Realizacja zaproponowanych w
scenariuszu działań.
Raport cząstkowy część 3.
Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców POR CENTRUM w ramach
realizacji projektu „Fabryka pełna życia – rewitalizacja śródmieścia
Dąbrowy Górniczej”, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014 - 2020.

Dąbrowa Górnicza, listopad 2018.
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Wstęp
Niniejszy raport zawiera opisy oraz przebieg szkoleń zrealizowanych w ramach Pakiet
wsparcia dla przedsiębiorców POR CENTRUM w ramach realizacji projektu „Fabryka pełna
życia – rewitalizacja śródmieścia Dąbrowy Górniczej”, współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.
Spotkania zostały wytypowane w poprzedniej części realizacji zadania. Ich tematyka
związana jest
z brakami występującymi wśród przedsiębiorców oraz zagadnieniami zdiagnozowanymi
podczas realizacji poprzednich części zadania.
Wszystkie spotkania odbywały się w Dąbrowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości
ul.3 Maja 22 w Dąbrowie Górniczej. Jest to przestrzeń przeznaczona dla mieszkańców
miasta, w której panuje przyjazna i kreatywna atmosfera sprzyjająca różnego rodzaju
spotkaniom i szkoleniom. Szkolenia miały charakter praktyczny i motywujący.
Spotkania skierowane zostały głównie do przedsiębiorców działających na ulicy
3 Maja.Miały one charakter otwarty i nie faworyzowały żadnego z przedsiębiorców dlatego
uczestniczyć w nich mogli również przedsiębiorcy prowadzący działalność poza obszarem
POR Centrum oraz osoby zainteresowane tą tematyką.
W realizację zadania zostali zaangażowani przedstawiciele Stowarzyszenia
Przedsiębiorcy z wyboru, Dąbrowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Akademickich
Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Informowanie o szkoleniach
Przedsiębiorcy z obszaru objętego projektem zostali poinformowani o odbywających
się spotkaniach i szkoleniach w ramach realizacji zadania poprzez wizyty w siedzibach ich
przedsiębiorstw. Dodatkowo zostały wręczone im ulotki promujące wydarzenie, wraz z ich
opisem oraz informacje na temat wsparcia, jakie mogą otrzymać w trakcie lub po
zakończeniu trwania projektu. Przedstawiciel stowarzyszenia zajmującego się realizacja
zadania odwiedził większość firm kilkukrotnie, wręczając przy tym także listy, które
wyjaśniały ideę spotkań.
Zapisy na spotkania odbywały się przez kilka kanałów, aby ułatwić podmiotom
możliwość uczestnictwa. Pierwszym z nich był zapis podczas rozmowy informującej
o spotkaniach, drugim kontakt telefoniczny. Stworzono także wydarzenie na portalu
Facebook (Ilustracja 1), gdzie stworzono dwie możliwości zapisów, stworzono także post
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sponsorowany, który reklamował cały cykl spotkań. Wydarzenie dotarło do 6,7 tysiąca
1
osób, 20% odbiorców stanowiły kobiety w wieku 35-44. Wśród odbiorców znalazły się
oczywiście przedsiębiorcy z ulicy 3 Maja, o czym świadczyć mogą ich aktywności na portalu.
W późniejszym okresie stworzono także osobne wydarzenia promujące każde szkolenie
z osobna, ponieważ umożliwiało to lepszą prezentację wartości poszczególnych szkoleń jak
i pozwoliło na dotarcie do większego grona zainteresowanych.
Ilustracja 1
Wydarzenie na portalu Facebook promujące cykl spotkań

Źródło: www.facebook.pl
1

www.facebook.pl
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Kilka firm, które jest obecnych w Internecie – m.in poprzez profil na portalu
Facebook otrzymała informację poprzez wiadomości prywatne z ponownym zaproszeniem
do uczestnictwa w realizowanych szkoleniach oraz spotkaniach.
Reakcje przedsiębiorców były zróżnicowane. Część z nich zadeklarowała chęć
uczestnictwa w szkoleniach, część postanowiła wykorzystać dotychczas zdobytą wiedzę
poprzez doświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej.

