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Wpisz się na mapę polskiej 
Wsparcie biznesu  W sieci pojawi się miejsce  
z bazą danych o  polskich eksporterach  
i eksplorowanych przez nich rynkach

Strona internetowa, która zbierze infor-
macje o polskich eksporterach oraz ryn-
kach, na których działają — Mapa Polskiej 
Ekspansji — to pomysł think tanku Poland, 
Go Global!. 

— W ciągu niemal trzech lat naszej dzia-
łalności zauważyliśmy, że istnieje w na-
szym kraju rzesza firm, które są gotowe, 
żeby wyjść za granicę, ale nie robią tego, 
ponieważ blokują je różnego rodzaju oba-
wy — najczęściej tylko mentalne. Chcemy 
im ułatwić pójście w ślady tych, którym 
udało się podbić świat — mówi Jakub 
Kompa, kierownik Poland, Go Global!. 

 
Łatwiej prześledzić rynek
Z badania think tanku, które będzie prezen-
towane podczas Forum Ekonomicznego 
w Krynicy, wynika, że obecnie aż 45 proc. 
rodzimych firm prowadzi działalność za-
graniczną, podczas kiedy rok temu było 
to 32,1 proc. Większość eksporterów przy-
znaje, że za granicą osiąga znacznie wyż-
sze zyski niż w Polsce. 

— Dlatego warto próbować — podkreśla 
Jakub Kompa. 

 Mapa Polskiej Ekspansji ma w tym po-
móc. Narzędzie skierowane jest przede 
wszystkim do małych i średnich przedsię-
biorstw. 

— To one są dzisiaj najbardziej aktywne, 
jeśli chodzi o wychodzenie na nowe ryn-
ki, i jednocześnie najbardziej potrzebują 

wsparcia. Duże firmy radzą sobie same, 
a mikrofirmy nie dojrzały jeszcze do tego 
kroku — tłumaczy Jakub Kompa. 

Mapa ma umożliwić przyszłym ekspor-
terom sprawne znalezienie na danym, 
interesującym dla nich rynku, polskich 
firm, które już tam działają. Podobne in-
formacje będzie można wykorzystać na 
różne sposoby. 

— Przede wszystkim wiedza o tym, gdzie 
działają firmy funkcjonujące w pokrew-
nych nam branżach, umożliwi ocenę, czy 
jest sens walczyć o upatrzony rynek, czy 
może istnieją atrakcyjniejsze, bo mniej za-
gospodarowane — tłumaczy Jakub Kompa. 

Przy tym narzędzie umożliwi zarówno 
analizę dotyczącą tego, jakiego rodzaju 
firmy działają w różnych krajach, a także 
na przykład na jakich rynkach działa dana 
firma. Będzie również można sprawdzić 
poziom handlu z zagranicą wybranego 
eksportera oraz dowiedzieć się, jaki typ 
eksportu prowadzi na konkretnym rynku, 
a wreszcie — znaleźć do niego kontakt. 

— Za pomocą mapy chcemy też promo-
wać współpracę pomiędzy polskimi ekspor-
terami. Często bywa przecież tak, że firma, 
która wyszła za granicę, potrzebuje współ-
pracowników, zwykle poddostawców, na 
przykład kogoś, kto zorganizuje transport. 
Dlaczego to nie mogą być polskie firmy? 
Japonia swego czasu miała taktykę polegają-
cą na tym, że duże firmy, które wychodziły 
za granicę, wprowadzały tam przy okazji 
również inne, mniejsze. U nas wciąż jesz-
cze przedsiębiorcom wydaje się, że lepiej 
jest konkurować niż współpracować, nawet 
na własnym podwórku, ale to się zaczyna 
zmieniać. Wierzymy w takie polsko-polskie 
alianse — tłumaczy Jakub Kompa. 

Porady ekstra
Ułatwiony kontakt do potencjalnych kon-
trahentów to zresztą jeden z głównych 
powodów, dla których przedsiębiorcy 
chętnie na Mapie Polskiej Ekspansji chcą 
się pokazywać. 

