkty włókiennicze). 

Żeby zapewnić bezpieczeństwo użyt-
kowania produktu Producent wprowadza-
jący produkt na rynek polski jest zobowią-
zany dostarczać konsumentom stosow-
ne informacje na temat produktu, oczywi-
ście w języku polskim. Takie informacje 
powinny zawierać ocenę zagrożeń zwią-
zanych z produktem w czasie zwykłe-
go lub możliwego do przewidzenia okre-
su jego używania (jeżeli takie zagrożenia 
nie są, przy braku odpowiedniego ostrze-
żenia, natychmiast zauważalne), a także 
wskazówki dotyczące możliwości prze-
ciwdziałania tym zagrożeniom. - Należy 
również pamiętać, iż inspekcja handlowa 
może, w drodze decyzji, nałożyć na pro-
ducenta lub dystrybutora karę pieniężną 
w wysokości do 100.000 zł za: niewyko-
nanie obowiązku określonego w art. 12 
ust. 2; (niepoinformowanie organu nad-
zoru o tym, że produkt jest niebezpieczny), 
nieudzielenie informacji niezbędnych do 
stwierdzenia, czy produkt jest bezpieczny 
lub udzielenie informacji nieprawdziwych 
lub wprowadzających w błąd. Kara może 
dotyczyć także wprowadzenie na rynek 
produktu umieszczonego w rejestrze pro-
duktów niebezpiecznych. - mówi Maurycy 
Organa. Jak dodaje Radca Prawny kance-
larii KUŹMA, ORGANA I WSPÓLNI-
CY, organ nadzoru może, w drodze decy-
zji, nałożyć na producenta karę pieniężną 
w wysokości do 100.000 zł za: niewyko-
nanie obowiązków określonych w art. 10 
ust. 2 dotyczących informacji w języku 
polskim o właściwościach produktu lub 
wprowadzenie na rynek produktu niespeł-
niającego wymagań bezpieczeństwa.

Jeśli Izba celna stwierdzi, że produkt 
z jakiejś przyczyny (np. z tytułu braku 
oznaczeń) nie może być dopuszczony 
do obrotu, przekazuje go do analizy od-
powiedniej jednostce – Izbie Handlowej, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, czy In-
spekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych. W przypadku urzą-
dzeń elektronicznych opinię wystawia 
także Urząd Komunikacji Elektronicznej. 

Wszystkie te procedury zobowiązu-
ją importera do zapewnienia stosownych 
oznaczeń na produktach i dostarczenia 
pełnej informacji na ich temat. Importerzy 
są bezwzględnie zobowiązani do rygory-
stycznego przestrzegania prawa w tym za-
kresie. - Niezwykle istotne jest budowanie 
świadomości odbiorców, że taka polityka 
importera głównie ma za zadanie chro-
nić ich jako klientów. Wraz jednak z taką 
edukacją powinniśmy robić wszystko, aby 
porządkować rynek promocyjny i szano-
wać podział zadań pomiędzy importera-
mi i agencjami reklamowymi, co w rezul-
tacie doprowadzi to tego, że oznakowywa-
nie produktów będzie powszechnie akcep-
towalne i dla nikogo nie będzie stanowiło 
problemu. – podkreśla Michał Bartkowiak 
z firmy AXPOL Trading. Agencje rekla-
mowe muszą więc zaakceptować fakt ist-
nienia niechcianej naklejki i wytłumaczyć 
jej konieczność swoim klientom. Nie jest 
to bowiem żadna wizytówka importera, 
tylko jedna z wielu form koniecznych for-
malności w procesie sprowadzania towaru 
zza granicy. ■ Joanna Łęczycka
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Importowane upominki reklamowe, podobnie jak inne produkty użytkowe, podlegają przepisom m.in. 
ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, która narzuca na nie obowiązek stosownych oznaczeń. 
Nie podoba się to agencjom reklamowym, które sprzedają produkty dalej z informacją o importerze ani 
klientom końcowym, którzy przekazują oznakowany prezent. Importerzy mają jednak w tym zakresie 
związane ręce. Informacje o importerze na produkcie to zresztą wierzchołek góry lodowej obowiązków 
firm sprowadzających towar.

Upominki pod 
specjalnym nadzorem

Problem naklejonych na produkt ozna-
czeń jest w branży artykułów promocyj-
nych wielowymiarowy. – Oznaczenie 
z danymi importera nie podoba się agen-
cjom reklamowym, bo widzą w tym for-
mę kryptoreklamy, która trafia bezpośred-
nio do klientów końcowych – mówi Anna 
Roszczak, Wiceprezes Zarządu firmy  
Asgard sp. z o.o. – Ci ostatni z kolei widzą 
w oklejonym produkcie wadę estetyczną. 
Tymczasem to właśnie na importera spa-
da odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
produktów. Z jednej strony importer musi 
spełniać wiele rygorystycznych przepi-
sów, bo inaczej jest narażony na ogromne 
koszty i trudności ze strony organów pań-
stwowych, a z drugiej musi się tłumaczyć 
przed swoimi klientami z tych działań. 
Agencje reklamowe, jako ogniwa między 
importerami lub producentami a klientem 
końcowym, także muszą uzasadniać tym 
ostatnim konieczność oznaczeń. - Z na-
szej praktycznej wiedzy wynika, że głów-
nym problemem dla agencji reklamo-
wych, wynikającym z dodatkowego ozna-
kowania, jest niezadowolenie klientów 
końcowych, którzy kupując produkt za-
kładają, że będzie on służył jako nośnik 
reklamowy wyłącznie dla nich. – mówi 
Jolanta Kempa, Wiceprezes Zarządu  
Inspirion Polska Sp.z o.o. - Nalepkę in-
formacyjną traktują jak reklamę dostaw-
cy na ich produkcie. Warto podkreślić, że 
Inspirion Polska był jednym z pierwszych 
dostawców na rynku polskim, który na 
stałe wprowadził takie oznakowanie ofer-
ty. Początkowo było nam trudno, ponie-
waż Klienci nie rozumieli powodów na-
szego działania. Przepis wzbudzał wiele 
kontrowersji. Na szczęście, po początko-
wym okresie bardzo licznych pytań i wy-
jaśnień, dobro i zdrowie konsumentów za-
częło wygrywać z dotychczasowym po-
dejściem Klientów. Dodatkowe nalepki 

zaczęły być traktowane jako dobra prak-
tyka, a nie element zaburzający przekaz. – 
dodaje Jolanta Kempa. 

Importerzy widzą też różnicę w podej-
ściu do tego problemu w Polsce i za gra-
nicą. - Szczególnie w przypadku zabawek 
pluszowych FOFCIO Promo Toys spo-
tykamy się czasami z prośbą o usunięcie 
oznaczeń wskazujących importera. Jed-
nak większość naszych odbiorców zro-
zumiała już, że oznakowanie zabawek 
jest konieczne i nie możemy wykonać ta-
kiej usługi. Nigdy natomiast nie mieliśmy 
tego rodzaju problemu z odbiorcami za-
granicznymi, gdyż tam ta świadomość zo-
stała już wcześniej ukształtowana. – doda-
je Michał Bartkowiak, z-ca dyrektora ds. 
handlowych w firmie AXPOL Trading. 
Oznakowanie na produkcie jest bowiem 
konieczne, żeby właściwie i precyzyjnie 
wskazać importera i zidentyfikować pro-
dukt, kiedy ten okaże się sprzeczny cho-
ciażby z normami bezpieczeństwa.

Obowiązek oznaczenia towarów
Pismo z Ministerstwa Gospodarki na-

desłane do Polskiej Izby Artykułów Pro-
mocyjnych mówi, że ogólne wymagania 
dotyczące oznaczania towaru określają 
m.in. przepisy ustawy o swobodzie dzia-
łalności gospodarczej. Z jej litery jedno-
znacznie wynika, że przedsiębiorca wpro-
wadzający towar do obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowią-
zany do zamieszczenia na towarze, jego 
opakowaniu, etykiecie, instrukcji lub do 
dostarczenia w inny, zwyczajowo przyję-
ty sposób, pisemnych informacji w języ-
ku polskim określających firmę przedsię-
biorcy i jego adres oraz umożliwiających 
identyfikację towaru. - Podstawowe ozna-
czenia jakie winny być zawarte na produk-
cie to: dane producenta lub jego upoważ-
nionego przedstawiciela w Unii (w przy-

padku jeżeli ma on siedzibę na terytorium 
Unii Europejskiej), w przypadku gdy pro-
ducent nie ma siedziby w Unii Europej-
skiej - dane importera. Dane te muszą po-
zwalać na jego identyfikacje (jego odna-
lezienie) – mówi Paweł Gojdycz, Radca 
prawny i Koordynator ds. bezpieczeństwa 
produktów Izby Celnej w Warszawie. Po-
dobnie sprawa wygląda w przypadku tych 
produktów, których funkcja ma związek 
z pożywieniem. - Do materiałów i wyro-
bów, które w chwili wprowadzania do ob-
rotu nie weszły jeszcze w kontakt z żywno-
ścią, dołącza się informację „do kontak-
tu z żywnością” lub szczególne wskazówki 
dotyczące ich używania, takie jak ekspres 
do kawy, butelka do wina, łyżka do zupy lub 
symbol, którego wzór zawiera załącznik II 
do rozporządzenia. – mówi Jan Bondar, 
rzecznik prasowy Głównego Inspektora-
tu Sanitarnego - Powyższe informacje nie 
są wymagane w przypadku wyrobów, któ-
re, ze względu na swoje właściwości, są 
w sposób oczywisty przeznaczone do kon-
taktu z żywnością. Ponadto oznakowa-
nie musi zawierać, jeśli jest to konieczne 
- specjalne zalecenia, których należy prze-
strzegać w celu ich bezpiecznego i wła-
ściwego używania, nazwę lub nazwę han-
dlową oraz w obydwu przypadkach, ad-
res lub informację o siedzibie producenta, 
przetwórcy lub sprzedawcy odpowiedzial-
nego za wprowadzenie ich do obrotu i ma-
jącego siedzibę we Wspólnocie. 

Szczegółowe wymagania dotyczące 
oznaczeń wynikają z kilku ustaw, m.in. 
z ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmia-
nie Kodeksu cywilnego, z ustawy o ogól-
nym bezpieczeństwie produktów a także 
z ustawy o jakości handlowej artykułów 
rolno-spożywczych i o towarach paczko-
wanych. - Umiejscowienie tych danych na 
produkcie (możliwe także na jego opako-
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waniu, jednakże nie we wszystkich wypad-
kach, wskazanych szczegółowo w konkret-
nym akcie prawnym) jest potrzebne z uwa-
gi na zapewnienie, w momencie gdy pro-
dukt nie spełnia wymagań, jego wycofania 
z rynku lub podjęcia działań naprawczych 
(także do nałożenia na osoby odpowie-
dzialne odpowiednich kar administracyj-
nych i finansowych wskazanych w usta-
wach). Wymóg oznaczania wyrobów da-
nymi producenta/przedstawiciela/impor-
tera koresponduje także z przepisami ty-
tułu VI1 Kodeksu Cywilnego, gdzie wska-
zano przepisy dotyczące „Odpowiedzial-
ności za szkodę wyrządzoną przez produkt 
niebezpieczny”. Brak oznaczeń jednostki 
odpowiedzialnej uniemożliwiło by w za-
sadzie ustalenie osób odpowiedzialnych. 
– tłumaczy Paweł Gojdycz. Takie samo 
stanowisko wyraziło w liście do PIAP  
Ministerstwo Gospodarki: Biorąc pod 
uwagę wymagania zawarte w przed-
stawionych powyżej regulacjach należy 
uznać, że na towarze lub jego opakowaniu 
powinna być umieszczona nazwa podmio-
tu, który jest faktycznie odpowiedzialny za 
towar wprowadzany do obrotu. Podmiot 
wprowadzający towar do obrotu pono-
si bowiem pełną faktyczną odpowiedzial-
ność za spełnienie przez wyrób wszystkich 
wymagań określonych w przepisach regu-
lujących kwestie dotyczące wymagań bez-
pieczeństwa, jakości, znakowania, a tak-
że deklaracji w zakresie np. składu surow-
cowego, ilości nominalnej, etc. – czytamy 
w wymienionym piśmie.

Usunięcie oznaczenia w procesie po-
nownej odsprzedaży lub przekazania jest 
łamaniem prawa. Jak mówi Maurycy  
Organa, radca prawny i licencjonowany 
w spółce KUŹMA, ORGANA I WSPÓL-
NICY, grozi za to potrójna odpowiedzial-
ność: na zasadach ogólnych (na podstawie 
art. 471 lub 443 KC w przypadku powsta-
nia szkody), administracyjna (na podsta-
wie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów z 2007 r. oraz ustawy o zwal-
czaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r.) 
oraz karna (na podstawie ustawy o prze-
ciwdziałaniu nieuczciwym praktykom 
rynkowym z 2007 r.). Usuwanie oznaczeń 
jest więc bardzo ryzykowane zarówno dla 
importera jak i dla agencji reklamowej.

Protokół bezpieczeństwa 
produktu

Mimo ogólnie przyjętych zasad i obo-
wiązującego prawa są produkty, które wy-
magają szczególnej troski i ostrożności 
przy wprowadzaniu na rynek. Są też wy-
jątkowo rygorystycznie traktowane przez 
organy kontroli. - Przy ocenie bezpieczeń-
stwa produktu uwzględnia się cechy pro-
duktu, w tym jego skład, opakowanie, in-
strukcję montażu i uruchomienia, a także 
- biorąc pod uwagę rodzaj produktu - in-
strukcję instalacji i konserwacji. Liczy się 
także oddziaływanie na inne produkty, je-
żeli można w sposób uzasadniony przewi-
dzieć, że będzie używany łącznie z inny-
mi produktami. Analizie poddaje się rów-
nież wygląd produktu, jego oznakowanie, 
ostrzeżenia i instrukcje dotyczące jego 
użytkowania i postępowania z produktem 
zużytym oraz wszelkie inne udostępniane 
konsumentowi wskazówki lub informacje 
dotyczące produktu. Należy zwrócić uwa-
gę także na kategorie konsumentów na-
rażonych na niebezpieczeństwo w związ-
ku z używaniem produktu, w szczególno-
ści dzieci i osoby starsze. – mówi Maury-
cy Organa.