Harmonogram spotkań
Spotkania z przedsiębiorcami odbyły się według następującego harmonogramu:
4.10 godz.17:00
"Porozmawiajmy o zmianach na ul. 3 Maja"
- Strategia Miasta na ulicę 3 Maja
- Informacje o prowadzonych badaniach
- Dyskusja na temat potrzeb przedsiębiorców
10.10 godz.17:00
"Prawo i podatki w firmie- jak się z nimi zaprzyjaźnić?"
- Aspekty prawne o których warto wiedzieć
- Obniżenie kosztów podatkowych
17.10 godz.17:00
"Marketing w małej firmie"
- Internet -szansa czy zagrożenie?
- Czym jest promocja dla małego biznesu?
- Im się udało - przykłady lokalnych biznesów, które odniosły sukces
24.10 godz.17:00
"Jak sprawić, aby klient do nas wracał?"
- Co decyduje o zadowoleniu klienta?
- Kim jest mój klient, czego potrzebuje?
- Jak dostosować lokal, aby klient czuł się tu dobrze?
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27.11 godz. 18:00
“Strona internetowa od podstaw - niezbędnik dla przedsiębiorców”
-na co zwrócić uwagę tworząc stronę?
- jak powinna być ona wykonana, aby przyciągać zainteresowanych?
- jakie są najważniejsze elementy i funkcjonalności na stronie WWW?
- jak współpracować z podwykonawcą tworzącym nam stronę?

Przebieg spotkań
"Porozmawiajmy o zmianach na ul. 3 Maja"
Spotkanie organizacyjne zaplanowano w taki sposób, aby porozmawiać o tym, jak
zachęcić dąbrowskich przedsiębiorców do dyskusji na temat przyszłości miasta, do
współpracy nad zmianami. Na spotkaniu pojawili się przedstawiciele Centrum Aktywności
Obywatelskiej, Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru oraz skład projektowy. Na
spotkanie zostali zaproszeni także przedsiębiorcy działający na ulicy 3 Maja. Mimo szeregu
działań, które zostały podjęte w celu zaproszeniach ich na spotkanie - przedsiębiorcy ci nie
pojawili się. Mimo to omówiona została strategia działania, możliwe rozwiązania oraz
plany miasta na przebudowę POR Centrum. Ustalono priorytety działania oraz strategie
przeprowadzania kolejnych spotkań z przedsiębiorcami.
"Prawo i podatki w firmie - jak się z nimi zaprzyjaźnić?"
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Źródło: Facebook Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Podczas tego spotkania dyskutowano o możliwych formach prowadzenia
działalności. Poruszając tematykę związaną z formą prawną rozważano dla jakiej branży
będzie ona najkorzystniejsza, jak rozkłada się odpowiedzialność właścicieli i ewentualnych
wspólników. Zwrócono szczególną uwagę na formę spółki cywilnej - ukazano szanse i
zagrożenia płynące z tego rozwiązania. Podczas szkolenia prowadzący przedstawił jakie
zagrożenia mogą spaść na przedsiębiorców w różnych etapach prowadzonej działalności,
jak się przed nimi zabezpieczyć i jak sobie z nimi radzić. Dotyczyło to m.in współpracy z
innymi podmiotami czy zasad tworzenia bezpiecznych umów.
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Źródło: Facebook Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Po części dotyczącej prawa w biznesie rozpoczęła się część druga - dotycząca
podatków w przedsiębiorstwie i kwestii obniżenia kosztów podatkowych w firmie.
Prowadząca odpowiadała na dużą ilość pytań, które pojawiały się już od samego początku.
Rozważano kwestie wyboru odpowiedniego sposobu opodatkowania, poprzez opis każdego
z nich oraz elementów, które się z nimi wiążą. Dużym zainteresowaniem cieszył się temat
związany z prowadzeniem kasy fiskalnej (m.in o kwotę obrotów, która zobowiązuje
przedsiębiorcę do posiadania kasy jak i sposobu jej prowadzenia i rozliczania ich w biurze
księgowym). Omówiono także kwestię wyboru biura rachunkowego i współpracy z nim.
Podczas szkolenia pojawiało się dużo konkretnych pytań, co powodowało, że
prowadzący mogli dopasować się do potrzeb obecnych tam przedsiębiorców.
Czas trwania: 3 godziny
Prowadzący: Joanna Marchaj, Piotr Łysko
Ilość uczestników: 14 (zapisanych 22)
"Marketing w małej firmie"
Podczas szkolenia prowadzący zapytali jak uczestnicy rozumieją pojęcie marketingu,
jakie elementy się na niego składają i czy marketing zmienił się na przestrzeni lat.
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Pojawiały się przykłady nawiązujące zarówno do działań offline jak
i online. Poruszono tematy związane z kanałami dotarcia oraz ich skutecznością
i efektywnością. Interesującą kwestią okazał się chaos komunikacyjny oraz odporność
konsumentów na tradycyjne formy reklamy, co potwierdzili sami uczestnicy. Posłużono się
przykładami działań marketingowych małych przedsiębiorstw działających w innych
miastach. Korzystając z dużego doświadczenia prowadzących odniesiono się również do ich
działań we własnych
firmach lub w firmach klientów. Zwrócono uwagę na wagę relacji w biznesie, na wartości
jaką powinno przekazywać przedsiębiorstwo dla swoich klientów - niekoniecznie w celu
uzyskania.
Podczas szkolenia uczestnicy byli bardzo aktywni, zadawali pytania oraz sami
podawali przykłady z codziennego życia w odpowiedzi na wysuwane przez prowadzących
tezy. Szkolenie obfitowało w wiedzę praktyczną, wzbudziło duże zainteresowanie, o czym
świadczyć mogą zapisane notatniki uczestników.
Czas trwania: 2, 5 godz.
Prowadzący: Mateusz Maik, Mariusz Malicki
Ilość uczestników: 11 (zapisanych 14)