— Traktują to jako element promocji.  
Na początek zaczynamy od bazy 600 firm, 
z którymi zrobiliśmy pogłębione wywia-
dy i które przekazały nam odpowiednie 
informacje. Z rozmów z nimi wynika, że 
główną wartością dodaną jest ułatwienie 
kontaktu do potencjalnych kontrahentów. 
Sygnalizowały, że często potrzebują kogoś, 
kto wykona dla nich określone zadanie, 
i liczą, że dzięki mapie ekspansji nawią-
zywanie odpowiednich kontaktów będzie 
prostsze — tłumaczy Jakub Kompa. 

Jego zdaniem, przekazanie do siebie 
kontaktu wraz informacji o rynkach, na 
których prowadzi się działalność, nie sta-
nowi problemu również dlatego, że takie 
informacje są przecież dostępne w sieci, 
tylko trzeba włożyć nieco więcej wysiłku 
w ich znalezienie. 

— Zależy nam, żeby niezbędne dane dla 
eksporterów znalazły się w jednym miej-
scu — mówi Jakub Kompa. 

Narzędzie ma wystartować jeszcze tej 
jesieni. Do początkowej bazy firm sukce-
sywnie mają dołączać kolejne. Think tank 
sam aktywnie ich poszukuje, ale liczy też, 
że po uruchomieniu projektu przedsię-
biorcy zaczną się dopisywać sami. 

Korzystanie z Mapy Polskiej Ekspansji 
dla przedsiębiorców będzie całkowicie 
darmowe. Oprócz danych o eksporterach, 
sukcesywnie zaczną pojawiać się także 
opisy kolejnych rynków. Do tego każdy 
użytkownik może zgłosić zapotrzebowa-

Polska będzie korzystała z włoskich satelitów
Monitorują pogodę, 
lokalizują cele, pozwalają 
ocenić zniszczenia. 
Polscy inżynierowie 
przetestują włoską myśl 
kosmiczną. 

Polskie Ministerstwo Obrony 
Narodowej od 2016 r. będzie 
mogło odbierać i przetwarzać 
dane płynące z COSMO-SkyMed 
— włoskiego systemu satelitów 
radarowych pierwszej i drugiej 
generacji. Umożliwi to stacja 
naziemna, jaka wybuduje na 
terenie naszego kraju kon-
sorcjum złożone z włoskiego 
oddziału koncernu Thales 
Alenia Space i włoskiej firmy 
Telespazio. Przy jej budowie 

planują wykorzystać jak naj-
więcej elementów lokalnych, 
np. przy tworzeniu informa-
tycznej architektury systemu. 

Kontrakt opiewa na 30 mln 
EUR. Jest efektem porozumie-
nia dotyczącego obserwacji 
Ziemi, jakie trzy lata temu 
podpisały polski i włoski resort 
obrony. Dostęp do włoskich sys-
temów kosmicznych oznacza, 
że Polska będzie mogła odbie-
rać obrazy i dane satelitarne, 
a także generować i gromadzić 
dane o różnych parametrach 
przydatne w obronności. 
Satelity umożliwiają m.in. lo-
kalizację celów, tzw. wywiad 
radarowy i ocenę zniszczeń. 

COSMO-SkyMed to pro-
gram do obserwacji Ziemi. 

Oprócz włoskiego Ministerstwa 
Obrony finansuje go Włoska 
Agencja Kosmiczna oraz tam-
tejsze Ministerstwo Nauki, 
Uniwersytetów i Badań Nauko-
wych. W jego budowie współ-
uczestniczyły małe innowacyjne 
firmy, reprezentujące branżę 
przemysłową i kosmiczną. 

Pierwsza generacja systemu 
satelitów to cztery jednakowe 
statki kosmiczne, wyposażone 
w czujniki radarowe, zdolne do 
pracy w każdych warunkach 
atmosferycznych niezależnie 
od parametrów widoczności 
i wyposażone w funkcję od-
świeżania obrazu o bardzo wy-
sokiej częstotliwości. COSMO- 
-SkyMed został zaprojektowany 
tak, by sprostać wymaganiom 

sektora wojskowego i cywilne-
go. Umożliwia monitoring śro-
dowiska i działania z zakresu 
bezpieczeństwa. 

