
Międzynarodowe Centrum
Kongresowe w Katowicach

26 września 2017
Kongres Przedsiębiorców 

Polskiego Handlu

Platforma
edukacyjna

Warsztaty

Konferencje

Wiedza ekspercka

Doskonały
sklep



Szanowni Państwo!

W 2016 roku świętowaliśmy otwarcie 
Akademii Umiejętności Eurocash dla 
wszystkich sieci franczyzowych i partnerskich 
wchodzących w skład grupy Eurocash. 
Bardzo mnie cieszy fakt, że 5 000 polskich 
przedsiębiorców było z nami na stadionie 
PGE Narodowy w Warszawie. 

Wrześniowe spotkania z Państwem wpisały 
się już na stałe w kalendarz wydarzeń 
Grupy Eurocash. Dla mnie osobiście to 
bardzo ważne wydarzenie, podczas którego 
mam okazję bezpośrednio porozmawiać 
z Państwem. W 2017 roku spotkamy 
się ponownie, aby razem edukować 
się w tematach ważnych dla każdego 
przedsiębiorcy. 

Zapraszam Państwa serdecznie do udziału 
w Kongresie Przedsiębiorców Polskiego 
Handlu, który odbędzie się 26 września 2017 
w katowickim Spodku. 

W tym roku kongres będzie poświęcony 
tematyce związanej z psychologią biznesu. 
Celem każdego przedsiębiorcy jest 
prowadzenie rentownego i opłacalnego 
biznesu. Niezależność to ogromny atut, 

 

dający możliwość 
rozwoju i działania.
T o  m y  s a m i 
-  n i e z a l e ż n i 
przedsiębiorcy  - 
mamy wpływ na 
to, na ile te atuty 
wykorzystujemy 
w  c o d z i e n n e j 
pracy, w rozwoju 
naszych firm. Wspólnie z naszymi gośćmi 
postaramy się odpowiedzieć na pytania: 
Jak stworzyć dobrą firmę i prowadzić dobre 
życie? Jak wyznaczać sobie cele i wyrobić 
w sobie nawyk ich realizacji? Jak w efektywny 
sposób organizować swój czas i efektywnie 
zarządzać zespołem? Jak wykorzystać 
w pełni pojawiające się szanse i dlaczego 
czasem warto pójść pod prąd? 

Dziękuję za wspaniałą atmosferę podczas 
zeszłorocznego spotkania. Powtórzmy to we 
wrześniu w Katowicach. 

Serdecznie zapraszam!
Luis Amaral

Akademia Umiejętności Eurocash
to projekt stworzony z myślą o właścicielach i pracownikach niezależnych 
sklepów spożywczych. Kongres Akademii jest okazją do wymiany 
doświadczeń i wzajemnego inspirowania się do rozwoju i aktywnego 
działania.

To program nastawiony na praktykę i efektywność!

Dlaczego warto wziąć udział?

»  rozwiniesz swoje kompetencje w zakresie 
zarządzania zespołem

»  zdobędziesz wiedzę dotyczącą efektywnego 
zarządzania swoim czasem

»  dowiesz się, jak uzyskać i utrzymać przewagę 
rynkową w zmieniających się warunkach

»  dzięki uzupełnieniu i aktualizacji swojej wiedzy
podniesiesz konkurencyjność i zyskowność 
swojego biznesu

Zdobądź wiedzę i przekuj ją w sukces Twojego sklepu!

Kongres Przedsiębiorców
Polskiego Handlu



Szczegóły organizacyjne

Do udziału w kongresie zapraszamy:

» Właścicieli sklepów
» Pracowników sklepów

Udział w kongresie jest bezpłatny. Warunkiem udziału 
jest potwierdzenie uczestnictwa wszystkich osób z Państwa 
firmy do dnia 11.08.2017 r.

»  Na adres: konferencja@brand-new.pl 
możliwość potwierdzenia 24h, 

»  Pod numerami: 600 885 679, 723 208 432 
od pon. do pt. w godzinach 9-17.

Do zaproszenia dołączamy 5 biletów wstępu na kongres. 
Jeśli będą potrzebowali Państwo dodatkowe bilety, prosimy 
o zgłoszenie zapotrzebowania podczas potwierdzania uczestnictwa. 

Ważne: Okazanie biletu wstępu jest warunkiem wejścia na kongres.