Urząd Celny wyodrębnił w zakresie 
bezpieczeństwa produktów trzy grupy, 
wśród których wiele funkcjonuje w cha-
rakterze upominków reklamowych. W in-
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Uczestnictwo w przetargach to sposób na złapanie intratnego zamówienia, ale jest to droga pełna biurokratycznych 
pułapek, a ostateczną przepustką z reguły okazuje się być cena. To zniechęca firmy i wypacza ideę przetargu.

Przetargi - trudna droga do zlecenia

Kwestie przetargów i ich wadliwego roz-
strzygania w oparciu o kryterium cenowe 
były jednym z tematów debaty PIAP pt. „6 
największych barier dla rozwoju biznesu”, 
organizowanej w siedzibie Krajowej Izby 
Gospodarczej. Zdaniem Anny Szcześniak, 
dyrektora Instytutu Badań nad demokracją 
i przedsiębiorstwem prywatnym, przedsię-
biorcy muszą poświęcać co raz więcej uwa-
gi i ponosić coraz większe wydatki aby spro-
stać ustawodawcy. - W przypadku przetar-
gów tylko 7-9% składanych ofert wygrywa 
– mówiła podczas debaty Anna Szcześniak.  
Sejmowa podkomisja przyjęła jednak nie-
dawno projekt zmian w prawie zamówień 
publicznych. Na nowe rozwiązania od lat 
czekają przedsiębiorcy. - Zmiany w przepi-
sach mają wyeliminować patologie wystę-
pujące na rynku. Jedna z najważniejszych 
zmian dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale 
także pracowników. Otóż podkomisja przyję-
ła propozycję zapisu, aby w zamówieniu pu-
blicznym mógł się znaleźć warunek, że osoby 
pracujące przy wykonaniu określonej usługi 
będą zatrudnione na umowę o pracę. Brak 
tego zapisu powodował kontrowersje. Przed 
nami, jak sądzę, kolejne kroki ustawodawcze 
regulujące prawidłowość przebiegu procesów 
przetargowych – mówi Joanna Warkocka, 
Managing Director BTL FORMS.

Rosną kontrowersje
Przetargi zarówno w sektorze prywatnym 

jak i publicznym budzą wiele kontrowersji 
w mediach. Powodów do oburzenia jest wie-
le. Jeszcze niedawno, w październiku, zrobi-
ło się głośno z powodu ekspresowego prze-
targu zorganizowanego przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju. Konkurs na za-
kup czasu reklamowego w radiu i telewizji 
planowanej kampanii dawał agencjom i do-

mom mediowym „aż” cztery dni robocze na 
przygotowanie ofert. Tak prowadzony prze-
targ jest już kolejnym ekspresowym konkur-
sem organizowanym przez to Ministerstwo. 
Podobnie postąpiło Stowarzyszenie Przy-
jaciół Integracji, które na składanie ofert na 
kompleksową obsługę kampanii „Wybory 
bez barier” dało sześć dni roboczych. To nie-
stety częsta praktyka, stosowana także przez 
firmy z sektora prywatnego. Sprawia, że do 
przetargu realnie mogą przystąpić tylko re-
klamowi giganci, którzy dysponują najwięk-
szym zespołem i są w stanie wygospodaro-
wać czas na przygotowanie się do konkur-
su. Duzi reklamodawcy stawiają także przed 
przystępującymi do przetargu coraz większe 
wymagania – dotyczące chociażby termi-
nów płatności, wydłużając je do kilku mie-
sięcy. To kolejne kryterium, które eliminuje 
małe i średnie przedsiębiorstwa z branży re-
klamowej. 

Negatywną praktyką wskazywaną przez 
firmy są także dwuetapowe konkursy prze-
targowe. - Dzieje się tak często, kiedy prze-
targ rozpisany jest dla bardzo dużego odbior-
cy. Z reguły złożenie oferty to jedyny i osta-
teczny etap rozstrzygający o wygranej. Nie-
mniej jednak zdarzyło nam się zostać zapro-
szonym wraz z innymi podmiotami do na-
stępnej fazy - pozaplanowej rundy licytacyj-
nej na platformie zakupowej. Tego typu dzia-
łanie ma na celu „wyciśnięcie” dodatkowych 
obniżek cen od oferentów – mówi Grzegorz 
Kempa, dyrektor handlowy AdVeno.

Kontrowersje wzbudza także zakres prac, 
które na etapie przetargu są egzekwowa-
ne przez firmy. Często wymagają komplek-
sowego i szczegółowego planu kampanii 
już na samym starcie konkursu. Na począt-
ku 2015 szeroko komentowany w mediach 
i branży Public Relations był przetarg przy-

gotowany przez Kompanię Piwowarską, 
która zapraszając do niego dwanaście agen-
cji, poprosiła je o przygotowanie kompletne-
go planu działań PR dla wszystkich z jej sze-
ściu marek. Do Związku Firm Public Rela-
tions wpłynęły skargi dotyczące etyki takich 
działań. 

Co jakiś czas słyszymy także o niejasno-
ściach i nieprawidłowościach wokół przetar-
gów, które są badane przez Centralne Biuro 
Antykorupcyjne. To wszystko powoduje, że 
idea przetargu dużo straciła w ostatnich cza-
sach, ze szkodą dla firm poszukujących zle-
ceń jak i dla zleceniobiorców. - Skala ryzy-
ka związanego z udziałem w przetargach jest 
dosyć szeroka. Jako agencja reklamowa od-
powiadamy nie tylko za własne działania, 
ale też ewentualne błędy lub opóźnienia po-
wstałe losowo. Powstające podczas realiza-
cji przetargu zależności wymagają od agen-
cji sporego wysiłku, doświadczenia i wypra-
cowanej strategii. Nie każda agencja rekla-
mowa może podjąć się tak dużego wyzwania, 
jakie niesie za sobą zgoda na warunki SIWZ 
oraz umowy. Zapisane w obu dokumentach 
wymogi w większości przypadków nie podle-
gają negocjacji, często są bardzo specyficz-
ne – podkreśla Grzegorz Kempa.

W sektorze publicznym 
i prywatnym

W przypadku sektora publicznego struk-
turalizacja zakupów artykułów reklamo-
wych w Polsce podlega kryterium budżeto-
wemu oraz standaryzacji unijnej. W zależ-
ności od trybu publikacji przetargu i udziela-
nia zamówień publicznych funkcjonują dwie 
formy przetargu: ograniczony lub nieogra-
niczony. - W przypadku zastrzeżeń dotyczą-
cych redakcji Specyfikacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia czy warunków przystąpie-

nia można skorzystać z Krajowej Izby Od-
woławczej – mówi Joanna Warkocka, Mana-
ging Director BTL FORMS. - W 2011 roku 
40% odwołań rozpatrywanych przez KIO 
zakończyło się pomyślnie dla odwołujące-
go i doprowadziło do ponownej oceny ofert 
w przetargu. Jakie z tego płyną wnioski? Za-
mawiający notorycznie naruszają prawo za-
mówień publicznych, a KIO często przyznaje 
rację odwołującym się przedsiębiorcom. Za-
tem warto się odwoływać. Zupełnie inaczej 
jednak procedury wyglądają w sektorze pry-
watnym i często nie podlegają tak uniwersal-
nym zasadom. 

Przetargi organizowane przez sektor pry-
watny wykorzystują schemat przetargowy, 
ale specyfikacja i zawarte w nich warunki 
są redagowane indywidualne. - Szeroki za-
kres indywidualizacji zapisów przetargów 
z punktu widzenia potencjalnego dostawcy 
rodzi szereg pytań o ich interpretację i nie-
jednokrotnie wzbudza kontrowersje. Opis 
produktów często nie uwzględnia wszystkich 
parametrów i rodzi dezinformację, błędną 
ocenę założeń. Często stosowaną i nagan-
ną praktyką jest konieczność pozostawiania 
bardzo drogich produktów – wzorów oraz 
wadium do czasu upływu okresu gwarancyj-
nego. Spornym elementem specyfikacji prze-
targowej może być okres gwarancyjny, któ-
ry niejednokrotnie zawiera sprzeczne z przy-
jętymi standardami zapisy, co wiąże się z ry-
zykiem zakwestionowania jakości produktu 
już użytkowanego i wydłużaniem terminów 
gwarancyjnych – mówi Joanna Warkocka. 

Mimo najlepszych chęci, kreatywności 
i rzetelności agencji, czy nawet najszerszego 
doświadczenia, na końcu przetargowej listy 
życzeń stoi cena. Niestety często jest tak, że 
to ona decyduje o powodzeniu, a konkurs nie 
jest rozgrywką między najlepszymi agencja-
mi, tylko między najtańszymi. - W większo-
ści przetargów na etapie wyboru oferty je-
dynym kryterium jest cena. Nie bierze się po 
uwagę takich czynników jak: wielkość i do-
świadczenie agencji, niezawodność w dzia-
łaniu czy jakość proponowanych produktów. 
W takiej sytuacji klient nie posiada komplet-

nego obrazu naszych kompetencji i zasobów 
– mówi Grzegorz Kempa.

Lepsza jakość przetargów
Stowarzyszenia branżowe tworzą kodek-

sy dobrych praktyk, które mają na celu pro-
mowanie etyki biznesowej przy organiza-
cji przetargu. Tego typu kompendium moż-
na znaleźć między innymi na stronie Stowa-
rzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR 
czy Związku Firm Branży Public Relations. 
Są merytorycznymi wskazówkami dla firm 
organizujących konkursy, jak je przeprowa-
dzać z poszanowaniem interesów zlecenio-
biorców. Można w nich znaleźć także szereg 
cennych informacji dla firm biorących udział 
w przetargach, jak omijać nieuczciwe kon-
kursy. Takie działania mają na celu przywró-
cenie właściwej idei przetargu. Trzeba jed-
nak podkreślić, że nie można zniechęcać się 
do tej formy poszukiwania zleceń, bo nadal 
wiele z nich jest przeprowadzanych prawi-
dłowo i etycznie. - Zasady dobrego przetar-
gu powinny obejmować m.in. takie elemen-
ty jak: przejrzyste specyfikacje, szczegółowo 
określone etapy postępowania, odpowied-
nie opisy przedmiotu zamówienia, ograni-
czenie biurokratyzacji procesu, jasne zasa-
dy weryfikacji oferenta. Dzięki wprowadze-
niu wymienionych udogodnień jest szansa, 
że zaobserwowalibyśmy spadek liczby prze-
targów, do których występuje tylko jeden ofe-
rent. Nadal taka sytuacja ma miejsce w pra-
wie połowie przypadków, jak wynika z badań 
udostępnionych przez Fundację im. Stefana 
Batorego – mówi Grzegorz Kempa.

Przetargi są komfortem dla zleceniodaw-
ców – na podstawie raz rozpisanego brie-
fu, mogą porównać napływające oferty. Są 
też wygodne dla zleceniobiorców – bo są 
jasnym sygnałem, czego klient potrzebu-
je i szansą na zaprezentowanie siebie w wy-
ścigu o zlecenie. Jeśli uda się wytłumaczyć 
klientom końcowym krzywdzący wymiar 
pozycji siły z jakiej często ogłaszają przetar-
gi, to ta idea będzie korzystana dla obu stron. 
A o to przecież chodzi w biznesie.
■ Joanna Łęczycka
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REKLAMA360 2015

3 dni, 3000 profesjonalnych zwiedzających, 3 sceny, blisko 100 wystawców, 40 wydarzeń merytorycznych 
– tak w liczbach przedstawia się miniona edycja targów REKLAMA360. Co ją wyróżniało? Pierwsza w Polsce 
konferencja, Golden Marketing Conference, z gwiazdami marketingu: Natalia Hatalska, Paweł Tkaczyk, Michał 
Wawrzyniak. - To dopiero początek wspólnej drogi, która mimo zawiłości, prowadzi nas do sukcesu i satysfakcji 
i zwiedzających, i wystawców, i uczestników konferencji – podsumowuje Ilona Rosiak – Łukaszewicz, dyrektor 
targów REKLAMA360 i Golden Marketing Conference. 

Więcej informacji na: www.reklama360.eu i www.goldenmarketing.pl

Promotürk 2015

30. edycja Promotürk odbyła się w dniach 3-6 września 2015 r. w CNR Expo w Stambule. Według oficjalnych 
raportów było 35 wystawców - głównie dostawców działających na terenie kraju, chociaż było reprezento-
wanych kilka międzynarodowych marek oraz firm. Wśród wystawionych przedmiotów dominowały kalenda-
rze, inne produkty wykonane z papieru i skóry, przybory piśmiennicze i tekstylia. Wystawiono również maszy-
ny do konfekcjonowania.

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2015, zdjęcia: © WA Media 2015

wydarzenia targowe czwartego kwartału 2015
Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań 2015

Festiwal Marketingu, Druku & Opakowań 2015 to blisko dwustu wystawców, wypełnione po brzegi dwie hale 
EXPO XXI w Warszawie i rekordowa frekwencja. Ta edycja to przede wszystkim zdecydowany wzrost w kontek-
ście zarówno ilości uczestników, jak i zwiedzających. Na Festiwalu pojawiło się 50 nowych wystawców (25% 
wzrost), a cały event odwiedziło ponad 30% więcej osób niż w 2014 r. Targom towarzyszyły liczne wydarzenia 
dodatkowe, konkursy branżowe (m. in. Super Gift) oraz konferencje. 

Więcej informacji na: www.festiwalmarketingu.pl 

Mega Show 2015

Pierwsza część tegorocznego Mega Show odbyła się w dniach 20-23 października 2015 r. w centrum Hong 
Kong Convention & Exhibition Centre. 3406 dostawców z 31 krajów i regionów przedstawiło swoje produk-
ty i usługi na 4557 stoiskach. Skupiono się na smartfonach i urządzeniach elektronicznych. Druga część poka-
zu odbyła się 27 października i trwała do 29 października. Prezentowane były, między innymi, upominki i arty-
kuły piśmiennicze, przedmioty gospodarstwa domowego, wystroju wnętrz i domowe wyroby włókiennicze. 

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2015, zdjęcia: © WA Media 2015

Promo Show 2015

Podczas cyklu eventów Promo Show 2015, 40 dostawców gadżetów i upominków reklamowych prezento-
wało swoją ofertę dla agencji i klientów końcowych. W Gdańsku, Poznaniu i Katowicach można było nie tylko 
zapoznać się z gadżetowymi nowościami, ale także wziąć udział w wydarzeniach dodatkowych. Na uczestni-
ków czekały prestiżowe szkolenia sprzedażowe dla handlowców oraz warsztaty techniczne ze znakowania ar-
tykułów promocyjnych. 