Thales Alenia Space, członek 
wspomnianego konsorcjum, jest 
firmą znaną polskiej branży ko-
smicznej. W czerwcu tego roku 
firma otworzyła polski oddział. 
Zapewnia, że chce włączyć pol-

skie firmy z sektora kosmicz-
nego do globalnego łańcucha 
dostaw i dzielić się swoim know-
-how. Dotychczas współpraco-
wała z takimi polskimi przed-
siębiorstwami, jak Astronika, 
ABM Space, Hertz Systems 
czy Asseco, głównie w ra-
mach programów badawczych 
Europejskiej Agencji Kosmicznej 
(ESA). W dwóch ostatnich 
latach wspólnie z Polakami 
zrealizowała kilkanaście przed-
sięwzięć. Współpracuje też 
z Śląskim Centrum Naukowo-
-Technologicznym Przemysłu 
Lotniczego i Klastrem Inżynierii 
Kosmicznej i Satelitarnej. 
Polskiemu rynkowi koncern 
przygląda się od kilku lat. 
Francuzi dostrzegli w nim po-

tencjał, po tym jak nasz kraj 
przystąpił do ESA. TAS specja-
lizuje się w rozwiązaniach z za-
kresu telekomunikacji, nawiga-
cji, obserwacji Ziemi, badań 
i infrastruktury orbitalnej oraz 
obronności. 

Thales Alenia Space 
i Telespazio tworzą „Sojusz ko-
smiczny”. Ta druga firma spe-
cjalizuje się w projektowaniu 
i rozwoju systemów kosmicz-
nych, zarządzaniu usługami 
uruchamiania i kontroli orbity 
satelitarnej, obserwacji Ziemi, 
zintegrowanej komunikacji, 
nawigacji satelitarnej oraz lo-
kalizacji dla programów nauko-
wych. © Ⓟ 

Marta Bellon
m.bellon@pb.pl  22-333-97-33

 EKSPORTEROM 
BĘDZIE ŁATWIEJ: 
— Tworzymy mapę, 
na której znajdą 
się dane o polskich 
eksporterach i pod-
pijanych przez nich 
rynkach. Wierzymy, 
że to ułatwi firmom 
analizę konkretnych 
rynków pod kątem 
ich atrakcyjności, 
a także umożliwi na-
wiązanie współpracy 
z innymi eksporte-
rami — mówi Jakub 
Kompa, kierownik 
Poland, Go Global!.  
[FOT. ARC]

Sylwia 
Wedziuk

s.wedziuk@pb.pl  22-333-97-28

nie na konkretne informacje dotyczące 
planowanej ekspansji. Formularze z taki-
mi zapytaniami trafią do partnerów think 
tanku, którzy stoją za całym projektem. 

— To oni go finansują i w miarę możli-
wości, charytatywnie, będą też udzielać 
potrzebnych informacji zainteresowanym 
eksporterom — tłumaczy Jakub Kompa. 

30
mln EUR  Na tyle opiewa 
kontrakt na dostarczenie stacji 
naziemej dla systemu satelitów. 



IC Pen na wyborach

O bserwato-
rzy Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy 
w Europie (OBWE) będą 
korzystać z technologicznej 
nowinki poznańskiej firmy 
IC Solutions. Spółka wygrała 
przetarg na dostarczenie 
systemu informatycznego, 
który usprawni ich misje. 
Skorzystają z IC Pen  
— systemu umożliwiającego 
automatyczną digitaliza-
cję zapisu, dokonanego na 
papierze. Obserwatorzy 
będą mogli błyskawicznie 
przesyłać do centrali własne 
notatki i bieżące rapor-
ty. Rozwiązanie zostanie 

zastosowane już niebawem, 
w ramach misji OBWE 
towarzyszącej wyborom 
w Kirgistanie, na Białorusi 
oraz na Ukrainie.  [ANB]  © Ⓟ