Przy potwierdzeniu zgłoszenia należy podać:

» imię i nazwisko,
» stanowisko zgłaszanej osoby,
» NIP firmy,
» numer telefonu oraz adres mailowy,
» sieć handlową,
»  preferowany środek transportu 

(samochód osobowy, transport miejski, autokar).

Dane te będą weryfikowane podczas rejestracji 
w recepcji kongresowej.

11.00 – 11.30 Przedsiębiorczość w polskim handlu – Luis Amaral

11.30 – 11.40 Akademia Umiejętności Eurocash – Agata Dzierba

11.40 – 12.25 Przyszłość polskiej przedsiębiorczości  – prof. Elżbieta Mączyńska

12.25 – 13.00
Nasze relacje. Jak nie tracić energii i nie dać się zwariować?

– Jacek Santorski

13.00 – 14.00 PRZERWA OBIADOWA

WŁAŚCICIELE PRACOWNICY

14.00 – 15.30

Dobra Firma:
zarządzanie sobą,
rola szefa i biznes 
– Jacek Santorski

Dobre Życie: 
pozytywne nastawienie, 
obszary wpływu, odwaga 

do zmian – Jakub B. Bączek

15.30 – 16.00 PRZERWA KAWOWA

16.00 – 17.00
Zarządzaj z pasją – efektywna 

motywacja zespołu 
– Jacek Rozenek

Co zrobić, żeby czas 
nam sprzyjał?

– Miłosz Brzeziński

17.00 – 17.30 PRZERWA KAWOWA

17.30 – 18.30 Pełna MOC Możliwości – Jacek Walkiewicz

18.30 – 19.30 Rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród

19.30 – 20.30 Gość specjalny – koncert zespołu Dżem

Agenda spotkania



Prelegenci

Jacek Santorski
Psycholog społeczny i psy-
cholog biznesu, były psy-
choterapeuta. Doradca 
przedsiębiorców, wykła-
dowca i mentor. Od wielu 
lat nieprzerwanie populary-
zuje psychologię w mediach, 
jest autorem kilkunastu 
poczytnych książek. Założył 
wspólnie z Dominiką Kul-
czyk firmę doradczą Values. 
Specjalizuje się w doradz-

twie dla top managerów i przedsiębiorców, znany 
jest z inspirujących wykładów dla kadry zarządzają-
cej. Dyrektor programowy studiów podyplomowych 
Akademia Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu 
Politechniki Warszawskiej. W latach 1979–1999 zało-
żył i współprowadził ośrodek psychoterapii i treningu 
Laboratorium Psychoedukacji, a w latach 1990–2005 
autorskie wydawnictwo Jacek Santorski & Co. 

Jakub B. Bączek
Złoty medalista mistrzostw 
świata jako trener mentalny 
kadry narodowej siatkarzy 
Stéphane Antigi. Twórca lub 
współtwórca kilku marek, 
autor bestsellera Zarobić 
milion, idąc pod prąd, mów-
ca inspiracyjny. Specjalizuje 
się w budowaniu niszowych 
biznesów od zera i w budo-
waniu samodzielnych ze-
społów. Stworzył firmę wy-

cenianą na kilka milionów złotych, zbudował ją sam od 
A do Z, dzięki czemu jest praktykiem z krwi i kości. Jest 
wolny finansowo, a swoje wykłady i szkolenia traktuje 
jako pasję i misję. Metody, które stosuje, są czasem 
dziwne, czasem kontrowersyjne, czasem zabawne, ale 
są bardzo skuteczne. Jest bezpośredni, szczery, często 
wyprowadza ludzi ze strefy komfortu, co prowokuje 
ich do działania i ciężkiej pracy. Napisał 16 książek 
oraz kilkadziesiąt tekstów naukowych i publicystycz-
nych. Jego pasje to pomaganie innym, siatkówka, golf, 
podróżowanie i buddyzm.

 

prof. Elżbieta Mączyńska
Profesor zw. nauk ekono-
micznych, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie 
(kierownik Zakładu Badań 
nad Bankructwami Przed-
siębiorstw). Członek Rady 
Naukowej Instytutu Nauk 
Ekonomicznych PAN oraz 
członek Prezydium Komi-
tetu Prognoz „Polska 2000 
Plus”. Członek Komitetu 
Nauk Ekonomicznych Pol-

skiej Akademii Nauk. Prezes Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego. Członek Narodowej Rady Rozwoju. 
Specjalistka z dziedziny ekonomii, w tym analizy eko-
nomicznej, finansów i wyceny przedsiębiorstw, syste-
mów gospodarczych oraz strategii rozwoju społeczno-
-gospodarczego. Autorka ponad 200 publikacji z tego 
zakresu.

Jacek Walkiewicz
Psycholog, absolwent Uni-
wersytetu Warszawskiego, 
jeden z najbardziej roz-
poznawalnych polskich 
mówców. Członek Stowa-
rzyszenia Profesjonalnych 
Mówców. Od 25 lat zaan-
gażowany w edukację do-
rosłych. Prowadził szkolenia 
i wykłady dla ponad 500 
firm, w których wzięło udział 
ponad 80 tysięcy osób. Ce-

niony za wiedzę merytoryczną i ciekawy, narracyjny, 
pełen humoru sposób prowadzenia wykładów. Spe-
cjalizuje się w tematach z szeroko pojętej skuteczności 
w życiu osobistym i zawodowym. Jego wykład „Pełna 
MOC możliwości”, wygłoszony na TEDxWSB i dostępny 
na kanale YouTube ma ponad dwa miliony odsłon. Au-
tor trzech książek: Rozmyślnik Jacka Walkiewicza, Pełna 
MOC życia i Pełna MOC możliwości. Ta ostatnia została 
nagrodzona w konkursie miesięcznika „Charaktery”, 
nagrodą Teofrasta za najpopularniejszą książkę napi-
saną w 2013 roku. Właściciel klimatycznej autorskiej 
księgarni Pełna MOC Słów w Warszawie. Prywatnie 
miłośnik zabytkowych samochodów i turystyki kem-
pingowej.

 

Miłosz Brzeziński
Autor, konsultant w za- 
kresie efektywności 
osobistej i społeczne-
go rozumienia zjawisk 
psychologicznych, in-
spirator współpracują-
cy z organizacjami na 
całym świecie. Mentor 
AIP Business Link, czło-
nek Rady Ekspertów 
ośrodka analitycznego 
THINKTANK, certyfiko-
wany coach Internatio-

nal Coaching Community, wykładowca akademic-
ki, m.in. w programach Executive DBA i Executive 
MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej 
Akademii Nauk. Opublikował dziesiątki artykułów 
dotyczących rozumienia i praktycznego zasto-
sowania psychologii akademickiej. Jest autorem 
książek dotyczących wdrażania zmian w środowi-
sku pracy i środowisku domowym, m.in.: Praco-
wać i nie zwariować, Biznes, czyli sztuka budowania 
relacji, Życiologia, Jak pies z Kotem, Głaskologia oraz 
Wy Wszyscy Moi Ja.

Prowadzący 
Tomasz Kammel 

Dziennikarz, producent, 
scenarzysta i trener. 
Autor i współtwórca 
cyklicznych audycji dla 
TVP: The Voice of Poland, 
Dzieciaki Górą, Pytanie 
na Śniadanie, Hity na 
Czasie, Sekrety ro-
dzinne, Show Express, 
Teleexpress, Miasto 
Marzeń, Randka w ciem-
no, Wykrywacz Kłamstw, 
Sobota w Europie, 
Kammel tropi naj-

lepsze reklamy świata, Filmidło, Tylko Ty. Spe-
cjalista w prowadzeniu festiwali, widowisk i kon-
certów dla szerokiej publiczności. Gospodarz 
festiwalu Polsat TopTrendy 2010, dla TVP 1 prowadził 
Sopot Festival, Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki 
w Opolu, Festiwal Jedynki, Rewia Sylwestrowa, Tour 
de Maryla, koncert światowej trasy Tiny Turner. Jest 
prezesem i współzałożycielem firmy szkoleniowej 
Personal Reactor.

 

Jacek Rozenek
Osobisty trener i coach najtęż-
szych głów biznesu, nazywa-
ny trenerem nowej generacji. 
Prowadzi szkolenia z zakresu: 
zarządzania zespołem, technik 
wpływu, technik antymanipula-
cyjnych, wystąpień publicznych 
i zaawansowanych technik za-
rządzania wrażeniem w rela-
cjach biznesowych. W swojej 
karierze przeszedł wszystkie 
szczeble zarządzania – od spe-

cjalisty do dyrektora generalnego. Specjalizuje się w pro-
jektowaniu procesów biznesowych podnoszących efek-
tywność organizacji nawet do 400%.

Gość specjalny
Zespół Dżem

Mówi się o nich „polscy Rol-
ling Stonesi”… i faktycznie 
– coś w tym jest. To legen-
darna grupa, zaliczana do 
najważniejszych zespołów 
w historii muzyki bluesroc-
kowej, nieprzerwanie na 
scenie muzycznej od nie-
mal czterdziestu lat. Zespól 

powstał w 1973 r. w Tychach. W jego pierwszy skład weszli: 
Adam Ben Otręba, Paweł Berger oraz Aleksander Wojtasiak. Po 
kilku miesiącach do muzyków dołączył Ryszard Riedel, a w 1978 
r. gitarzysta Jerzy Styczyński. Pierwsze kompozycje autorstwa 
Ryśka Riedla i Leszka Falińskiego powstały pod koniec lat 70. 
Po występach na kilkunastu festiwalach w Polsce, w tym w Jaro-
cinie w 1985 r., ukazał się debiutancki album studyjny „Cegła”, 
który uznawany jest za jeden z najważniejszych albumów ze-
społu oraz historii polskiego rocka. Przebojami stały się utwory: 
„Whisky”, „Czerwony jak cegła”, „Nieudany skok”. Dwa lata póź-
niej zespół ruszył w słynną trasę koncertową „Blues/Rock Top 
’86”, w trakcie której zagrał u boku Tadeusza Nalepy, Ireneusza 
Dudka i Moniki Adamowskiej. W 1994 roku zmarł frontman 
Dżemu – Ryszard Riedel. Śmierć Ryśka nie zakończyła historii 
grupy. Dżem z nowym wokalistą Jackiem Dewódzkim pozostał 
wierny swojemu stylowi. W 2001 roku od grupy odszedł De-
wódzki, którego zastąpił Maciej Balcar. Wraz z Dżemem zare-
jestrował on w 2004 roku krążek „2004”. Autorem większości 
tekstów z płyty był sam wokalista. Na albumie „2004” znalazł się 
hit grupy „Do kołyski”. W swojej dotychczasowej historii Dżem 
grał rocznie ok. 100 koncertów. W roku 2017 zespół został lau-
reatem Złotego Fryderyka za całokształt twórczości.



Mapka terenu 
Międzynarodowego Centrum KongresowegoDojazd na kongres

Międzynarodowe Centrum Kongresowe położone jest w samym centrum Katowic 
w bezpośrednim sąsiedztwie katowickiego Spodka, zaledwie 2 km od dworca 
kolejowego w Katowicach. Do MCK można dojechać w wygodny i szybki sposób 
każdym środkiem transportu.

Zapraszamy do wejścia
na kongres od ulicy Olimpijskiej.
  

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy transport 
Autobusem Akademii Umiejętności Eurocash:

trasa: parking Katowice Dworzec Kolejowy > MCK,
odjazdy o godzinach: 8:30, 9:00, 9:30, 10:00

trasa: MCK > parking Katowice Dworzec Kolejowy, 
odjazdy o godzinach: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Samochodem – parking 

Parkingi zlokalizowane są przy ul. Olimpijskiej oraz ul. Góreckiego. 
Ilość miejsc ograniczona. Bardzo prosimy o stosowanie się do 
oznaczeń parkingu kongresowego.

Autobusem:

Przystanek Katowice Uniwersytecka Altus, 
linia: 940

Tramwajem:

Przystanek Katowice Rondo, 
linie: 0, 6, 13, 16, 19, 23, 43 

Przystanek Katowice Spodek, 
linia: 33
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Przystanek
Katowice Spodek

Parkingi ul. Olimpijska

Przystanek
Katowice Spodek
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Parkingi ul. Góreckiego



Hotel Ibis 
Budget Katowice *
Adres:  Al. Roździeńskiego 18, 

40-202 Katowice
Telefon: 32 350 50 40
Rezerwacja w specjalnej cenie możliwa  
do dnia 31.08.2017
Cena:  pokój jednoosobowy 130 zł* 

 pokój dwuosobowy 150 zł*

Hotel Novotel 
Katowice Centrum ****
Adres:  Al. Roździeńskiego 16, 

40-202 Katowice
Telefon: 32 200 44 44
Rezerwacja w specjalnej cenie możliwa  
do dnia 25.09.2017
Cena:  pokój jednoosobowy 265 zł* 

 pokój dwuosobowy 295 zł*

Hotel Ibis 
Katowice Zabrze **
Adres:  ul. Jagiellońska 4, 

41-800 Zabrze
Telefon: 32 777 70 00
Rezerwacja w specjalnej cenie możliwa  
do dnia 31.07.2017
Cena:  pokój jednoosobowy 200 zł* 

 pokój dwuosobowy 210 zł*

*cena netto, należy doliczyć +8% vat, cena pokoju ze śniadaniem.
* Rozkład komunikacji może ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzenie bezpośrednio u przewoźnika.

Dojazd na kongres
połączenia komunikacją
ogólnopolską*

Hotele
Dla Państwa wygody i komfortu przygotowaliśmy ofertę 
rekomendowanych noclegów w hotelach sieci Accor w specjalnie 
przygotowanych cenach. Nocleg nie jest obowiązkowy. Rezerwacji 
i płatności dokonują Państwo osobiście kontaktując się z wybranym 
hotelem. 
Przy rezerwacji należy podać hasło: AKADEMIA 2017
Oferta na noclegi ważna w dniach 25-26.09.2017 lub 26-27.09.2017

Przyjazd:

PKP
1. Gdańsk Główny – Katowice

25.09
13:30 – 21:16 – czas trwania 7.46
15:53 – 21:08 – czas trwania 5.15
22:03 – 05:50 – czas trwania 7.47
26.09
5:53 – 11:17 – czas trwania 5.24

2. Kraków Główny – Katowice
25.09
19:26 – 21:13 – czas trwania 1.50
20:45 – 22:34 – czas trwania 1.50
26.09
4:56 – 7:01 – czas trwania 2.25
7:09 – 9:25 – czas trwania 2.16

3. Warszawa Centralna – Katowice
25.09
16:50 – 19:13 – czas trwania 2.23
18:50 – 21:08 – czas trwania 2.28
26.09
6:15 – 9:50 – czas trwania 3.35
8:55 – 11:17 – czas trwania 2.22

4. Wrocław Główny – Katowice
25.09
18:37 – 20:54 – czas trwania 2.17
20:30 – 22:46 – czas trwania 2.26
26.09
4:56 – 7:31 – czas trwania 2.35
7:43 – 9:55 – czas trwania 2.12
8:40 – 10:49 – czas trwania 2.09

POLSKI BUS
1. Gdańsk – Katowice

23:30 – 8:10 – czas trwania 8.40
2. Kraków – Katowice 

8:50 – 10:15 – czas trwania 1.25
3. Warszawa – Katowice 

8:00 – 12:15 – czas trwania 4.15
4. Wrocław – Katowice 

6.30 – 8.50 – czas trwania 2.20

Powrót: 

PKP
1. Katowice – Gdańsk Główny

26.09
16:42 – 22:06 – czas trwania 5.24
23:17 – 07:22 – czas trwania 8.05
27.09
6:51 – 12:07 – czas trwania 5.16
6:59 – 14:32 – czas trwania 7.33
8:47 – 14:07 – czas trwania 5.20

2. Katowice – Kraków Główny
26.09
19:31 – 22:02 – czas trwania 2.31
27.09
7:39 – 9:24 – czas trwania 1.45
11:13 – 13:04 – czas trwania 1.51

3. Katowice – Warszawa Centralna
26.09
17:59 – 21:25 – czas trwania 3.26
27.09
6:51 – 9:10 – czas trwania 2.19
8:47 – 11:10 – czas trwania 2.23

4. Katowice – Wrocław Główny
26.09
18:12 – 20:21 – czas trwania 2.09
21:01 – 23:59 – czas trwania 2.38
27.09
7:02 – 9:10 – czas trwania 2.08
8:59 – 11:10 – czas trwania 2.11

POLSKI BUS
1. Katowice – Gdańsk

19:00 – 3:40 – czas trwania 8.40
00:50 – 9:30 – czas trwania 8.40

2. Katowice – Kraków 
19:35 – 20:50 – czas trwania 1.15
20:50 – 22:00 – czas trwania 1.10
23:30 – 00:50 – czas trwania 1.20

3. Katowice – Warszawa
3:40 – 10:00 – czas trwania 6.20
5:00 – 9:15 – czas trwania 4.15

4. Katowice – Wrocław
19.20 – 21.40 – czas trwania 2.20
23.40 – 2.40 – czas trwania 3.00