Źródło: Facebook Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości
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"Jak sprawić, aby klient do nas wracał?"
Podczas spotkania ponownie zwrócono uwagę na relacje z klientami, jednak skupiono się
samym uzyskaniu klienta oraz utrzymaniu z nim odpowiedniej relacji. Zwrócono uwagę na
często pomijany element związany z wyglądem i zachowaniem personelu. Prowadzący
poradził uczestnikom, aby ponownie przeprowadzić analizę grupy docelowej i zbadać jej
potrzeby, aby móc je w odpowiedni sposób spełnić.

Źródło: Facebook Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Prowadzący zasugerowali, aby promować się jako doświadczonych doradców, nie
sprzedawców. Razem z uczestnikami scharakteryzowano pokrótce nowy rodzaj konsumenta,
który jest świadomy, ważny staje się dla niego stosunek ceny do jakości. Zmiany, które
zachodzą na rynku powodują konieczność ciągłej ewolucji, dostosowywania się do
wymagań rynku i konsumentów – co stało się motywem przewodnim spotkania. Nawiązano
również do badania działań konkurencji, ich standardów i poczynań. Ważnym aspektem
był także wygląd wewnątrz i zewnątrz lokalu, jego atmosfera.
Czas trwania: 2 godz.
Prowadzący: Mariusz Malicki
Ilość uczestników:11 (zapisanych 12)
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“Strona internetowa od podstaw - niezbędnik dla przedsiębiorców”

Źródło: Facebook Dąbrowski Inkubator Przedsiębiorczości

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się o podstawowych mechanizmach
tworzenia stron internetowych, wyznacznikach które przesądzają o atrakcyjności zarówno
dla użytkowników jak i mechanizmach “wyszukiwarek”, które pozycjonują treści w
Internecie. Ciekawe wydały się dla uczestników treści związane z współpracą z
podwykonawcami, elementy na jakie należy zwrócić uwagę przy tego typu współpracy.
Przedstawiono także elementy, które w wybranych branżach powinny pojawić się na
stronie www, aby klient otrzymał komplet informacji i został zachęcony do dalszej
współpracy z daną firmą. Ciekawym aspektem przedstawionym na szkoleniu był również
system pozycjonowania stron internetowych przez przeglądarkę Google.
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Czas trwania: 2 godz.
Prowadzący: Piotr Łabno
Ilość uczestników: 10 (zapisanych 10).