Innowacje

SPOTKANIA 

Skąd wziąć  
dotacje na B+R  
i innowacje
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adres e-mailowy: lpibielsko@
bcp.org.pl lub lpirybnik@
oddzial.fundusz-silesia.pl.  
Więcej informacji o spotka-
niach: LPI w Bielsku-Białej, tel.: 
+33 475-01-35, LPI w Rybniku, 
tel.: +32 431-50-25, http://efs.
slaskie.pl/.  [SACH] 

spotkań poświęconych tej 
tematyce skierowanych do 
przedsiębiorców. Pierwsze 
odbędzie się 8 września 
w siedzibie Lokalnego Punktu 
Informacyjnego w Bielsku- 
-Białej, natomiast drugie dzień 
później w Lokalnym Punkcie 

Jakie są możliwości finan-
sowego wsparcia dla firm 
dotyczącego prac badawczo-
-rozwojowych? W których 
instrumentach można wziąć 
granty na wdrażanie inno-
wacji? Tego będzie można 
dowiedzieć się podczas dwóch 

Informacyjnym w Rybniku. 
Z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc o udziale w spotkaniu 
decydować będzie kolejność 
zgłoszeń. Osoby zaintereso-
wane uczestnictwem powinny 
wypełnić formularz zgłoszenio-
wy i przesłać go na odpowiedni 

ekspansji EDF chce dopieścić 
najmniejszych

Egzekucja komornicza bez kas fiskalnych

Dużych klientów 
już mają, teraz będą 
sprzedawać prąd 
fryzjerom i księgowym. 
Francuski koncern rusza 
z ofertą dla mikrofirm. 

Zaniedbani, niezaspokojeni. 
Tak francuski koncern energe-
tyczny EDF widzi najmniejsze 
firmy, których liczbę szacuje 
na ok. 900 tys. To fryzjer, sklep 
z ramami, biuro rachunkowe. 
I chce ich dopieścić — prądem. 

— Najmniejsze firmy, o pro-
filu najczęściej usługowo-han-
dlowym, to bardzo zanie-
dbany segment. Większość 
sprzedawców prądu wychodzi 
z założenia, że nie opłaca się 
do nich docierać. My widzimy 
tam potencjał — mówi Artur 
Dominiak, dyrektor marketin-
gu EDF Polska. 

Marka potrzebuje masy
Kluczem do rynku, którym 
inni interesują się niechętnie, 
mają być nowoczesne techniki 
sprzedaży. Przeniesione z in-
nych branż, choćby z teleko-
munikacji. 

— Wielu sprzedawców prą-
du stosuje tradycyjne metody 
sprzedaży, oparte na spotkaniu 
handlowca z klientem. To rze-
czywiście drogie. My położymy 
nacisk na telesprzedaż, która 
jest już np. szeroko wykorzy-
stywana w telekomunikacji.  
To sprawi, że ten segment bę-
dzie mógł być dla nas opłacalny 
— tłumaczy Artur Dominiak. 

Poza telesprzedażą EDF się-
gnie po niskie ceny („bardzo 
niskie” — jak komentuje anoni-
mowy konkurent), gwarancje 
i usługi, np. audyt energetycz-

ny. Masowa sprzedaż do drob-
nych odbiorców wymaga jed-
nak masowej marki. EDF wziął 
to pod uwagę i w tych dniach 
rusza z kampanią, zarówno 
wizerunkową, jak i promującą 
nową ofertę handlową. 

— W badaniach wyszło, że 
wspomagana znajomość mar-
ki EDF jest w społeczeństwie 
na poziomie poniżej 10 proc. 
To mało. Liczymy, że po kam-
panii ten wskaźnik wzrośnie 
dwukrotnie, co przełoży się 
na większą sprzedaż — mówi 
Katarzyna Majchrzak, dyrektor 
ds. komunikacji EDF Polska. 

O ile społeczeństwo zna EDF 
słabo, o tyle liderzy opinii zna-
ją francuską firmę lepiej — tu 
wskaźnik sięga 50 proc. Łatwo 
to wyjaśnić. EDF to największy 
inwestor zagraniczny w pol-
skiej energetyce i ciepłownic-
twie, ale skupia się na wytwa-
rzaniu — ma 10 proc. udziału 
w krajowej produkcji energii 
elektrycznej i 15 proc. w rynku 
ciepła. Znany jest więc w wiel-
kim przemyśle, w małym biz-
nesie — niekoniecznie. Wielkie 
firmy, np. PGE, Tauron, Energa 
czy Enea, cieszą się o wiele 
wyższymi wskaźnikami. 