Więcej informacji na: www.promoshow.pl 

Premium Sourcing 2015

Piąta edycja Premium Sourcing odbyła się w Paryżu w dniach 2 i 3 września 2015 r. Według oficjalnych źródeł 
120 wystawców zaprezentowało swoje produkty i usługi na jednolitych stanowiskach w stylowej, industrial-
nej atmosferze centrum Fashion and Design Centre nad brzegiem Sekwany. Zarówno organizatorzy jak i wielu 
wystawców było zadowolonych z wyniku targów. W szczególności chwalono wysoką jakość kontaktów oraz 
profesjonalną organizację targów.

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2015, zdjęcia: © WA Media 2015

OneDay Roadshow 2015

„Jeden dzień - tysiące możliwości”. 122 wystawców i 621 zwiedzających. Po raz pierwszy w stolicy Niemiec. 
Interesujące szkolenia i upominki. Tak w kilku zdaniach można opisać zakończoną na początku września trze-
cią edycję jednodniowych spotkań przedstawicieli branży upominków reklamowych. OneDay Roadshow już 
na stałe pisał się w kalendarz branżowy. - Nasza impreza, na tle podobnych imprez w Europie jest na pewno 
w czołówce a ilość zwiedzających to międzynarodowy standard. – podkreśla organizator. 

Więcej informacji na: www.onedayshow.pl

SuisseEMEX’15, Zurych

Targi poświęcone komunikacji, promocji, wydarzeniom i komunikacji na żywo oraz cyfrowemu biznesowi od-
były się w centrum wystawienniczym Exhibition Centre w Zurychu 25 i 26 sierpnia 2015 r.. Niezliczone wystę-
py na żywo w alejkach, interaktywne oferty na stoiskach, które, w niektórych przypadkach, były wysoce pro-
fesjonalne i misternie zaprojektowane, zgiełk na korytarzach poprzecznych, a także obszerny program wykła-
dów na trzech forach, oprócz różnych innych możliwości zbierania specjalistycznych informacji i rozwijania 
sieci dla odwiedzających, sprawiły, że dziewiąta edycja SuisseEMEX odniosła sukces.

Przedruk dzięki uprzejmości magazynu eppi. © WA Media 2015, zdjęcia: © WA Media 2015
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Firmy z branży reklamowej mają szczególnie trudne zadanie zaaranżowania swojej powierzchni targowej. Ich 
dewizą jest kreatywność, więc targi reklamy stały się prawdziwym konkursem piękności w kategorii stoisk. 

Pokaz sie 
na targach

Jak na branżę reklamową przystało 
punktem wyjścia jest cały bukiet ele-
mentów związanych z identyfikacją 
wizualną. W końcu stoisko ma szybko 
i sprawnie identyfikować firmę i bu-
dować spójny wizerunek wśród klien-
tów. - Klienci świadomie zarządzają-
cy wizerunkiem firmy coraz częściej 
dbają o to, aby ich stoiska nie tylko or-
ganizowały estetyczną przestrzeń do 
prezentacji oferty oraz spotkań z po-
tencjalnymi kontrahentami. Poprzez 
stosowanie szczególnych rozwiązań  
architektonicznych, technologicznych 
i graficznych dążą do tego, aby stoiska 
kształtowały komunikację z klientem 
na targach w sposób spójny z prze-
kazem marketingowym firmy. – mówi 
Piotr Muszkieta, Client Service &  
Sales Director w firmie VMG Expo. 
Kiedy podstawowa zasada jest zacho-
wana można rozwijać skrzydła kre-
atywności, ale zawsze w granicach 
spójności z branżą i grupą produktów. 
Z pomocą przychodzą dzisiejsze tech-
nologie multimedialne, techniki gry 
światłem, nowoczesne meble targowe 
i metody druku.

Targowe trendy
Do branży wystawienniczej tak-

że dotarł już trend eko. - Wiele firm 
zwraca uwagę na Zrównoważone Za-
rządzanie Eventami, co wiąże się 
na przykład z wielokrotnym wyko-
rzystaniem pewnych elementów sto-
isk. Dbałość o środowisko akcento-
wana jest też coraz częściej za pomo-
cą używanych materiałów – jest wię-
cej tych, które fakturą i kolorem od-
noszą się do natury. Często wykorzy-
stywane są surowe drewno, sklejka, 
elementy w kolorze ziemi. – zauważa 

Andrzej Meliński, Prezes Zarządu  
firmy Meliński Minuth.

Nowe drogi wystawiennictwa wyty-
czają także rozwijające się technolo-
gie druku a wraz z nimi także zmienia-
jące się podłoża. W kontekście targów 
można obserwować prawdziwy boom 
na tkaniny. - W Europie zachodniej od 
kilku lat obowiązuje pewien trend do-
tyczący wykorzystania wydruków na 
tekstyliach i systemów targowych do 
samodzielnego montażu – tłumaczy 
Bogusław Kostro z firmy Pixelia - Za-
letą tego typu systemów jest atrakcyj-
na cena oraz własność stoiska, któ-
re można wykorzystać w innego typu 
wydarzeniach. Od roku zauważyliśmy 
znaczący wzrost sprzedaży tego typu 
systemów. Jest to bardzo efektowne 
rozwiązanie, wygodne w transporcie 
i eksploatacji. Wydruki sublimacyjne 
metodą bezpośrednią są w 100% eko-
logiczne, bezzapachowe, nie blakną 
i nie ścierają się, a gdy się pobrudzą 
można je wyprać. – dodaje Bogusław 
Kostro.

Trochę zmieniło się także w sferze 
samego designu. - W roku 2015 wi-
doczne były także inspiracje prostymi 
bryłami. Nieskomplikowane, stonowa-
ne w swojej kolorystyce formy uzupeł-
nione były mocnymi akcentami – ey-
ecatcherami. Najczęściej były nimi de-
signerskie meble i lampy, często w sty-
lu loft. – dodaje Andrzej Meliński. Wy-
raziste kolory zaczynają ustępować 
barwom stonowanym, pastelowym, 
a kolor biały zaczyna być znowu uwa-
żany za szlachetny. - Oczywiście nie-
zwykle istotny staje się w takim przy-
padku dobór materiałów i jakość wy-
konania. Kolor biały wprawdzie pod-
kreśla formę ale również mało „wy-

bacza”, sprawiając że wszelkie błędy 
wykonawcze odznaczają się poprzez 
grę światłocieni. Biały kolor, poprzez 
kontrast pozwala również na skutecz-
niejsze eksponowanie przekazywanych 
treści, a stosowanie kolorowych ilumi-
nacji dodatkowo wyróżnia podświetla-
ne fragmenty ścian lub meble. – pod-
kreśla Piotr Muszkieta.

Coraz częściej na ważne elemen-
ty na stoisku targowym eksponowa-
ne są grą światła. Jest to bezpośrednim 
następstwem dynamicznego rozwoju 
technik oświetleniowych i coraz więk-
szą dostępnością diod LED. - Diody 
wykorzystywane są nie tylko jako źró-
dła światła, ale również jako narzędzia 
do dynamicznej i niezwykle spektaku-
larnej inscenizacji i aranżacji prze-
strzeni. – tłumaczy Piotr Muszkieta 
- Widuje się już stoiska na których sufi-
ty, czy stworzone z wykorzystaniem de-
likatnych tkanin wysokie ściany, pod-
świetlane są programowanymi koloro-
wymi diodami. Pozwala to w sposób 
niskobudżetowy osiągnąć imponujący 
efekt, pozostawiając stoisko w pamię-
ci odwiedzających. Oczywiście, przy 
tak wrażliwym i jednocześnie wyrazi-
stym narzędziu jakim jest światło, ła-
two popełnić błąd. Źle przygotowany 
projekt może przywoływać skojarzenia 
z kiczem, dlatego w projektowaniu sto-
isk z istotnym wykorzystaniem świa-
tła, potrzebne jest naprawdę duże do-
świadczenie i wyczucie estetyki grani-
czące ze sztuką. – dodaje Piotr Musz-
kieta.

Branża reklamowa jak żadna inna 
lubi nowinki technologiczne. Miłość 
do nowych technologii jest wyrazem 
nowoczesnego podejścia firm, nieja-
ko ich wizytówką. - Wystawcy z bran-

ży reklamowej chętnie sięgają po roz-
wiązania takie jak: ściany bezszwowe, 
duże ekrany, tablety czy np. aplikacje 
mobilne dostępne dla odwiedzających. 
Warto również w ciekawy sposób wy-
eksponować produkty klienta. – mówi 
Andrzej Meliński. Postępy technolo-
giczne pozwalają dziś wyjść poza ramy 
rzeczywistości, wykreować świat mar-
ki w dowolny sposób. - W tym roku ob-
serwujemy, że największe wrażenie na 
odwiedzających robi wykorzystywanie 
na stoiskach urządzeń umożliwiają-
cych dostęp do wirtualnej rzeczywisto-
ści. Urządzenia z wbudowanym ekra-
nem typu Oculus VR, czy też wszelkie-
go rodzaju gogle współpracujące ze 
smartfonami, z siłą eksplozji spychają 
na dalszy plan „klasyczne” urządze-
nia multimedialne. Gogle VR pozwa-
lają wystawcy na znacznie intensyw-
niejsze wchodzenie w interakcję z od-
wiedzającym. – podsumowuje Piotr 
Muszkieta.

Stoisko na upominki
Fundamentalnym pytaniem stawia-

nym przed każdym eventem jest – jak 
dobrze wyeksponować produkt. Bo to 
on, nie meble na stoisku ani nie design 
czy ekrany multimedialne, gra pierw-
sze skrzypce. To jego chcemy sprze-
dać. W przypadku przedmiotów użyt-
kowych, jakimi są upominki rekla-
mowe, ten problem jest jeszcze więk-
szy. - Problem pojawia się zawsze, 
gdy mamy do czynienia z przedmio-
tami atrakcyjnymi wizualnie, drobny-
mi, których istotnymi wyróżnikami są 
nie tylko wygląd ale i jakość zastoso-
wanych materiałów i sposób wykoń-
czenia. Zamykanie tego rodzaju wzo-
rów w gablotach uniemożliwia zwie-
dzającym doświadczenie wszystkich 
walorów produktu. Niestety to wła-
śnie przeszkolone gabloty wydają się 
wystawcom jeszcze ciągle, najbardziej 
oczywistym sposobem prezentacji. – 
mówi Piotr Muszkieta. Istotne jest jed-
nak wyważenie ilości produktów, po-
kazywanie całego portfolio nie jest ko-
nieczne. - Wystawcy mają często ten-
dencję do prezentacji zbyt dużej ilości 
produktów. – zauważa Andrzej Meliń-
ski. - Naszą rolą jest więc przekonanie 
ich, że nie tylko fizyczna prezentacja 
przyciąga wzrok klienta. Produkt może 
być umieszczony także na grafice, pre-
zentacji multimedialnej czy w formie 
lightboxu. Namawiamy też do tego, by 
w szczególny sposób zaprezentować 
nowości. Premierowy produkt może 
zostać przedstawiony na specjalnym 
podwyższeniu czy też w podświetlonej 

gablocie. Prezentację produktu moż-
na także urozmaicić pokazem świateł. 
– dodaje Andrzej Meliński.

Poznaj wystawiennicze triki
Wiele firm z branży upominków re-

klamowych decyduje się na niewiel-
kie powierzchnie reklamowe. Pro-
blem w aranżacji takiego stoiska doty-
czy eliminacji mniej ważnych elemen-
tów ale także sposobów optycznego 
powiększenia pola targowego. - Bar-
dzo często na małych kilkumetrowych 
stoiskach targowych można zauwa-
żyć stoliki i krzesła, które stoją puste 
i zabierają nawet połowę powierzch-
ni. – zauważa Bogusław Kostro - Po-
winniśmy rezygnować z tego typu roz-
wiązań. Po pierwsze burzą one kom-
pozycję i zabierają cenną powierzch-
nię targową którą można dużo lepiej 
wykorzystać. W tego typu rozwiąza-
niach lepiej sprawdzają się stoliki, 
przy których można stanąć i porozma-
wiać z klientem. Jeżeli jesteśmy ogra-
niczeni powierzchnią to powinniśmy 
rozbudować stoisko w górę. Rozwią-
zaniem mogą być flagi, wysokie wie-
że, ścianki czy też lekkie systemy pod-
wieszane tkaninowe. – radzi Bogusław 
Kostro. Żeby optycznie powiększyć 
stoisko warto wybrać jasną kolorysty-
kę. Biel sprawdzi się tutaj doskonale. 
Kolejną z zasad przy małej powierzch-
ni jest także minimalizm. - Im więcej 
mebli, produktów zostanie wyekspo-
nowanych, tym mniej pozostaje wol-
nej przestrzeni. Namawiamy więc na-
szych klientów, by zaprezentować je-
dynie najważniejsze produkty. – mówi 
Andrzej Meliński. - Olbrzymią rolę ma 
także oświetlenie. Odpowiednio do-
brane może na stoisku zdziałać cuda 
– nie tylko wykreować klimat, ale także 
optycznie zwiększyć bądź zmniejszyć 
przestrzeń. Doskonałym zabiegiem po-
większającym przestrzeń jest także wy-
korzystanie na stoisku luster. Można 
umieścić je zarówno na ścianach, jaki 
i na suficie, co daje niepowtarzalny 
efekt. – radzi Andrzej Meliński.

Nadchodzący sezon targowy po raz 
kolejny zweryfikuje trendy w zabudo-
wie stoisk. Odpowiednie przygotowa-
nie i znajomości targowych nowinek 
pozwoli wejść w nowy sezon z suk-
cesem. Firmy z branży reklamowej co 
roku udowadniają, że w marketingu 
wystawienniczym czują się jak ryby 
w wodzie, więc z nowoczesnym zacię-
ciem i wyczuciem stylu, po raz kolej-
ny pokażą, jaka jest siła kreatywności 
w reklamie. Do zobaczenia na targach!
■ Joanna Łęczycka

Z rynku

BEZPŁATNA GAZE TA POLSKIEJ IZBY ART YKUŁÓW PROMOCYJNYCH

Klienci świadomie zarządzający 
wizerunkiem firmy coraz częściej 
dbają o to, aby ich stoiska nie tylko 
organizowały estetyczną przestrzeń 
do pre zentacji oferty oraz spotkań 
z potencjalnymi kontrahentami.  
Poprzez sto sowanie szczególnych 
rozwiązań ar chitektonicznych, 
technologicznych i graficznych dążą 
do tego, aby stoiska kształtowały 
komunikację z klientem na targach 
w sposób spójny z prze kazem 
marketingowym firmy.