Podsumowanie
Na szkoleniach pojawiało się wiele pytań, co świadczy o prawdziwym
zainteresowaniu uczestników tematyką szkoleń. Kilka osób spośród nich pytało o
możliwość konsultacji indywidualnych z poszczególnymi ekspertami, duża część z nich
wzięła w nich udział oraz zapisała się na inne wydarzenia odbywające się w Dąbrowskim
Inkubatorze Przedsiębiorczości.
Uczestnicy w dużej części pojawiali się na kolejnych szkoleniach z cyklu, co
świadczyć może o ich zadowoleniu z poziomu przekazywanej wiedzy oraz potrzebie
uzyskania przez nich wiedzy w wybranych zagadnieniach.
Szkolenia prowadziły osoby doświadczone, eksperci w branży przez co były to
spotkania o charakterze praktycznym, z przykładami z sektora MŚP zarówno z regionu,
kraju jak i zagranicy.
Prelegenci zwrócili uwagę na dużą aktywność uczestników oraz dużą ilość
informacji, którą zapisywali oni w swoich notatkach. Wskazuje to na ich zainteresowanie i
uznanie przekazywanej wiedzy jako przydatnej, możliwej do wykorzystania w przyszłości.
Odnosząc się do zaplanowanych w scenariuszu efektów realizacji zadania - nie
wszystkie z nich zostały zrealizowane. Jak się okazało, przedsiębiorcy nie byli
zainteresowani wprowadzeniem zmian w wizerunku swoich firm - zarówno online (strona
www) czy też offline (wizytówki, odświeżenie witryn). Są to działania, które będą
realizowane przez Dąbrowski inkubator Przedsiębiorczości, który po zakończeniu projektu
będzie w dalszym ciągu podejmował próby pomocy przedsiębiorcom z ul. 3 Maja.
Podczas indywidualnych spotkań z przedsiębiorcami oraz ich pracownikami
przekazano informację o wsparciu jakie realizować będzie Dąbrowski Inkubator
Przedsiębiorczości, co wpłynęło na wzrost wiedzy na temat działalności DIP w mieście.
Wzrosła także wiedza na temat prowadzenia biznesu, o czym świadczyć mogą również
wyniki ankiet przeprowadzonych po spotkaniach.
Na czterech z zaplanowanych spotkań pojawiło się minimum 10 osób, co w pełni
spełnia założenia scenariusza.
Zaplanowane zostały spotkania na neutralnym terenie dla przedsiębiorców z rejonu
POR Centrum, które będą miały na celu zwiększenie integracji i wzajemnej współpracy oraz
zaangażowanie ich w działania na terenie miasta. Sukcesem działań zespołu projektowego
stało się nawiązanie współpracy z jednym z przedsiębiorców działających na terenie POR
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Centrum, który wspomoże zaplanowane działania, dążąc do aktywizacji przedsiębiorców w
zmiany w perspektywie długofalowej.

Informacje o osobach prowadzących:
Piotr Łysko- Założyciel i partner w Kancelarii Prawnej HGL Legal, adwokat, ekspert
w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. Komentator bieżących spraw z zakresu
prawa cywilnego, handlowego i gospodarczego m.in. dla Rzeczpospolitej, TVN Turbo, TVP
Katowice czy innych mediów. Pełnomocnik w wielu procesach cywilnych oraz obrońca
w sprawach karnych. Odpowiedzialny także za obsługę klientów zagranicznych m.in. ze
Stanów Zjednoczonych, Niemiec czy Indii. Doktorant prof. dr hab. Roberta Gwiazdowskiego.
Doświadczenie zdobywał z uznanych Warszawskich i Śląskich kancelariach.
Joanna Marchaj - absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Od kilku lat
aktywny przedsiębiorca - działalność w zakresie doradztwa finansowego (między innymi
właściciel placówki bankowej) oraz usług księgowo-kadrowych. Jako właściciel biura
rachunkowego, obsługującego firmy działające w różnych branżach (zarówno
jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki osobowe, spółki kapitałowe,
stowarzyszenia), na co dzień aktywnie wspomaga pracę oraz uczestniczy w rozwiązywaniu
problemów księgowych
i kadrowych tych firm.
Mateusz Maik – trener biznesu, mentor, przedsiębiorca. W Inkubatorach pełni funkcję
Dyrektora AIP Polska. Pomaga w rozwoju 56 Inkubatorów AIP w całej Polsce, w których
funkcjonuje blisko 2600 marek. Od ponad 7 lat kreuje nowe rozwiązania wspomagające
kadrę managerską oraz opracowuje nowe programy wsparcia dla Startupów w Polsce.
Podczas swojej działalności pomógł rozwinąć́się ponad 520 firmom. Przygotowuje
najlepsze projekty do spotkań́ z inwestorami prywatnymi oraz funduszami inwestycyjnymi.
W 2015 roku kiedy pełnił funkcję Partnera Zarządzającego AIP Śląsk jego region otrzymał
nagrodę przyznawaną przez Studenckie Forum BCC Śląsk w kategorii Organizacja Promująca
Przedsiębiorczość natomiast w 2016 Innowatora w kategorii Innowacyjna organizacja
przyznawaną przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Jako przedsiębiorca tworzy kreatywne studio graficzne momstudio specjalizujące się
w tworzeniu identyfikacji wizualnych polskich oraz zagranicznych marek. Studiu zależy aby
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każda marka miała spójną, profesjonalną identyfikację wizualną, która nada jej odpowiedni
charakter oraz wyróżni ją spośród konkurencji.
Mariusz Malicki - Przedsiębiorca oraz Partner Zarządzający w Akademickich Inkubatorach
Przedsiębiorczości na Śląsku. Ekspert w dziedzinie jakości obsługi klienta, sprzedaży
i zarządzania. Przez kilkanaście lat budował swoje doświadczenie zawodowe w dużych
firmach i korporacjach przechodząc drogę od sprzedawcy po szefa sieci sprzedaży. Od kilku
lat jako przedsiębiorca świadczy usługi doradztwa biznesowego dla firm z sektora MŚP
pomagając im budować i rozwijać struktury sprzedażowe. Tworzy dla nich m.in. strategie
obsługi klienta, narzędzia wspierające zarządzanie sieciami sprzedaży oraz szkoli kadry
zarządzające i pracowników obsługi. Jako szef AIP na Śląsku pomaga zaś startupom i
świeżo upieczonym przedsiębiorcom stawiać pierwsze kroki w biznesie.
Piotr Łabno - specjalista z zakresu technologii webowych od wielu lat w branży
informatycznej. Od 2013 roku prowadzi firmę Famatech Sp. z o.o. zajmującą się tworzeniem
nowoczesnych stron internetowych zgodnych z wytycznymi organizacji World Wide Web
Consortium (W3C). Odpowiada za procesy optymalizacji stron WWW zgodnie
z obowiązującymi standardami sieciowymi i wytycznymi Google Inc. Dodatkowo jest
odpowiedzialny za wdrażanie nowych technologii i trendów. Spółka Famatech jest
członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz współpracuje w zakresie
szkoleń IT
z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości.
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Załączniki

● Załącznik 1 - Ulotka DL - Harmonogram spotkań w ramach cyklu wsparcia dla
przedsiębiorców.
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● Załącznik 2 - Ulotka DL - Informacje o wsparciu dla przedsiębiorców w ramach
współpracy z Dąbrowskim Inkubatorem Przedsiębiorczości.
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