— Im większa znajomość, tym 
mniej obaw u klientów — zauwa-
ża Katarzyna Majchrzak. 

Tym mniej też pomyłek. 
Na rynku działa od kilku lat 
Energia dla firm, która też 
sprzedaje prąd i też posługuje 
się skrótem EdF. Klienci mogą 
się czasem mylić. 

Mali do wzięcia
Bez wsparcia wizerunkowe-
go walka o mały biznes jest 
trudna, o czym świadczą do-
tychczasowe — choć liczbowo 

dobre — wyniki sprzedażowe 
EDF. Pół roku po uruchomie-
niu oferty dla małych i śred-
nich firm koncern pozyskał 
ponad 1000 klientów, a łączna 
zakontraktowana moc to ok. 
180 GWh. 

— Są to raczej więksi klienci, 
zużywający 10-15 MWh energii 
elektrycznej rocznie — przyzna-
je Artur Dominiak. 

Połowa z nich to tacy, którzy 
już kiedyś zmienili sprzedawcę 
prądu, a połowa zrobiła to dla 
EDF po raz pierwszy. W seg-
mencie najmniejszych firm, 
o które EDF chce powalczyć, 
na zmianę sprzedawcy zdecy-
dowało się do dziś tylko 9 proc. 
podmiotów. To mało, bo i rynek 
zmiany sprzedawcy nie zachwy-
ca dynamizmem. Z danych 
Urzędu Regulacji Energetyki 
wynika, że od początku pro-
cesu liberalizacji rynku energii 
elektrycznej do końca lipca tego 
roku sprzedawcę energii zmie-
niło 349,9 tys. gospodarstw 
domowych i 146,6 tys. innych 
podmiotów. Analiza miesięcz-
nych danych wskazuje, że dyna-
mika przyrostów ostatnio nieco 
spadła. 

— To właśnie dowód na to, 
że większość sprzedawców 
współpracuje z największymi 
i najbardziej świadomymi od-
biorcami prądu, a do najmniej-
szych nie dociera nikt — zauwa-
ża Artur Dominiak. 

W branży słychać jednak 
opinie, choć anonimowe, że 
małe firmy to rynek już spene-
trowany i nieco już zmęczony 
telefonami z ofertą. Pozyskać 
można w ten sposób ok. 1 proc. 
z „wydzwonionych”. © Ⓟ

Magdalena Graniszewska
m.graniszewska@pb.pl  22-333-98-29

Komornicy sądowi  
będą płacić VAT,  
ale nie będą musieli 
prowadzić ewidencji 
kasowej wykonywanych 
czynności. 

Czynności wykonywane przez 
komorników sądowych, w tym 
zwłaszcza egzekucyjne, nie 
będą wymagały ewidencjono-
wania przy zastosowaniu kas 
rejestrujących. Minister finan-
sów przygotował w tej spra-
wie rozporządzenie, którego 
projekt skierował właśnie do 
uzgodnień międzyresortowych 
i konsultacji społecznych. 

Przepisy te mają wejść 
w życie 1 października, kie-
dy wspomniane czynności 

komornicze świadczone za 
wynagrodzeniem zaczną pod-
legać podatkowi od towarów 
i usług (VAT). To skutek nowej 
wykładni ministra finansów 
(MF), który 9 czerwca tego 
roku wydał w tej sprawie in-
terpretację ogólną, zmieniając 
wcześniejsze stanowisko wy-
rażone w interpretacji ogólnej 
z 30 lipca 2004 r. Według niej, 
komornicy sądowi nie byli 
uznawani za podatników VAT. 
Według wyjaśnień MF, zmianę 
uzasadnia m.in. orzecznictwo 
Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. 