,
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Na temat działań reklamowych z wykorzystaniem upominków reklamowych i ich roli w promowaniu 
ekskluzywnej marki odzieżowej, rozmawiamy z  Marketing Manager firmy Pako Lorente, Natalią Eljaszuk.

Upominki w branzy 
odziezowej

Jakie miejsce w  Państwa planach 
marketingowych zajmują gadżety 
i dlaczego?

Pako Lorente aktywnie obserwu-
je i słucha oczekiwań swoich klien-
tów. W ostatnim czasie zaobserwowa-
liśmy zainteresowanie wśród klientów 
upominkami od naszej marki. W znacz-
nej mierze dotyczy to stałych klientów, 
z którymi nawiązaliśmy już relacje. Ta-
kie upominki służą zarówno podtrzymy-
waniu jak i budowaniu nowych relacji 
dlatego też w naszym planie marketingo-
wym na przyszły rok uwzględniamy bu-
dżet na upominki dla lojalnych klientów. 
Z racji specyfiki naszej działalności mu-
szą być to ciekawe, niestandardowe upo-
minki, które będą użyteczne dla klienta 
oraz będą oczywiście przypominały mu 
o naszej marce. Ważne jest to by gadżety 
były dobrej jakości i stanowiły wartość 
dla obdarowanego. 

Jakie upominki najczęściej są przez 
Państwa wykorzystywane? Na co 
zwracacie uwagę wybierając produk-
ty do promocji marki Pako Lorente, 
czy staracie się, żeby miały związek 
z branżą?

Do tej pory w działaniach promocyj-
nych wśród wykorzystywanych upomin-
ków były: smycze, kalendarze, długo-
pisy, pokrowce czy energy drinki. Z ra-
cji specyfiki branży w jakiej działa fir-
ma Pako Lorente wybór upominków nie 
jest łatwy. Wynika to z faktu, że firmy do-
starczające upominki mają standardową 
ofertę, która według nich jest uniwer-
salna. Naszym zdaniem upominki, któ-
re sprawdzą się w branży farmaceutycz-
nej, piwowarskiej czy motoryzacyjnej 
nie koniecznie pasują do marek z seg-
mentu odzieżowego. Przy wyborze upo-
minków dla klientów warto pamiętać, by 
miały one wartość dodaną np. pokro-

wiec na odzież jako prezent z nasze-
go punktu widzenia łączy on elemen-
ty promocyjne z użytecznością i mamy 
pewność, że będzie on wykorzystywa-
ny przez naszego klienta dlatego waż-
ne jest by upominki były dopasowane 
do specyfiki branży.

Przy jakich okazjach wykorzystu-
jecie upominki reklamowe? 

Najczęściej upominki są wykorzy-
stywane przy otwarciach nowych sa-
lonów, jako prezenty dla stałych klien-
tów oraz podczas eventów w jakie się 
angażujemy. W zeszłym roku w okresie 
przedświątecznym wręczaliśmy klien-
tom płyty ze specjalnie przygotowa-
ną muzyką przez jednego z najbardziej 
rozpoznawalnych DJ-ów w Polsce - 
DJ-a Adamusa. Kompilacja muzyczna 
powstała specjalnie dla Pako Lorente. 
Płyty były wręczane klientom podczas 
zakupów w naszych salonach jak rów-
nież podczas zakupów w sklepie online. 

Według IV badania postrzega-
nia upominków przez klienta koń-
cowego prowadzonego przez PIAP, 
aż 82,93% marketerów wykorzystu-
je gadżety do kształtowania wize-
runku. Czy w przypadku marki Pako 
Lorente upominki kształtują wizeru-
nek? Widzicie w nich tę siłę?

W przypadku marki Pako Lorente 
nasz wizerunek kształtuje po pierwsze 
kolekcja i oferowana jakość produktu, 
po drugie kampanie wizerunkowe pre-
zentujące kolekcję. Wynika to właśnie 

NATALIA ELJASZUK
 Marketing Manager Pako Lorente

ze specyfiki branży odzieżowej. Gadże-
ty reklamowe nie mają bezpośredniego 
wpływu na budowę naszego wizerunku. 

Czy mogą Państwo wskazać swo-
ją kampanię, w  której gadżet grał 
pierwszą rolę? Jaki gadżet cieszył się 
największą popularnością wśród od-
biorców?

Gadżety stanowią u nas uzupełnienie 
działań marketingowo-promocyjnych  
- są one dodatkiem, a nie stanowią klu-
czowego punktu w realizowanych kam-
paniach czy aktywnościach promocyj-
nych.

Drugim kluczowym wnioskiem 
wspomnianego badania jest to, że 
klienci przykładają większą wagę do 
jakości gadżetów niż do ceny. Czy 
zgadzacie się Państwo, że jakość wy-
korzystywanych materiałów rekla-
mowych jest ważniejsza niż cena?

Z naszego punktu widzenia waż-
na jest jakość i użyteczność gadże-
tów, obdarowany ma czuć się docenio-
ny i mieć poczucie, że został nagrodzo-
ny wartościowym przedmiotem. Budo-
wanie pozytywnych skojarzeń, podtrzy-
mywanie relacji jak i nawiązywanie 
nowych wymaga odpowiedniego na-
kładu środków. Jeżeli chcemy by nasz 
klient poczuł się doceniony, miał pozy-
tywne skojarzenia z nasza marką musi-
my uwzględniać fakt, że jakość wybie-
ranych gadżetów będzie miała wpływ 
na cenę. 
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka
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Trenerzy Ogólnopolskiego Centrum 
Szkoleniowo Doradczego

Iwona Firmanty, Justyna Szurik 

Artur Sokołowski

Monika Misiorowska

Trenerzy firmy Solberg

Trenerzy firmy Coaching Lab

Trenerzy firmy Effect Group

Łukasz Czarnecki

Trenerzy firmy Effect Group

Iwona Firmanty, Justyna Szurik

Manager Kierownik - Sztuka zarządzania ludźmi
04.01.2016   Warszawa | www.ocsd.net.pl

Trening asertywności w biznesie
12.01.2016   Warszawa | www.humenskills.pl

Sztuka wystąpień publicznych - genialny mówca
14.01.2016   Warszawa | www.business-studio.pl

Delegowanie zadań i wzmacnianie 
samodzielności pracowników
25.01.2016   Warszawa | www.effectgroup.pl

Zarządzanie zespołem 
– trening dla kadry kierowniczej
26.01.2016   Warszawa | www.solberg-szkolenia.pl

Zarządzanie przez motywacje
06.02.2016   Gorzów Wielkopolski
www.coachinglab.pl

Rozwój osobisty. 
Budowa autorytetu menadżera
14.03.2016   Warszawa | www.effectgroup.pl

Efektywna motywacja pracowników w praktyce
14.03.2016   Poznań | www.szkolenia-semper.pl

Perswazja i wywieranie wpływu czyli jak odno-
sić sukcesy i nie zrażać do siebie innych
21.03.2016   Warszawa | www.effectgroup.pl

Techniki zarządzania czasem – organizacja, 
efektywność osobista, planowanie 
30.03.2016   Warszawa | www.humenskills.pl

Trenerzy
szkolenia

Zajęcia są zaprojektowane dla osób pragnących podnieść swoje umiejętności 
i kwalifikacje na stanowisku kierowniczym, jak i również, osób które pragną 
awansować, starać się o podwyżkę, lub zmienić swoje dotychczasowe 
stanowisko pracy. Kompletne szkolenie w trzech etapach nauczania 
wprowadza na najwyższy poziom umiejętności zarządzania i efektywnego 
kierowania ludźmi.

Celem szkolenia jest nauka wyrażania własnego zdania, podniesienie 
samoświadomości– własnych mocnych i słabych stron, lepsze poznanie siebie, 
swoich możliwości i predyspozycji.

Celem szkolenia jest praktyczna praca nad:
- technikami profesjonalnej autoprezentacji i prezentacji w wystąpieniach 
publicznych.
- zasadami konstruowania klarownej wypowiedzi zachowując logikę wywodu.
- narzędziami pozwalającymi na utrzymywanie i skupianie uwagi audytorium 
przez oratora, a także budowania odpowiedniego klimatu i nastroju.
- informacjami związanymi z prawidłowym oddechem podczas przemawiania.
- zagadnieniami z zakresu mowy ciała, używania adekwatnych gestów oraz 
interakcji pomiędzy prelegentem a audytorium.
- i innymi zagadnieniami związanymi z wystąpieniami publicznymi.

Szkolenie pomoże połączyć wiedzę z zakresu procesu delegowania, założenia 
Management 3.0 z umiejętnością świadomego pracowania na motywacji 
i potrzebach ludzi. Z jednej strony umiejętności te pozwolą skupić się 
na działaniach zarządczych, a z drugiej – pomogą zarządzać rozwojem 
pracowników i zespołów.

Warsztaty szkoleniowe rozwijające kreatywne myślenie w zarządzaniu 
zespołem, oparte na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań 
wpływających na zwiększenie efektywności swoich współpracowników. 
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i podniosą swoje kompetencje, które 
pozwolą m.in. sprawnie delegować zadania, motywować pracowników radzić 
sobie w sytuacjach konfliktowych oraz budować pozytywne relacje w zespole.

Szkolenie pomoże dotrzeć do szerokiego spektrum zasobów motywacyjnych 
jakie posiada każdy, wyjaśni jak działa automotywacja, nasze potrzeby, co nas 
inspiruje i kiedy tak się dzieje. Pokaże również kiedy powszechnie uznane 
czynniki za motywacyjne – nie działają w przypadkach określonych osób. 
W programie także praktyczne informacje w zakresie budowania motywacji 
w oparciu o wartości, kulturę organizacyjną, rolę menedżera, przywództwo 
i profesjonalną komunikację interpersonalną, wiedza z zakresu psychologii, 
motywacji, organizacji i zarządzania.

Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu 
budowania formalnego i nieformalnego autorytetu wśród podwładnych 
a także rozwijanie umiejętności przewodzenia, przekonywania do wizji i 
zwiększania zaangażowania w jej realizację.

Cele szkolenia: zdobycie wiedzy z zakresu pozafinansowych źródeł i metod 
motywacji; poznanie istoty skutecznego stylu zarządzania zespołem; 
doskonalenie umiejętności przekazywania krytyki i pochwały; poznanie 
sposobów efektywnej komunikacji ze współpracownikami; nauczenie się 
zasad odpowiedzialnego delegowania uprawnień; poznanie sposobów 
przezwyciężania trudności w motywowaniu pracowników; analiza 
podstawowych błędów motywowania.

Szkolenie przedstawia i uczy sprawdzonych narzędzi, strategii i technik 
perswazji. Celem szkolenia nie jest tylko zdobycie umiejętności wywierania 
wpływu na ludzi, by myśleli, czuli i robili to, co chcemy. To przede wszystkim 
umiejętność budowania bogatych, owocnych relacji, to wrażliwość na 
potrzeby innych, to skuteczne porozumiewanie i szacunek w kontaktach 
zawodowych i prywatnych. To szkolenie pokazuje, jak tworzyć lepsze relacje 
z klientem, jak skutecznie realizować zamierzone cele, zarabiać większe 
pieniądze i być skuteczniejszym w kontaktach interpersonalnych.

Cele szkolenia: uświadomienie uczestnikom nawyków z zakresu własnej 
efektywności; uświadomienie uczestnikom znaczenia poprawnego 
ustalania celów, weryfikacji postępów, analizy słabszych stron w kontekście 
podnoszenia własnej efektywności; uświadomienie uczestnikom sensu 
zarządzania energią własną oraz energią pracowników; poznanie znaczenia 
siły poprawnej komunikacji w delegowaniu zadań pracownikom, wyznaczania 
celów i weryfikowania ich postępów.

Zakres tematyczny



MARCIN LANGER
Doktorant na wydziale Psychologii 
Uniwersytetu Śląskiego 

Wypalenie zawodowe sprawia, że praca staje coraz bardziej męcząca, powoduje wyczerpanie a w dłuższej 
perspektywie prowadzi do depresji. O tym skąd się bierze wypalenie i jak sobie z nim radzić, rozmawiamy 
z Marcinem Langerem, doktorantem na wydziale Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Wypalenie zawodowe – co dokładnie 
oznacza to pojęcie i skąd się wzięło? 

Pierwsze badania nad wypaleniem za-
wodowym były prowadzone na pielęgniar-
kach, które jako pierwsze zaczęły dawać wy-
raźne syndromy tego zjawiska. Najprościej 
mówiąc wypalenie zawodowe jest innym 
określeniem stresu tylko związanego z pra-
cą. Jest rodzajem fizycznego, psychiczne-
go i mentalnego wyczerpania, połączonego 
z wątpliwościami na temat naszych kompe-
tencji i wartości pracy, którą wykonujemy. 

Jak odróżnić wypalenie zawodowe od 
zwykłego zmęczenia?

Zmęczenie czy depresja przejawiają się 
w każdym aspekcie życia, natomiast wypa-

lenie zawodowe jest ściśle związane z pra-
cą. Powinniśmy zadać sobie kilka pytań - 
czy staliśmy się bardziej cyniczni i krytycz-
ni odnośnie naszej pracy, czy zmuszamy się 
do pracy, czy jesteśmy wyjątkowo zirytowa-
ni i zniecierpliwieni w kontaktach z naszymi 
współpracownikami, klientami, czy mamy 
tak mało energii, że nie jesteśmy w ogó-
le produktywni. Wypalenie objawia się też 
tym, że nie odczuwamy osiągnięć w pra-
cy, odnosimy wrażenie, że się nie spełnia-
my. Czujemy się pozbawieni złudzeń co do 
efektów naszej pracy, czujemy, że niczego 
nam nie przyniesie. Często też osoby z syn-
dromem wypalenia zawodowego potrzebu-
ją alkoholu czy innych używek, żeby poczuć 
się lepiej albo, żeby w ogóle nic nie czuć. 
Wracają do domu i starają się ogłuszyć 
tymi używkami. Używki stają się potrzeb-
ne do normalnego funkcjonowania. Oso-
bom z wypaleniem zawodowym nie pomaga 
nawet urlop, bo po nim wracają do pracy, 
która jest przyczyną wszystkich problemów. 
Często pojawiają się też objawy somatycz-
ne, takie jak bóle głowy, pleców, zaburzenia 
snu i żywienia. 

Co jest przyczyną wypalenia zawodo-
wego?

Może być to brak poczucia kontroli, czu-
jemy się niepotrzebni w pracy - że nie mamy 
wpływu na żadne decyzje, na przydział za-

dań, na plany na przyszłość . To powodu-
je w nas poczucie bezradności. Tu można 
przytoczyć sławne eksperymenty ze zwie-
rzętami. Owczarki niemieckie zamknięte 
w klatkach mogły naciskać kilka dźwigni, 
ale niezależnie od tego którą dźwignię naci-
skały za każdym razem były rażone prądem. 
To wykształciło w nich poczucie wyuczonej 
bezradności, depresję, zanikanie woli do ży-
cia. Mam tu na myśli analogiczne środowi-
sko w pracy, w którym nie ma jasnych reguł 
i oczekiwań. 

Przyczyną wypalenia zawodowego może 
być też dysfunkcyjna dynamika w miejscu 
pracy np. prześladujący szef-furiat. Może 
być nią także sytuacja, kiedy to, co robimy, 
jest niezgodne z naszymi zasadami moral-
nymi. Złe dopasowanie do pracy, kiedy ro-
bimy coś, co w ogóle nie odpowiada naszym 
cechom. Przykładowo pielęgniarki, przed-
szkolanki, opiekunki to są zawody, które wy-
magają dużej ugodowości, więc osoby, któ-
re nie mają tej cechy, będą czuły się w tych 
zawodach źle. 

Do wypalenia zawodowego przyczynia-
ją się także ekstremalne wymagania w pra-
cy – np. wyjątkowo nudne, schematycz-
ne albo wręcz przeciwnie, wyjątkowo nie-
bezpieczne zajęcia. Szkodzi nam również 
brak wsparcia społecznego (brak manage-
ra w pracy lub brak siatki wsparcia w życiu 

prywatnym). Niebezpieczny może być także 
brak balansu miedzy pracą a życiem pry-
watnym.

Kto jest najbardziej narażony na wy-
palenie zawodowe? 

Przede wszystkim osoby o specyficznej 
osobowości, które zbyt mocno identyfiku-
ją się z pracą. W takich wypadkach praca 
przejmuje życie prywatne, albo często też 
takie osoby biorą na siebie zbyt dużo obo-
wiązków. Na wypalenie zawodowe narażo-
ne są także osoby pracujące w opiece spo-
łecznej, w terapii, w nauczaniu, czyli w ta-
kich zawodach, gdzie trzeba zdejmować 
obciążenia z innych ludzi. Wypalenie doty-
ka także, jak już mówiłem, osoby nie mają-
ce żadnego wpływu na swoje miejsce pra-
cy, a także wykonujące zajęcia o dużej mo-
notonii.

Jak uniknąć wypalenia zawodowego?
Wypalenia zawodowego można unik-

nąć. Należy zdefiniować i zacząć kontro-
lować swoje stresory, a następnie opraco-
wać plan radzenia sobie z nim. Na przy-
kład jeśli jest to dysfunkcyjne miejsce pra-
ce, mamy managera, z którym sobie nie ra-
dzimy, który jest furiatem - szukamy pla-
nu rozwiązania. Zmiana miejsca pracy to 
ostateczność, warto zacząć od rozmowy 
z tą osobą, albo z kimś wyżej. W zależno-
ści od rodzaju problemu, plan zmniejsza-
nia stresorów będzie inny. Jeśli stajemy się 
coraz bardziej cyniczni i zniecierpliwie-
ni w pracy, można zastosować mini tera-
pię poznawczo-behawioralną, czyli skupić 
się na pozytywach, na tym co daje nam sa-
tysfakcję, prawić komplementy współpra-
cownikom, dbać o dobrą atmosferę. Moż-
na także poszukać wsparcia psychologicz-
nego, chociażby wśród przyjaciół, kole-

Śmierć i podatki. To dwie pewne rzeczy w życiu każdego z nas, dlatego warto być na bieżąco 
z przepisami prawa spadkowego. Niestety zdarza się tak, że ukochany krewny po swojej śmierci 
zostawia problemy finansowe. Na temat zmian, jakie zaszły w przepisach prawa spadkowego od 
października 2015 r., rozmawiamy z radcą prawnym i licencjonowanym Maurycym Organa. 

WaZne zmiany w prawie spadkowym

Czy to prawda, że w  ostatnim czasie 
zaszły duże zmiany dotyczące dziedzi-
czenia?

Prawo spadkowe to dziedzina, gdzie 
istotne zmiany wprowadzane są sporadycz-
nie. Jednak w tym roku weszły w życie przy-
najmniej dwie duże zmiany, które mogą do-
tyczyć szerokiego kręgu osób. Jedna grupa 
zmian dotyczy ułatwień w przypadku gdy 
spadek położony jest w innym kraju, niż 
mieszkał spadkobierca, druga ze zmian do-
tyczy dziedziczenia długów.

Dziedziczenia długów – proszę o roz-
winięcie. 

Śmierć człowieka nie powoduje auto-
matycznego wygaśnięcia jego zobowiązań. 
Większość z takich zobowiązań zmarłego 
przechodzi na jego spadkobierców. W dniu 
18 października 2015 r. weszła w życie no-
welizacja kodeksu cywilnego zmieniająca 
zasady dziedziczenia zobowiązań. Zgodnie 
z przepisami sprzed nowelizacji dziedziczą-

cy ponosił odpowiedzialność za zobowiąza-
nia, których podmiotem był zmarły. Spad-
kobierca mógł ograniczyć swoją odpowie-
dzialność do wartości samego spadku, skła-
dając oświadczenie o przyjęcie spadku z do-
brodziejstwem inwentarza. Jednakże powo-
łany do spadku mógł takie oświadczenie zło-
żyć w terminie 6 miesięcy od daty uzyska-
nia informacji o powołaniu do spadku. Brak 
takiego oświadczenia w terminie 6 miesię-
cy oznaczał przyjęcie spadku wprost skutku-
jące odpowiedzialnością za długi spadkowe 
zarówno mieniem spadkowym jak i mieniem 
własnym. Nowelizacja odwraca dotychcza-
sową regułę, a mianowicie niezłożenie jakie-
gokolwiek oświadczenia w sprawie spadku, 
oznaczać będzie uznanie, iż spadkobierca 
złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z do-
brodziejstwem inwentarza, a więc z ograni-
czeniem odpowiedzialności za długi spad-
kowe do wartości samego spadku. Rozwią-
zanie takie należy z pewnością ocenić po-
zytywnie, gdyż najczęściej to osoby gorzej 
usytuowane, z niską świadomością praw-
ną nie posiadały wiedzy o obowiązku złoże-
nia oświadczenia w sprawie spadku w wy-
maganym terminie 6 miesięcy. Taka sytuacja 
powodowała wiele dramatów, gdzie często-
kroć już zadłużone gospodarstwa domowe 
były „przygniatane” długami spadkodaw-
ców. Wprowadzania do przepisów prawa ta-
kich prostych i intuicyjnie słusznych rozwią-
zań znacząco zwiększa zaufanie obywatela 
do Państwa i prawa. 

Czy to dotyczy wszystkich form dzie-
dziczenia, czy np. tylko wybranych – np. 
na podstawie testamentu? Czy spadko-
bierca nadal będzie mógł niezależnie od 

w/w reguł dokonać wyboru zakresu dzie-
dziczenia majątku po zmarłym? 

Powyżej opisane zasady dziedziczenia 
długów mają zastosowanie niezależnie od 
sposobu powołania do spadku (tzw. dziedzi-
czenie z ustawy albo dziedziczenie testamen-
towe).

Nadal każdy ze spadkobierców może zło-
żyć jedno z następujących oświadczeń:

a) odrzucenie spadku (nie następuje 
wówczas dziedziczenie),

b) przyjęcie spadku wprost (spadkobierca 
odpowiada za wszystkie długi spadkodawcy, 
nawet jeżeli te przekraczają wartość same-
go spadku),

c) przyjęcie spadku z dobrodziejstwem 
inwentarza (spadkobierca odpowia-
da za wszystkie długi spadkodawcy, jed-
nak tylko do wartości samego spadku),  
a tylko w przypadku braku takiego oświad-
czenia zastosowanie znajdzie zasada dzie-
dziczenia długów z ograniczeniem odpowie-
dzialności do wartości dziedziczonego ma-
jątku. 

Jako spadkobierca lub jako wierzyciel 
spadkobiercy skąd mam wiedzieć do ja-
kiej kwoty odpowiada spadkobierca za 
długi spadkowe w  przypadku dziedzi-
czenia z dobrodziejstwem inwentarza?

Dotychczas aby można było efektyw-
nie skorzystać ze złożonego oświadczenia 
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem in-
wentarza, konieczne było sporządzenie spisu 
inwentarza przy udziale komornika (w celu 
ustalenia składu majątku spadkodawcy 
i jego wartości). Taki spis inwentarza wy-
magał więc nakładów finansowych (koniecz-
ność powołania biegłego etc.) oraz czasu. 

Wchodzące od 18 października 2015 r. prze-
pisy wprowadzają nową instytucję tzw. pry-
watnego wykazu inwentarza. Wykaz ten bę-
dzie służył ustaleniu stanu majątku spadko-
wego (aktywa i pasywa) bez narażania spad-
kobierców na koszty związane ze spisem in-
wentarza. Spadkobiercy będą mogli samo-
dzielnie spisać majątek spadkodawcy z po-
daniem ich wartości według stanu i cen 
z chwili otwarcia spadku, a także długi spad-
kowe i ich wysokość. Aby wykaz inwenta-
rza uzyskał walor dokumentu ułatwiające-
go ochronę przed wierzycielami spadkodaw-
cy, dokument taki będzie musiał być złożony 
u notariusza, w sądzie spadku lub w sądzie 
rejonowym, w którego okręgu znajduje się 
miejsce zamieszkania składającego wykaz. 
Wykaz będzie składany według wzoru okre-
ślonego w rozporządzeniu Ministra Sprawie-
dliwości.

A  zmiany dotyczące aspektów mię-
dzynarodowych związanych z  dziedzi-
czeniem?

Dotychczas, gdy zmarł np. obywatel ho-
lenderski, który na stale mieszkał w Holan-
dii i posiadał w Polsce nieruchomość, to nie-
wystarczające było przeprowadzenie postę-
powania spadkowego w Holandii, bowiem 
aby spadkobiercy zmarłego mogli w peł-
ni dysponować nieruchomością położoną 
w Polsce, konieczne było ponowne prze-
prowadzenie „uproszczonego” postępowa-
nia spadkowego w Polsce potwierdzającego 
prawa zmarłego do nieruchomości położo-
nej w Polsce. Rewolucyjne zmiany wprowa-
dza Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE nr 650/2012, które weszło 
w życie w dniu 17 sierpnia 2015 r.

Na czym dokładnie polegają zmiany?
Po pierwsze inaczej będzie ustalane pra-

wo właściwe dla zmarłego. Dotychczas we-
wnętrzne ustawodawstwa poszczególnych 
krajów UE odmiennie regulowały tę kwestię, 
posługując się najczęściej łącznikiem oby-
watelstwa, tj. zasady spadkobrania po oby-
watelu polskim ustalane były zawsze na pod-
stawie polskich przepisów, nawet jeżeli pol-
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25 grudnia 2014 roku wejdzie w życie ustawa o prawach konsumenta, która ujednolici prawa 
kupujących i obowiązki sprzedających z tymi, które istnieją w całej Unii Europejskiej. 

Zmiany w ustawie 
o prawach konsumenta

z czterech rzeczy: naprawienia wady, 
wymiany towaru na nowy, obniżenia 
ceny lub, gdy wada jest istotna, odstą-
pienia od umowy, czy zwrotu pieniędzy. 
Wybór żądania należy do konsumen-
ta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgodzi się 
z tym wyborem, będzie mógł zapropono-
wać inne rozwiązanie. Jednak, gdy rzecz 
ponownie się zepsuje lub sprzedawca 
nie wywiąże się ze swoich obowiązków 
i nie usunie wady, klient ma prawo żą-
dać obniżenia ceny lub zwrotu pienię-
dzy i jego roszczenie musi być spełnio-
ne – mówi Anna Jankowska, Zastępca 
Dyrektora w Biurze Prezesa UOKiK.

Ustawa o prawach konsumenta wdra-
ża do polskiego porządku przepisy Dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie praw konsumentów, 
które będą obowiązywać we wszystkich 
krajach UE. Dzięki ujednoliceniu prze-
pisów przedsiębiorcom będzie łatwiej 
działać na rynkach zagranicznych. 

Zmienią się zasady dotyczące sprzeda-
ży przez Internet, na pokazach, prezenta-
cjach, a także w sklepach tradycyjnych. 
– Szczególną uwagę chciałabym wró-
cić na procedurę reklamacyjną. W świe-
tle nowych przepisów konsument będzie 
miał prawo żądać od sprzedawcy jednej 

Dużo zmian będzie dotyczyło sprze-
daży przez Internet. Jedną z nich jest wy-
dłużenie czasu na odstąpienie kupującego 
od umowy zawartej przez Internet (czyli 
na odległość) oraz na pokazie (czyli poza 
lokalem przedsiębiorstwa) z 10 do 14 
dni. Uregulowana zostanie także kwestia 
kosztów odesłania towaru. Warto wie-
dzieć, że w sytuacji rezygnacji z zakupów 
- to konsument poniesie koszty odesłania 
towaru, a sprzedawca zwróci oprócz ceny 
produktu także koszt jego wysłania, ale 
tylko najtańszy przez siebie oferowany. 

Kupujący musi się liczyć także z kosz-
tami, jeśli z jego winy zmniejszeniu ule-
gnie wartość towaru. Klient e-sklepu 
ma prawo obejrzeć dostarczony towar 
w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić 
w sklepie stacjonarnym. Jeżeli rzecz nie 
spełnia jego wymagań, nie może używać 
jej dowolnie. Gdy tak się stanie i klient 
będzie chciał odstąpić od umowy, przed-
siębiorca ma prawo obciążyć go dodat-
kowymi kosztami w związku ze zmniej-
szeniem wartości towaru.

Dzięki zmianom w ustawie dużo ja-
śniejsze będą terminy zwrotu kosztów 
zakupu. Jeśli konsument zrezygnował 

z e-zakupów i wysłał oświadczenie, to 
sprzedawca będzie miał prawo wstrzy-
mać się ze zwrotem pieniędzy za rzecz 
oraz kosztów jej wysyłki do czasu otrzy-
mania od konsumenta towaru lub po-
twierdzenia jego nadania. 

Przedsiębiorcę ma obowiązek uzy-
skania wyraźnej zgody konsumenta na 
wszelkie dodatkowe płatności wykra-
czające poza uzgodnione wynagrodzenie 
wynikające z umowy sprzedaży. Za sko-
rzystanie z określonej formy płatności 
przedsiębiorcy nie wolno żądać od kon-
sumenta opłaty przewyższającej koszty 
poniesione przez sprzedawcę z tego ty-
tułu. Dodatkowa opłata – np. za płatność 
kartą – nie może być wyższa od prowizji, 
którą uiści w związku z tym sprzedawca.

Aby przybliżyć konsumentom 
oraz przedsiębiorcom wszystkie istot-
ne zmiany Urząd Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów stworzył portal  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl. 
Znajdują się na nim szczegółowe infor-
macje na temat nowych przepisów oraz 
przykłady ilustrujące poszczególne pra-
wa i obowiązki. 
■ Oprac. Joanna Łęczycka

.

cy upadłości w 2013 r.), co jednak nie 
można odczytywać jako potwierdze-
nie wyjątkowo dobrej sytuacji gospo-
darczej Polski. Przyczyn tego stanu jest 
wiele, a jedną z nich paniczna obawa 
„stanu upadłości”, który może przecież 
prowadzić nie tylko do zamknięcia fir-
my, ale również do jej restrukturyzacji.

Kiedy warto rozważyć zawarcie 
układu z dłużnikiem?

W „zwykłym” postępowaniu upa-
dłościowym likwidacyjnym, z reguły 
najniższe zaspokojenie uzyskują wie-
rzyciele będący przedsiębiorcami, któ-
rzy nie posiadają tzw. rzeczowych za-
bezpieczeń na majątku upadłego (np. 
hipoteki, zastawu rejestrowego). Tak 
więc to przede wszystkim ta grupa wie-
rzycieli powinna rozważyć możliwość 
zawarcia układu. Dostawcy upadłego 
mają z reguły dodatkową motywację 
w popieraniu układu, gdyż widzą moż-
liwość odpracowania swoich strat wy-
wołanych upadłością kontrahenta, dzię-
ki kontynuowaniu dostaw do upadłego.

W  jaki sposób zgłosić swoje wie-
rzytelności i jakiemu podmiotowi?

Zgłoszenia wierzytelności zawsze 
należy dokonywać do Sądu gospodar-
czego, który ogłosił upadłość danej fir-
my na ręce sędziego prowadzącego po-
stępowania upadłościowe, nazywane-

go Sędzią Komisarzem. Do zgłoszenia 
należy załączyć oryginały dokumen-
tów potwierdzających istnienie wie-
rzytelności lub notarialne kopie takich 
dokumentów, przy czym jeżeli zgło-
szenia w imieniu wierzyciela dokonu-
je radca prawny lub adwokat, to może 
on sam poświadczyć za zgodność za-
łączniki do zgłoszenia. Częstym błę-
dem jest wysyłanie zgłoszeń wierzytel-
ności na adres syndyka, trzeba pamię-
tać, że takie zgłoszenie wierzytelności 
jest nieskuteczne.

Na jakie procedury postępowania 
sądowego powinien przygotować 
się wierzyciel, który dochodzi swoich 
należności?

Po dokonaniu poprawnego formal-
nie zgłoszenia wierzytelności, zgłosze-
nia wierzytelności są przez Sąd dostar-
czane do syndyka, który na ich podsta-
wie sporządza listę wierzytelności. Li-
sta wierzytelności pełni w postępowa-
niu upadłościowym funkcję wyroku są-
dowego w indywidualnej sprawie sądo-
wej o zapłatę. Lista wierzytelności de-
cyduje na potrzeby postępowania upa-
dłościowego o tym, czy ktoś jest wie-
rzycielem upadłego, czy też nie. Dlate-
go dla wierzycieli ważne jest by pilno-
wać, czy wierzytelność została umiesz-
czona na liście wierzytelności w wyso-

W 2013 roku w  Polsce ogłosiło 
upadłość 883 firmy. To niepokojąca 
liczba.

Ta liczba faktycznie jest duża po-
równując ilość upadłości sprzed kry-
zysu. W tym roku jednak odnotowano 
zdecydowany spadek liczby ogłasza-
nych upadłości. Szacuje się, iż na ko-
niec 2014r. spadek liczby upadłości rok 
do roku może wynieść ok 10%. Licz-
ba upadłości ogłaszanych w Polsce 
jest jednak nadal znikoma w porówna-
niu z innymi krajami UE, jak chociaż-
by Niemcy (ponad 26 tysięcy upadło-
ści w 2013r.), Włochy (ponad 14 tysię-

Na temat upadłości kontrahentów i dróg dochodzenia wierzytelności rozmawiamy z Maurycym Organa, radcą prawnym i syndykiem z kancelarii KUŹMA, ORGANA I WSPÓLNICY.

Gdy dłuZnik oGłasZa upadłosc

Maurycy Organa, 
radca prawny i syndyk 
z kancelarii KUŹMA, 
ORGANA I WSPÓLNICY
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kości zgłoszonej przez wierzyciela. Je-
żeli tak się nie stanie, to wierzycielom 
przysługuje tryb odwoławczy w formie 
tzw. sprzeciwu od listy wierzytelności. 
Sprzeciw należy wnieść w terminie 14 
dni od dnia opublikowania obwiesz-
czenia o sporządzeniu i przekazaniu li-
sty wierzytelności do sędziego komisa-
rza. Obwieszczeni takie jest publiko-
wane w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym.

Jak przebiega podział funduszy 
masy upadłościowej? Jakie wierzy-
telności mają pierwszeństwo?

Po sprzedaży całego/części mająt-
ku upadłego, syndyk najpierw sporzą-
dza – tak jak komornik - plan podzia-
łu środków pomiędzy wierzycieli, któ-
rzy posiadają zabezpieczenia rzeczo-
we (hipoteki, zastawy) na sprzedanych 
przedmiotach. Dopiero po wykonania 
takiego planu, syndyk dzieli pozosta-
łe środki między resztę wierzycieli. Na 
potrzeby postępowania upadłościowe-
go wierzyciele są podzieleni na kate-
gorie, których aktualnie jest pięć. Wie-
rzyciele niższych kategorii są zaspoka-
jani dopiero po pełnym spłaceniu wie-
rzycieli kategorii wyższych. Zdecydo-
wana większość wierzytelności przed-
siębiorców będzie zaliczona do kate-
gorii czwartej, tak więc tacy wierzy-

ciel odzyskają swoje należności dopie-
ro po pełnym zaspokojeniu np. zobo-
wiązań podatkowych, ZUS-owskich, 
pracowniczych.

Czy można zabezpieczyć zapłatę 
na wypadek upadłości kontrahenta?

W przypadku upadłości w większo-
ści przypadków upadły nie dysponuje 
majątkiem, którego sprzedaż może po-
zwolić zaspokoić całkowicie wszyst-
kich wierzycieli. Stąd też zabezpiecze-
nia w postaci weksli, poddanie się eg-
zekucji, etc., jedynie ułatwiają wyka-
zanie zasadności swoich roszczeń, ale 
nie przybliżają wierzycieli do zaspoko-
jenia. Wszelkie zabezpieczenia na ma-
jątku dłużnika w postaci hipotek, za-
stawów, w tym zastawów rejestrowych 
znacząco poprawiają sytuację wierzy-
ciela. W przypadku małych wierzy-
cieli o takie zabezpieczenia jest jed-
nak trudno, rozwiązaniem może być 
korzystanie z usług firm oferujących 
ubezpieczenia transakcji handlowych.  
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

Kancelaria KUŹMA, 
ORGANA I WSPÓLNICY

` `

Aby przybliżyć konsumentom oraz 
przedsiębiorcom wszystkie istotne 
zmiany Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów stworzył portal  
www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl
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MAURYCY ORGANA
Radca prawny, syndyk licencjonowa-
ny Kuźma, Organa i Wspólnicy Spółka 
Partnerska Radców Prawnych 

gów czy rodziny. Nie trzeba od razu zmie-
niać pracy, często wystarczy wyeliminować 
stresory. 

Warto także zwiększyć aktywność fizyczną, 
ponieważ to zawsze pomaga lepiej radzić so-
bie ze stresem. Doskonałym lekarstwem jest 
też sen, a ostatnie badania pokazują ze brak 
snu jest jednym z efektów wypalenia zawodo-
wego. Im mniej snu tym nasz umysł jest bar-
dziej skłonny do zapamiętywania tego co ne-
gatywne, zwiększa się jednocześnie zagroże-
nie depresją jak i organizm słabiej reaguje 
na działanie insuliny, co może doprowadzić 
w dłuższej perspektywie do otyłości. Widzimy 
tutaj więc pułapkę, samonapędzające się koło 
wypalenia zawodowego, które należy rozpo-
znać i z którego należy jak najszybciej uciec 
- stres związany z pracą pozbawia nas ener-
gii i „spędza sen z powiek”, co sobie rekom-
pensujemy alkoholem, używkami i niezdrową 
żywnością. W związku z brakiem snu zmienia 
się nasza percepcja rzeczywistości, zapamię-
tujemy głównie jej negatywne aspekty, staje-
my się zdołowani i depresyjni, mamy jeszcze 
mniejszą ochotę na jakąkolwiek aktywność fi-
zyczną. Jednocześnie brak snu osłabia reak-
cję naszego organizmu na insulinę, zaczyna-
my przybierać na wadze, wszystkie powyższe 
czynniki kumulują się, efektywnie zwiększa-
jąc odczuwany przez nas stres w pracy, któ-
ry z kolei jeszcze bardziej wpędza nas w bez-
senność i męczy itd. itp. Bez rozpoznania stre-
sorów i skutecznego poradzenia sobie z nimi 
skazani jesteśmy na podróż taką samonapę-
dzającą się kolejką stresu i problemów zdro-
wotnych, kursującą coraz szybciej po spira-
li wypalenia zawodowego, ze stacją końco-
wą w załamaniu nerwowym lub zwolnieniem 
się z pracy…
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

ski obywatel mieszkał do wielu lat w innym 
kraju UE. Teraz się to zmieni. Jeżeli spad-
kodawca sam nie wybierze prawa właściwe-
go, któremu chciałby poddać reguły spadko-
brania, to prawem właściwym (według które-
go ustalany będzie krąg spadkobierców, któ-
re określi sposób ustalania praw do spad-
ku, etc.) będzie prawo właściwe dla miejsca 
ostatniego zamieszkania spadkodawcy.

Czyli spadkobranie po obywatelu pol-
skim pracującym i mieszkającym w Hisz-
panii będzie odbywało się według reguł 
prawa hiszpańskiego?

Tak, ale spadkodawca może za życia za-
decydować, że prawem określającym zasa-
dy dziedziczenia po nim będą reguły (prawo) 
jego obywatelstwa, a więc w Pani przykła-
dzie Polak mieszkający na stałe np. w Hisz-
panii może za życia zdecydować, że prawem 
spadkowym w jego przypadku będzie jednak 
prawo polskie, a nie według ogólnej nowej 
reguły prawo jego stałego miejsca zamiesz-
kania, a więc prawo hiszpańskie.

Ale czy w naszym przykładzie hiszpań-
skie stwierdzenie nabycia spadku będzie 
musiało być ponownie potwierdzane/
uchwalane w Polsce?

Nie i właśnie głównie na tym polega rewo-
lucyjność zmian wprowadzonych Rozporzą-
dzeniem UE. W obrocie prawnym od sierp-
nia 2015r. funkcjonuje tzw. europejskie po-
świadczenie dziedziczenia, które jest doku-
mentem potwierdzającym prawa do spadku. 
Dokument taki wydany w jednym kraju UE, 
będzie w pełni skuteczny w każdym innym 
kraju UE, bez konieczności dokonywania ja-
kichkolwiek dodatkowych czynności. 

Czy wszystkie kraje UE są objęte nowy-
mi regulacjami?

Nowe zasady dotyczą krajów UE z wyłą-
czeniem Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Czy możliwe jest uzyskanie europej-
skiego poświadczenia dziedziczenia dla 
wszystkich zmarłych w przeszłości?

Nie. Jest to możliwe tylko dla spadkodaw-
ców zmarłych po 17 sierpnia 2015 r.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka
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Dobre miejsce pracy to takie, które jest świetnie zorganizowane, pozwala nam na komfortowe 
i efektywne wykonywanie obowiązków. To miejsce z pozytywną energią, które zaraża kreatywnością. 
To miejsce, które na pewno powinno znajdować się w każdej firmie z branży reklamowej.

Idealne miejsce  
do pracy

Zdefiniowanie potrzeb pracowników 
i charakteru pracy to podstawa projekto-
wania pomieszczeń biurowych. - Najcen-
niejsza wiedza to ta pochodząca z wnę-
trza firmy. Bo idealne biuro to prze-
strzeń idealnie dopasowana do konkret-
nej organizacji, wspierająca jej pra-
cę, komfort i rozwój. – mówi Magdalena 
Tokarczyk-Cyran, Dyrektor Marketingu 
w Grupie Nowy Styl, która zajmuje się wy-
posażaniem biur i przestrzeni publicznych.

Ergonomia i wygoda pracy to cel każ-
dego biurowego projektu. Marzeniem 
jest zapewnienie takiej aranżacji wnętrza, 
żeby wszystkie najpotrzebniejsze urzą-
dzenia i przybory mieć w zasięgu dłoni. 
No i oczywiście, żeby było reprezenta-
tywne, bo przecież estetyka i styl biura to 
wizytówka firmy. Aranżacja wnętrza ma 
także duży wpływ na jakość pracy. 

Miejsce, w którym chce się pracować
Istotnym elementem w procesie pro-

jektowania jest gruntowna analiza, które 
wskaże potrzeby i oczekiwania pracow-
ników. - Projektując przestrzeń pracy wy-
różnia się zazwyczaj trzy makro strefy – 
koncentracji, komunikacji i administracji, 
w obrębie których aranżuje się różne mi-
kro strefy. Każda z nich przeznaczona jest 
dla innego typu zadań. I tak w dzisiejszych 
biurach pracownicy mają dostęp do silen-
ce roomów, gdzie mogą pracować w ciszy 
i skupieniu. Mogą korzystać z formalnych, 
jak i nieformalnych miejsc spotkań. Do 
ich dyspozycji pozostają także budki tele-
foniczne, ułatwiające komfortowe prowa-
dzenie rozmów telefonicznych. – tłumaczy 
Magdalena Tokarczyk-Cyran. Do tego 
zupełnie inaczej należy podejść do aran-
żacji pomieszczeń administracyjnych, 
inny charakter pracy na dział handlowy 
a jeszcze inny księgowość. Wszystkie te 
aspekty muszą być brane pod uwagę przy 
tworzeniu projektu.

Przestrzeń biurowa powinna przede 
wszystkim sprzyjać skupieniu i możli-
wości koncentracji nad wykonywany-
mi obowiązkami. – Niezmiernie ważnym 
elementem wystroju wnętrza będzie za-
tem dobór oświetlenia oraz zastosowa-
ne barwy i materiały we wnętrzu. Prawi-
dłowo oświetlone pomieszczenie biurowe 
wpływa na jakość oraz efektywność wyko-
nywanej pracy. Zastosowane oświetlenie 
łączy się również z prawidłowo dobrany-
mi kolorami wnętrza. - mówi Magdalena 
Kidoń, architekt w jmsSTUDIO.

Zagraj w kolory
Kolor to kwestia gustu, a o tym zazwy-

czaj się nie dyskutuje. Ale kolor to tak-
że ważny czynnik psychologiczny, któ-
ry może być naszym sprzymierzeńcem 
w codziennej pracy. - Popularna biel ko-
jarzona jest z czystością, odpręża – po-
dobnie jak zielony, który działa kojąco 
przede wszystkim na wzrok oraz niebie-
ski mający dobroczynny wpływ na układ 
nerwowy. Czerwony natomiast ma dzia-
łanie odwrotne, ponieważ podnosi ci-
śnienie krwi i przyspiesza tętno. – tłuma-
czy Magdalena Tokarczyk-Cyran. To czy 
lepszy będzie kolor czerwony czy nie-
bieski zależy od rodzaju wykonywanych 
działań. - Czerwień zwiększa wydajność 

pracowników podczas wykonywania za-
dań, w których liczy się zorientowanie na 
szczegóły i dokładność – w stosunku do 
barwy niebieskiej ta wydajność jest więk-
sza aż o 31%. Jednak jeśli zadania wyma-
gają kreatywności oraz nieszablonowe-
go myślenia, błękit jest znacznie lepszym 
wyborem. Skojarzenie z niebem czy wodą 
wywołuje uczucie spokoju, co sprawia, 
że niebieski to jeden z ulubionych kolo-
rów większości ludzi. – mówi Magdalena 
Tokarczyk-Cyran. Dla pracujących dłu-
go przy komputerze najbardziej zbawien-
na będzie zieleń – kolor natury, równowa-
gi i harmonii. - Jako, że działa uspokaja-
jąco nie powinno się jednak go naduży-
wać, bo może to prowadzić do znudzenia 
i spowolnienia pracy. – radzi Magdalena 
Tokarczyk-Cyran.

Ciekawy jest wpływ koloru różowe-
go, który pozytywnie wpływa na atmos-
ferę. Dr Alexander Schauss from Ame-
rican Institute of Biosocial and Medical 
Research wyjaśnia, że nawet jeśli stara-
my się złościć, gdy widzimy różowy ko-
lor, nie damy rady. Mięsień sercowy nie 
jest w stanie pod jego wpływem tak szyb-
ko pracować.

Jak dodaje Magdalena Kidoń, człowiek 
intuicyjnie dobrze czuje się pośród barw 
naturalnych – odcieni brązów, szarości, 
błękitów, beżu czy zieleni. Wymienione 
kolory są to barwy ziemi i środowiska na-
turalnego, które wspomagają koncentrację 
nad wykonywanymi czynnościami. Nie-
co więcej szaleństwa przy komponowaniu 
barw wnętrza można zastosować w po-
mieszczeniach biurowych, w których od-
bywa się np. praca zespołowa, gdzie na-
leży zaktywizować umysł do twórczego 
myślenia. Każdorazowo jednak, projekt 
danego wnętrza należy skonfrontować ze 
specyfiką wykonywanego zawodu.

Wszystko w porządku
Czyste biurko, uporządkowane doku-

menty, wszystko na swoim miejscu – po-
rządek w biurze to podstawa dobrze roz-
poczętego dnia pracy. Pracowanie przy 
biurku pełnym papierków, gazet, długopi-
sów i kubków po kawie nie jest ani przy-
jemne ani efektywne. - Producenci mebli 
biurowych czy wyposażenia biurowego 
prześcigają się w wymyślaniu rozwiązać 
pomagających segregowaniu, porządko-
waniu i katalogowaniu przedmiotów. Na 
rynku dostępne są meble dostosowane do 
przechowywania różnego rodzaju akt, do-
kumentów czy archiwum.- mówi Magdale-
na Kidoń. Wpływ na utrzymanie porządku 
ma odpowiednia aranżacja i ilość dostęp-
nych szaf. - Choć w obecnych czasach co-
raz częściej mamy do czynienia z trendem 
„paperless office” to wciąż w pracy korzy-
stamy z różnorodnych materiałów druko-
wanych. Dlatego ergonomicznym rozwią-
zaniem są szafy zintegrowane z biurkami 
– każdy pracownik ma przy sobie wszystko 
czego potrzebuje i nie traci czasu na szu-
kanie potrzebnych dokumentów. – mówi 
Magdalena Tokarczyk-Cyran i przytacza 
badań firmy Citrix. Wynika z nich, że nie-
efektywnie zaprojektowane biuro sprawia, 
że pracownicy mogą marnować nawet 17 
dni roboczych w roku. Czas ten poświę-
cają między innymi na poszukiwanie od-

powiedniego miejsca do pracy (np. wolnej 
sali konferencyjnej) czy zlokalizowaniu 
niezbędnej dokumentacji. Dodatkowym 
udogodnieniem jest uzupełnienie stano-
wisk pracy o akcesoria tzw. trzeciego po-
ziomu czyli funkcjonalne dodatki zawie-
szane na panelu przy biurku takie jak piór-
niki, tablice magnetyczne bądź półki na 
dokumenty czy segregatory.

Kreatywnie dla kreatywnych
Branża reklamowa lubi nowoczesność 

i nieszablonowe rozwiązania. Jeśli wcho-
dzimy do agencji, której wystrój przypo-
mina dawne czasy PRL, to raczej nie mo-
żemy się spodziewać nowoczesnego po-
dejścia w działaniach reklamowych. Za-
sada „ jak nas widzą, tak nas piszą” spraw-
dza się tutaj w 100. procentach. - War-
to postawić na wyróżniający się design,  
nie tylko wnętrza, ale również wyposaże-
nia. To ważne, bo aż 76% pracowników 
jest zdania, że niestandardowy fit-out biu-
ra mógłby mieć pozytywny wpływ na ich 
efektywność. Liczy się nowoczesne wzor-
nictwo, szeroka możliwość doboru kolo-
rystyki (np. akcesoriów trzeciego pozio-
mu czy tkanin do tapicerowania paneli) 
oraz naturalne, inspirujące materiały ta-
kie jak drewno, linoleum czy filc. - mówi 
Magdalena Tokarczyk-Cyran.

Tu oczywiście na pierwszym plan wy-
suwa się sama specyfika pracy w kre-
atywnych zespołach, która wymaga aran-
żacji umożliwiającej komunikację i prze-
pływ informacji oraz pomysłów. - Bada-
nia pokazują, że zdecydowana większość 
interakcji i przepływu komunikacji w ze-
spole przebiega podczas nieformalnych 
spotkań i rozmów. Duża powierzchnia ro-
bocza blatu, cofnięta noga czy też wysokie 
stoły i szafki z siedziskiem, tworzą prze-
strzeń do szybkich konsultacji i wymia-
ny informacji pomiędzy pracownikami. 
– tłumaczy Magdalena Tokarczyk-Cyran. 
W biurach firm z branży reklamowej ab-
solutnym obowiązkiem są także miejsca 
do spotkań z klientami. 

Dla firm reklamowych, jak żadnych in-
nych, liczy się spójność i utrwalanie wi-
zerunku. Nie może tego zabraknąć także 
w wystroju wnętrza. Aranżacja biura spój-
na z identyfikacją wizualną podkreśla pro-
fesjonalne podejście firmy i buduje prze-
myślany i zharmonizowany wizerunek 
przedsiębiorstwa. - Warto także poprzez 
wyposażenie biura odnieść się do war-
tości, które organizacja sobą reprezentu-
je. Jeśli ekologia jest ważnym elementem 
strategii danej firmy, należy postawić na 
naturalne materiały wykończeniowe. Z ko-
lei gdy podkreśla, jak istotny jest work-life 
balance, nie może zapomnieć o strefach 
relaksu czy funroomach – podkreśla Dy-
rektor Marketingu w Grupie Nowy Styl.

Jak widać stworzenie dobrego miejsca 
pracy to nie jest wcale taka prosta spra-
wa. W grę wchodzą kombinacje architek-
toniczne oparte na ergonomii pracy, psy-
chologia kolorów, marketingowe zacię-
cie. Badania pokazują, że odpowiedni ba-
lans tych wszystkich składowych tworzy 
kreatywną i inspirującą przestrzeń, w któ-
rej wszyscy mogą czuć się dobrze. A to 
przecież najważniejsze w pracy.
■ Joanna Łęczycka
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Na temat zmian w podatkach, które będą obowiązywać w nowym roku, rozmawiamy z Edwardem 
Kosakowskim – skarbnikiem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezesem 
Oddziału Okręgowego SKwP w Białymstoku, biegłym rewidentem.

Zmiany w 
podatkach 2016

sze dostosowanie przepisów polskie-
go prawa podatkowego do prawa UE 
i orzecznictwa Trybunału Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej (TSUE), 
uzupełnienie, uściślenie, a także wy-
eliminowanie niektórych przepi-
sów, zwłaszcza tych sprawiających 
w praktycznym stosowaniu – głównie 
ze względu na ich nieracjonalność 
– wiele problemów oraz budzących 
rozbieżności w orzecznictwie sądów 
administracyjnych i organów podat-
kowych.

A czy są jakieś nowości?
Wprowadzono kilka, na które war-

to zwrócić uwagę.

Likwidacja obowiązkowej ko-
rekty kosztów z tytułu nietermino-
wo opłaconych faktur

Z dniem 1.01.2016 r. – na mocy 
ustawy z 5.08.2015 r. o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw (DzU z 2015 r. 
poz. 1197) – przestają obowiązywać 
przepisy art. 15b updop i art. 24d 
updof dotyczące obowiązkowej ko-
rekty kosztów z tytułu nieterminowo 
opłaconych zobowiązań (30 dni od 
upływu terminu płatności lub 90 dni 
od daty zaliczenia dostawy lub usłu-
gi oraz odpisów amortyzacyjnych do 
kosztów podatkowych).

Oznacza to, że od początku 2016 r.  
podatnicy pdop i pdof, prowadzą-
cy działalność gospodarczą opodat-
kowaną na zasadach ogólnych, nie 
będą już musieli zmniejszać kosztów 
podatkowych, jeśli nie uregulują zo-
bowiązania za otrzymane dostawy 
towarów i usług (środków trwałych) 
w określonym terminie (także z tytu-
łu zobowiązań powstałych w 2015 r., 
o ile 30 lub 90 dniowy termin ich za-
płaty upływa po 1.01.2016 r.).

Jednocześnie w przepisach przej-
ściowych art. 5 tej ustawy wskazano, 
że podatnicy którzy przed 1.01.2016 r.  
dokonali korekty (zmniejszenia kosz-
tów lub zwiększenia przychodów) 
z tytułu nieopłaconych faktur, po 
opłaceniu tych faktur po dniu wej-
ścia w życie omawianej ustawy (po 
1.01.2016 r.), mają prawo do tzw. 
„korekty powrotnej” (zwiększenia 
kosztów podatkowych lub zmniejsze-
nia przychodów) na zasadach do-
tychczasowych.

Zmiany warunków uznania 
wierzytelności odpisanych jako 
nieściągalne oraz odpisów aktuali-
zujących

Dostosowując przepisy ustaw po-
datkowych, dotyczące skutków w CIT 
i PIT związanych z restrukturyzacją 
przedsiębiorstw – do rozwiązań zwią-
zanych z uchwaleniem nowej ustawy 
z 15.05.2015 r. Prawo restrukturyza-

cyjne (DzU z 2015 r. poz. 978), okre-
ślono m.in. nowe (jednolite w CIT 
i PIT) warunki do uznania za koszty 
podatkowe wierzytelności odpisanej 
jako nieściągalnej oraz odpisu aktu-
alizującego za uprawdopodobniony 
(zmienione przepisy art. 16 ust. 2 pkt 
2 oraz ust. 2a lit. a) i b) updop i art. 
23 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1 i 2 
updof).

Nowe zasady korygowania 
przychodów i kosztów podatko-
wych

Od 1.01.2016 r zasady korekt przy-
chodów i kosztów podatkowych zosta-
ły uregulowane w nowych przepisach 
updop i updof (odpowiednio w ust. 
3j-3m art. 12 oraz ust. 4i-4l art. 15 
updop i ust. 1m-1p art. 14 oraz ust. 
7c-7f art. 22 updof), wprowadzonych 
ustawą z 10.09.2015 r. o zmianie nie-
których ustaw w związku ze wspie-
raniem polubownych metod rozwią-
zywania sporów (DzU z 2015 r. poz. 
1595). 

Przy czym tak określone zasady ko-
rekt przychodów i kosztów będą mia-
ły również zastosowanie do uzyska-
nych przychodów (także poniesio-
nych kosztów podatkowych) przed 
1.01.2016 r.

Nowa forma ulgi na działal-
ność badawczo-rozwojową 

Nowelizacja ustaw CIT i PIT, doko-
nana ustawą z 25.09.2015 r. o zmia-
nie niektórych ustaw w związku ze 
wspieraniem innowacyjności (DzU 
z 2015 r. poz. 1767) likwiduje dotych-
czasową ulgę, polegającą na odlicze-
niu od dochodu wydatków poniesio-
nych na nabycie nowych technolo-
gii1 i w jej miejsce wprowadza do sys-
temu podatkowego nową formę mo-
tywacji do inwestowania w działal-
ność badawczo-rozwojową w posta-
ci prawa do odliczania od podstawy 
opodatkowania kosztów ponoszonych 
na tę działalność, zwanych „koszta-
mi kwalifikowanymi” (nowe przepi-
sy art. 18d i 18e updop oraz art. 26e 
– 26g updof).

Nowy zryczałtowany podatek 
dochodowy od osób fizycznych 

Ustawą z 25.11.2015 r. o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (DzU z 2015 r. poz. 
1992), wprowadzono od 1.01.2016 r. 
nowy zryczałtowany podatek docho-
dowy (art. 30 ust. 1 pkt 15 i 16 updof):

– od wypłacanych odszkodowań 
przyznanych na podstawie przepi-
sów o zakazie konkurencji przez spół-
ki Skarbu Państwa (także inne pań-
stwowe osoby prawne albo komunal-
ne osoby prawne) – w części, od któ-

rej wysokość odszkodowania prze-
kracza wysokość otrzymanego wy-
nagrodzenia w okresie sześciu mie-
sięcy poprzedzających pierwszy mie-
siąc wypłaty odszkodowania;

– od odpraw lub odszkodowań 
z tytułu skrócenia okresu wypowie-
dzenia umowy o pracę lub umowy 
o świadczenie usług zarządzania 
lub rozwiązania jej przed upływem 
terminu, na który została zawar-
ta – w części, w której ich wysokość 
przekracza trzykrotność miesięczne-
go otrzymanego wynagrodzenia.

Wysokość podatku (pobieranego 
przez płatnika) wynosi 70% należ-
nego odszkodowania lub odprawy. 
Należny podatek pobiera się bez po-
mniejszenia przychodu o koszty uzy-
skania.

Nowe formularze podatkowe 
CIT i PIT

Wzory nowych, obowiązujących 
od 1.01.2016 r., formularzy dotyczą-
cych rozliczeń rocznych CIT i PIT 
wynikają z rozporządzeń Ministra 
Finansów:

● z 24.11.2015 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów deklaracji, zeznania, 
oświadczenia oraz informacji po-
datkowych obowiązujących w zakre-
sie podatku dochodowego od osób 
prawnych (DzU z 2015 r. poz. 1995);

● z 26.11.2015 r. w sprawie okre-
ślenia wzorów rocznego obliczenia 
podatku oraz zeznań podatkowych 
obowiązujących w zakresie podat-
ku dochodowego od osób fizycznych 
(DzU z 2015 r. poz. 2001);

● z 12.11.2015 r. w sprawie okre-
ślenia wzoru zeznania o wysokości 
dochodu z zagranicznej spółki kon-
trolowanej obowiązującego w zakre-
sie podatku dochodowego od osób 
prawnych (DzU z 2015 r. poz. 1980).

A zmiany w VAT?
Zmiany w zakresie podatku od to-

warów i usług – nie tak liczne jak 
w podatku dochodowym – wynikają 
z ustaw:

● z 9.04.2015 r. o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz 
ustawy – Prawo zamówień publicz-
nych (DzU z 2015 r. poz. 605), która 
w szczególności wprowadza z dniem 
1.01.2016 r. nowe przepisy w art. 
86 ust. 2 – 2h i nowe brzmienie 7b, 
określające sposób obliczania podat-
ku naliczonego od nabycia towarów 
i usług, wykorzystywanych zarówno 
do celów działalności gospodarczej, 
jak i celów innych niż działalność go-
spodarcza (niepodlegającej VAT).

Jakie regulacje podatkowe cze-
kają w  2016 r. małych przedsię-
biorców? Czy zmiany będą doty-
czyć branży reklamowej?

Zmiany odnoszą się do wszystkich 
podatników i małych, i dużych. Jeśli 
chodzi o branżę reklamową, to spe-
cjalnych zmian dla nich nie ma. Wy-
datki na reklamę nadal pozostają nie-
limitowane i zaliczane są do kosztów 
podatkowych w całości. Nie zmienia-
ją się także przepisy na wydatki re-
prezentacyjne. Tutaj bardziej należy 
śledzić orzecznictwo, które w tym za-
kresie, niestety, zmienia się.

Nie będzie zatem rewolucji w po-
datkach?

Według prawa uchwalonego i opu-
blikowanego do dzisiaj, generalne 
zasady opodatkowania przedsiębior-
ców zarówno w zakresie podatku do-
chodowego, jak i VAT, obowiązujące 
od 1 stycznia 2016 r., większym mo-
dyfikacjom nie uległy, a więc rewolu-
cji, jak dotychczas nie ma. Niemniej 
z dniem tym wchodzą w życie dość 
liczne zmiany pojedynczych przepi-
sów regulujących zasady opodatko-
wania przedsiębiorców, dokonane 
głównie w toku wcześniej uchwala-
nych przez Sejm (na przestrzeni ca-
łego 2015 r.) zmian innych ustaw 
(często niedotyczących bezpośrednio 
prawa podatkowego). 

Najliczniejsze dotyczą podatku do-
chodowego od osób prawnych (CIT) 
i fizycznych (PIT), uregulowanych 
odpowiednio w ustawach o podatku 
dochodowym od osób prawnych i fi-
zycznych, które w zakresie dochodów 
z działalności gospodarczej – są nie-
mal identyczne. Natomiast w przy-
padku ustawy o VAT zakres rzeczowy 
zmian obowiązujących od 1 stycznia 
2016 r. jest znacznie mniejszy.

Istotą tych regulacji jest – jak 
wynika z uzasadnień do projektów 
ustaw je wprowadzających– pełniej-

EDWARD KOSAKOWSKI
Skarbnik Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, 
prezes Oddziału Okręgowego SKwP 
w Białymstoku, biegły rewident

● z 15.05.2015 r. – Prawo re-
strukturyzacyjne (DzU z 2015 r. poz. 
978), które do warunków stosowa-
nia tzw. ulgi na złe długi przez wie-
rzyciela, jak i dłużnika wprowa-
dza postępowanie restrukturyzacyj-
ne, o którym mowa w art. 2 tej usta-
wy (nowe brzmienie pkt 1 i 3 w art. 
89a ust. 2 oraz nowy ust. 1b art. 89b 
ustawy o VAT). 

● z 10.09.2015 r. o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw (DzU z 2015 r.  
poz. 1649), która zmienia zasadni-
czo zasady ustalania właściwości 
miejscowej organów podatkowych 
dla podatników VAT (uchylone prze-
pisy art. 3 ust. 1, 3a, 4 i 5 oraz nowe 
brzmienie art. 39 ustawy o VAT). Od 
1.01.2016 r. właściwym organem po-
datkowym dla podatników VAT jest 
naczelnik US właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzi-
bę podatnika; właściwość tę usta-
la się zatem według ogólnej zasady 
określonej w art. 17 ust. 1 Ordyna-
cji podatkowej. Organ ten jest także 
właściwy do ulg w spłacie zobowią-
zań w tym podatku (zmieniony art. 
39 ustawy o VAT). 

Nastąpią również pewne zmia-
ny w Ordynacji podatkowej?

Najpoważniejsza nowelizacja Or-
dynacji podatkowej, dokonana usta-
wą z 10.09.2015 r. o zmianie usta-
wy – Ordynacja podatkowa oraz nie-
których innych ustaw (DzU z 2015 r. 
poz. 1649) jest dość obszerna. Jej 
opis wymagałby odrębnego szersze-
go opracowania. Zakłada w szcze-
gólności wprowadzenie pełnomoc-
nictw ogólnych w postępowaniu po-
datkowym, zwiększenie rozpiętości 
stawek odsetek za zwłokę oraz wy-
znaczenie jednego wiodącego urzę-
du do postępowania w sprawach po-
wiązanych podmiotów. Nowe regu-
lacje w większości wchodzą w życie 
z dniem 1 stycznia 2016 r.

Zwiększenie rozpiętości stawek 
odsetek za zwłokę ma zachęcić po-
datników do samodzielnego kory-
gowania błędów w deklaracjach 
w przypadku zaniżenia zobowiąza-
nia podatkowego, bez oczekiwania 
na działanie organu podatkowego. 
Wówczas wysokość obniżonej staw-
ki odsetek za zwłokę zostanie zmniej-
szona do 50% stawki podstawowej. 

Jednocześnie, jeśli urząd skarbo-
wy wykryje poważne błędy w zakre-
sie rozliczania VAT i akcyzy, organ 
podatkowy będzie mógł podwyższyć 
stawkę odsetek za zwłokę od zaległo-
ści do 150% stawki podstawowej.
■ Rozmawiała Joanna Łęczycka

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą 
w życie dość liczne zmiany pojedyn-
czych przepisów regulujących zasady 
opodatkowania przedsiębiorców.
Najliczniejsze dotyczą podatku 
dochodowego od osób prawnych (CIT) 
i fizycznych (PIT), uregulowanych 
odpowiednio w ustawach o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
i fizycznych, które w zakresie 
dochodów z działalności gospodarczej  
– są niemal identyczne.

1 Na podstawie art. 11 i 12 ustawy z 25.09.2015 r., podatnicy, którzy przed końcem roku podatkowego rozpoczętego przed 1.01.2016 r. 
nabyli prawo do odliczenia wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii (dotychczasowe przepisy art. 18b updop i art. 26c 
updof ), zachowują prawo do tych odliczeń po 31.12.2015 r., w zakresie i na zasadach obowiązujących przed 2016 r.
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Chopper narodził się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 50. Nazwa pochodzi od angi-
elskiego słówka „chop” (siekać), ponieważ właściciele ciężkich Harley’ów wpadli na pomysł 
odchudzenia swoich motocykli w celu zwiększenia ich osiągów. Z tego „tuningu” narodził się 
chopper, w którym z czasem zakochali się fani jednośladów na całym świecie.

Chopper’em 
przez swiat

„Odchudzanie” ciężkich motorów 
początkowo polegało na eliminowaniu 
zbędnych elementów, takich jak błotni-
ki, klaksony, oświetlenie. Miało to więc 
funkcję użytkową (zwiększanie osią-
gów), z czasem jednak te zmiany dopro-
wadziły do powstania charakterystycz-
nego pojazdu, z bardzo wyrazistym sty-
lem i wyglądem. Choppery zdobyły po-
pularność dzięki filmowi „Easy rider”, 
który wykreował wizerunek motocykla 
z długim widelcem. Dzisiejsze mode-
le nie mają już wiele wspólnego z tymi 
z lat 50., jednak oldschool’owy styl po-
został. Należą do ciężkich maszyn, nie 
mają rozbudowanej karoserii ani przed-
niego błotnika, posiadają małe siedziska 
i zmniejszony bak. Są na pewno wielki-
mi indywidualnościami w motocyklo-
wej rodzinie.

Fanem chopperów jest Pan Marcin 
Wróbel, właściciel firmy Good Gift, 
która jest członkiem Polskiej Izby Ar-
tykułów Promocyjnych. Zakochał się 
w nich od razu jak tylko zdobył prawo 
jazdy na motocykl. W chopperach podo-
ba mu się ich stabilność na drodze, kom-
fort jazdy, to, że świetnie sprawdzają się 
na różnych podłożach – od leśnych dróg, 
po autostrady. Z uwagi na jego rozmiar 
i możliwości bagażowe jest to także ide-
alny pojazd na długie wyprawy. Cechą 
charakterystyczną jest niska pozycja 
siodełka, przez co kierujący ma niemal 
wyprostowane nogi, a ręce podniesione 
wysoko i szeroko rozłożone. Duże sil-
niki tych pojazdów wydają specyficzny 
dźwięk, dość głośny, ponieważ posiada-
ją mniej tłumików. Choppery nie są tak 
dynamiczne i zwrotne, jak inne rodzaje 

motocykli, ale wysunięty do przodu wi-
delec i wąskie koło zapewniają łatwość 
prowadzenia a motocykl lżej skręca. 
Oczywiście pojazdy tego typu dzielą się 
na różne kategorie, bo są wśród nich ta-
kie, które nadają się na krótkie podróże 
i są niezbyt wygodne, ale są i takie, któ-
rymi z komfortem można pokonać dale-
kie trasy. 

Wielbiciele motocykli, a zwłaszcza 
wyjątkowo charakterystycznych chop-
perów, tworzą swoistą subkulturę. Mi-
łość do jednośladów sprawia, że mocno 
utożsamiają się ze swoim hobby, przyj-
mują określony styl i często integru-
ją się w ramach różnych stowarzyszeń. 
Motocykliści, jak żadni inni uczestnicy 
ruchu drogowego, darzą siebie nawza-
jem ogromną życzliwością, zawsze się 
pozdrawiają mijając się na drodze czy 
spotykając przypadkiem na postojach. 

Wyrażają w ten sposób solidarność 
i szacunek do siebie nawzajem. W ra-
mach grup i stowarzyszeń, oprócz inte-
gracji i wspólnych wypraw, są organiza-
torami także różnych akcji charytatyw-
nych, np. na rzecz dzieci. 

Jak podkreśla Pan Marcin, to hob-
by dajemy mu poczucie wolności, za-
pomnienia. Nie szuka w tym adrenali-
ny, która często przypisywana jest mo-
tocyklistom. Jest to obszar pewnej sub-
kultury, w której można poczuć się do-
brze, a jednocześnie sposób na spędza-
nie wolnego czasu i podróżowanie. Jaz-
da chopperem to też zupełnie inny wy-
miar podróży i inny kontakt z otocze-
niem. To hobby, które można albo po-
kochać albo zupełnie odrzucić. Dla za-
kochanych w motocyklach jest to mi-
łość na całe życie.
■ Joanna Łęczycka
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PSI
13-15.01.2016   
Düsseldorf, Centrum Wystawiennicze 
Messe Düsseldorf
www.psi-messe.com

imprezy targowe 
Q1 2016

Promotion Trade Exhibition - PTE
20-22.01.2016  
Milan

www.promotiontradeexhibition.it

Paperword China
25-28.01.2016   
Shanghai, SNIEC (Shanghai New 
International Expo Centre)
www.paperworldchina.com

CTCO
26-28.01.2016   
LION, Eurexpo

www.salon-ctco.com

Promo Gift
27-29.01.2016   
Madryt, Feria de Madrid

www.psi-messe.com

Paperword
30.01-02.02.2016   
Frankfurt nad Menem

www.paperworld.messefrankfurt.com

Międzynarodowe Targi Reklamy 
i Poligrafii RemaDays Warsaw
16-18.02.2016   
Warszawa, Centrum Targowe w Nadarzynie
www.remadays.com

HAPTICA® live ’16
16.03.2016   
Bonn, Centrum Konferencyjne WCCB

www.haptica-live.de

Międzynarodowe Dni Reklamy 
RemaDays Kiev
06-07.04.2016   
Kijów, Międzynarodowe Centrum IEC
www.remadays.com.ua

Międzynarodowe Targi Opakowań 
Packaging Innovations
12-14.04.2016   
Warszawa, EXPO XXI
www.packaginginnovation.pl

2016 2016

2016