Resort dał jednak komorni-
kom czas na przystosowanie 
się do nowych zasad i zwolnił 
ich z opłacania VAT do końca 
września. Potem powinni nie 

tylko odprowadzać ten po-
datek, ale też posiadać kasy 
fiskalne do prowadzenia ewi-
dencji przychodów i należne-
go VAT. Taki obowiązek wynika 
z ustawy o VAT, gdy usługi są 
wykonywane na rzecz osób 
fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej. 
Minister finansów uznał jed-
nak, że specyfika wykonywa-
nych przez komorników usług, 
obejmujących czynności egze-
kucyjne lub inne przekazywa-
ne do ich kompetencji, uzasad-
nia ich zwolnienie od ewidencji 
kasowej. 

MF przypomina, że ustawa 
uprawnia go do zwolnienia nie-
których grup podatników do 
zwolnienia ze stosowania kas 
fiskalnych, mając na uwadze in-

teres publiczny, w szczególno-
ści sytuację budżetu państwa. 
Jednocześnie uprzedza ewentu-
alne zarzuty co do naruszenia 
uchwały nr 20 Rady Ministrów 
z lutego 2014 r., w której zale-
cono, aby akty normatywne 
określające warunki wykony-
wania działalności gospodar-
czej z reguły wchodziły w ży-
cie 1 stycznia albo 1 czerwca.  
MF tłumaczy październikowy 
termin obowiązywania zwol-
nienia komorników z posia-
dania kas rejestrujących bez-
pośrednią konsekwencją 
wspomnianej czerwcowej in-
terpretacji ogólnej. Wyjaśnia, 
że za wydaniem rozporządze-
nia w tej sprawie przemawia 
ochrona ważnego interesu pu-
blicznego.  [IWA]  © Ⓟ

Na przykład Bank PKO BP doradzi, jak 
stworzyć odpowiedni biznesplan, nato-
miast Lionbridge podpowie, jak przygo-
tować odpowiednią strategię marketin-
gową dla danego rynku, a Grupa Azoty, 
która działa w Afryce, może posłużyć 
licznymi kontaktami na afrykańskich 
rynkach. 

— Na końcu może pojawić się biznes, 
kiedy eksporter zdecyduje się na skorzy-
stanie z usług takiej firmy w szerszym 
zakresie, ale główna idea jest taka, żeby 
w ramach CSR wspierać polskie MSP, któ-
re mają szansę, żeby sięgnąć poza ramy, 
wyznaczające granice Polski — twierdzi 
Jakub Kompa. © Ⓟ

OKIEM EKSPORTERA

Baza  
musi być duża

BARTŁOMIEJ ANUSIAK 

prezes firmy Mikrostyk 

P ortal, który zbierze informacje o pol-
skich eksporterach oraz rynkach, na 

których działają, może mieć wartość doda-
ną dla eksporterów, tylko jeżeli baza firm, 
które się tam znajdą, oraz ich aktywność, 
będą bardzo duże. Informacja, kto i gdzie 
eksportuje, na pewno pomoże przy analizie 
docelowego rynku i ułatwi decyzję, czy 
warto w niego inwestować. Szczególnie 
jeśli dotyczy rynków pozaunijnych, bo 
poruszanie się po Unii wydaje się dzisiaj 
proste. To także kuszące ze względu na 
możliwość analizy działalności konkurencji. 
Jednak taki portal będzie pomocny głównie 
dla przedsiębiorców, którzy dopiero 
planują ekspansję. Nie widzę natomiast 
dużej wartości dodanej dla tych firm, 
które sprawnie poruszają się za granicą. 
Przeciwnie —  mogą one obawiać się 
ujawniania informacji o sobie i rynkach, 
na których działają, w obawie przed 
kopiowaniem ich rozwiązań. Mikrostyk nie 
czuje się jeszcze na siłach, żeby pójść dalej, 
ale sprawnie porusza się po UE. W tym 
zakresie nie potrzebujemy wsparcia. 

Technologię IC 
Pen w Polsce 
zastosowali m.in.:

 szpital Kliniczny im. 
Ks. Anny Mazowieckiej 
w Warszawie
 Sąd Okręgowy 

w Poznaniu
 Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu


