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Jackiewicz nie zgasi światła
Zrobił swoje, może odejść — tak wyjaśniła dymisję ministra 
skarbu premier Beata Szydło.  2-3

Dyplomacja i trudne pytania
Trudno wierzyć w oficjalne wyjaśnienia, gdy sam prezes 
mówi, że źle się dzieje w państwowych spółkach.  3

Koledzy wygrywają 
każde wybory
Dawid Jackiewicz nie został w tyle za poprzednikami 
z PO i PSL w obsadzaniu posad swoimi. Inni prominenci 
z PiS równie gorliwie realizowali ideę „Teraz k... my”.  4-5

W poszukiwaniu ideału
Nadzorca państwowych spółek musi mieć polityczną  
siłę przebicia — uważają byli ministrowie skarbu. 
Ma ją były bezpartyjny technokrata — od niedzieli  
członek komitetu politycznego PiS. 2-3, 4

MINISTER
ODCHODZI,
TKM
ZOSTAJE
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Minister zrobił swoje, minister może 
odejść — tak da się podsumować czwart-
kową konferencję premier Beaty Szydło, 
która poinformowała o odwołaniu Dawida 
Jackiewicza, ministra skarbu państwa.

— Likwidacja resortu skarbu i wprowa-
dzenie bardziej sprawnej i przejrzystej 
struktury, odpowiedniej do realizacji am-
bitnych planów rozwojowych państwa, 
od początku było naszym planem. 26 lip-
ca minister Dawid Jackiewicz otrzymał 
zadanie przygotowania szczegółowego 
harmonogramu prac i do 15 września 
miał go przedstawić. Wywiązał się ze 
swojej roli, w związku z czym podjęłam 
decyzję o jego odwołaniu — powiedziała 
Beata Szydło.

Etap likwidacji
Jednocześnie premier odżegnywała się 
od sugestii, że minister stracił stanowisko 
w związku z płynącymi ostatnio z kręgu 

Jarosława Kaczyńskiego wypowiedziami 
o konieczności ukrócenia „rozpasania 
i patologii” w kontrolowanych przez pań-
stwo spółkach.

— Będziemy walczyć bezwzględnie 
ze wszystkimi patologiami, ale po-
wody odwołania ministra są takie, że 
w związku z likwidacją resortu nie ma 
potrzeby, by zasiadał w rządzie — mówiła 
Beata Szydło.

Odchodzący minister wśród swoich 
sukcesów wymienia m.in. ograniczenie 
wynagrodzeń zarządów spółek skarbu 
państwa i utworzenie Polskiej Fundacji 
Narodowej. Jeszcze na początku roku na 
pytanie „PB” o to, czy widzi się w roli 
szefa tworu, który zastąpi resort skar-
bu, odpowiadał, że „to będzie decyzja 
premiera”. Teraz, gdy decyzja okazała 
się negatywna, jest powściągliwy w sło-
wach.

— Prawem premiera jest wskazywanie 
ludzi, którzy dla niej pracują. Moje zobo-
wiązania zostały wypełnione. Dziękuję 
premier Beacie Szydło i prezesowi 
Jarosławowi Kaczyńskiemu za okazane 
wsparcie i zaufanie — powiedział Dawid 
Jackiewicz w krótkim oświadczeniu 
dla mediów.

Nowego ministra skarbu nie będzie 
— jego obowiązki do czasu likwidacji 
resortu ma przejąć Henryk Kowalczyk, 
szef Stałego Komitetu Rady Ministrów. 
Zgodnie z zapowiedziami ministerstwo 
ma zostać zlikwidowane do końca tego 
roku, w pierwszym kwartale przyszłego 
roku jego funkcje przejmie nowy pod-
miot.

— W ciągu dwóch tygodni projekt usta-
wy, związanej z likwidacją ministerstwa, 
trafi do Sejmu. Mam nadzieję, że już 
w przyszłym tygodniu minister Kowalczyk, 
który będzie odpowiadał za ten ostatni 
etap, przedstawi szczegóły proponowa-
nych rozwiązań — mówiła Beata Szydło.

Trudna zmiana
Wciąż nie wiadomo, co konkretnie wy-
pełni pustkę po likwidowanym mini-
sterstwie. Do tej pory pojawiały się trzy 
koncepcje. Według pierwszej z nich 
duże spółki, pozostające pod nadzo-
rem MSP, miałyby zostać przekazane 
innym resortom (tak jak stało się to 
już m.in. z gigantami energetycznymi 
i paliwowymi, które trafiły pod skrzy-
dła Ministerstwa Energii). Mniejsze 
podmioty i resztówkowe pakiety akcji 
w innych przedsiębiorstwach trafiłyby 
do portfolio nowego pełnomocnika ds. 
spółek skarbu państwa, urzędującego 
w kancelarii premiera. 

Dawid Jackiewicz nie jest 
już ministrem skarbu państwa. 
Zamiast niego  
wygaszaniem resortu zajmie się  
Henryk Kowalczyk

Redaktor wydania
Marcin Goralewski

Likwidacja  
ministerstwa to dobry 
ruch — oceniają byli 
ministrowie skarbu, 
ale za tym powinno 
pójść odpolitycznienie 
zarządzania spółkami 
skarbu państwa 
i ujednolicenie  
nadzoru

Mało która funkcja publiczna 
wiąże się z takimi emocjami 
— częste wotum nieufności, 
kontrowersyjne decyzje, na-
głe dymisje, procesy sądowe. 
Likwidację resortu zapowiadały 
kolejne rządy, jednak możli-
wość obsadzenia kluczowych 
posad w największych spółkach 
w kraju jest tak kusząca, że funk-
cja ministra skarbu trzymała się 
dobrze. Sami ministrowie — le-
piej lub gorzej.

— Minister skarbu cały czas ma 
wianuszek osób doradzających 
mu z cienia. Odpowiedzialność 
za decyzje ponosi jedynie on 
— mówi Wiesław Kaczmarek, 
minister skarbu w latach 
2001-03.

— Minister jako jedyny w rzą-
dzie decyduje indywidualnie  
o sprzedaży aktywów. Ogromna 
odpowiedzialność łączy się 
z ryzykiem, bo tak naprawdę 
nikt nie wie, czy danego dnia 
sprzedał konkretne aktywa po 
właściwej cenie — mówi Jacek 

Socha, minister skarbu w latach 
2004-05.

Ruch w dobrą stronę
Do zarządzania państwowym 
majątkiem przyciąga władza 
i możliwość wpływu na naj-
ważniejsze firmy w kraju. 
Cieszą konkrety — budowa 
dużej inwestycji, takiej jak ga-
zoport czy elektrownia, sku-
teczne pozyskanie kapitału czy 
uratowanie bankrutującego 
przedsiębiorstwa. Jednak byli 
ministrowie skarbu zgodnie 
twierdzą: likwidacja resortu to 
dobry ruch. Za nim powinno 
pójść odpolitycznienie zarzą-
dzania spółkami skarbu pań-
stwa i ujednolicenie nadzoru. 
Co do szczegółów — każdy ma 
inną koncepcję.

— Likwidacja resortu skar-
bu oznacza przyspieszenie dla 
planu Morawieckiego i Gowina 
w zakresie inwestycji i R&D. 
Zarządzanie państwowym 
majątkiem powinno być pod-

porządkowane Ministerstwu 
Rozwoju, by nadzór nad go-
spodarką był ujednolicony 
i efektywny — mówi Mikołaj 
Budzanowski, minister skarbu 
w latach 2011-13.

—  W kancelarii premiera 
powinien powstać duży depar-
tament, który przejmie zadania 
ministra skarbu, zarządzający 
kilkudziesięcioma spółkami 
skarbu państwa, które nie będą 
prywatyzowane. To powinno 
ułatwić stworzenie jednolitej 
struktury zarządzania państwo-
wym majątkiem i profesjonalny 
nadzór. Osobno powinna po-
wstać agencja lub fundusz dla 
sprzedaży resztówek — mówi 
Jacek Socha.

— Miałem dwie koncepcje 
zarządzania majątkiem publicz-
nym: stworzenie specjalistycz-
nej agencji w ramach KPRM, 
która ma realizować politykę 
rządu i nadzorować strate-
giczne spółki skarbu państwa 
(zakładając prywatyzację pozo-

stałych) lub skupienie zarządza-
nia wszystkimi aktywami w rę-
kach agencji skarbu państwa. 
Obecne rozproszenie zarządza-
nia państwowym majątkiem 
na poszczególne ministerstwa 
to duży błąd. Stworzą się księ-
stwa posiadające różne stan-
dardy nadzoru i zarządzania, 
produkujące złej jakości kadry.  
Ta koncepcja zadziała tylko 
wtedy, jeśli całość życia gospo-
darczego i nadzór nad pań-
stwowym mieniem będą sku-
pione w jednym ręku — uważa 
Włodzimierz Karpiński, mini-
ster skarbu w latach 2013-15.

 
Niedościgniony ideał
Wokół resortu skarbu krąży 
cała masa załatwiaczy, wiąże 
się z nim ogrom nieformalnych 
powiązań i stref wpływów. 
Wojewoda chce mieć miejsce 
w radzie nadzorczej podlegają-
cej ministrowi spółki, bo miał je 
od zawsze. Kłóci się z marszał-
kiem o nieruchomość, która 

Marcel 
Zatoński

m.zatonski@pb.pl  22-333-98-15

Dziękuję 
premier  
Beacie Szydło 
i prezesowi 
Jarosławowi 
Kaczyńskiemu  
za okazane 
wsparcie  
i zaufanie. 

 Dawid Jackiewicz
minister skarbu

 Na zdjęciu ostatnie 
posiedzenie rządu 
z udziałem ministra 
Jackiewicza.  
FOT. P. TRACZ-KPRM
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Według drugiej miejsce po resorcie 
skarbu miała zająć nowa agenda rządowa, 
nadzorująca państwowe spółki. Według 
trzeciej koncepcji tę samą funkcję miała-
by pełnić spółka, działająca na zasadach 
rynkowych, zatrudniająca profesjonalnych 
menedżerów. To ostatnie rozwiązanie jesz-
cze w tym tygodniu na łamach „Wprost” 
popierał Dawid Jackiewicz.

— Projekt zakłada powstanie podmiotu 
kierowanego nie przez polityka, ale przez 
menedżera, bezpośredniego podlegające-
go premierowi. W sprawie nadzoru nad 
spółkami, takimi jak PZU, KGHM i Grupa 
Azoty, czekam na rekomendację ministra 
Kowalczyka — mówiła Beata Szydło. © Ⓟ

Zręczna pani premier

jest w gestii ministra. Lobbyści 
pukają drzwiami i oknami. Tylko 
bardzo odważny minister może 
podjąć decyzje kształtujące go-
spodarkę na wiele lat. 

— Taka osoba musi mieć silną 
pozycję opartą na dwóch fila-
rach — osobistych kompeten-
cjach, czyli dogłębnej wiedzy 
o rynku kapitałowym i proce-
sach gospodarczych, oraz ta-
kiej pozycji politycznej, by móc 
oprzeć się naciskom. Jeśli ich nie 
ma, wchodzi polityka i otwiera 
się możliwość podejmowania 
niewłaściwych decyzji — mówi 
Włodzimierz Karpiński.

Ciekawą koncepcję ma 
Mikołaj Budzanowski, obec-
nie członek zarządu należącej 
do Romana Karkosika grupy 
Boryszew. 

— I w państwowym, i w pry-
watnym biznesie decyzje są 
konsultowane z właścicielem, 
który ma wizję rozwoju swoje-
go majątku. By skutecznie nim 
zarządzać, państwo powinno 

wdrożyć systemy znane z grup 
kapitałowych — począwszy od 
klarownych priorytetów, np. 
elektromobilność, fintech, po 
skuteczną egzekucję poprzez 
rady nadzorcze. Elementem 
oceny państwowych spółek 
powinna być nowa wartość, 
jaką tworzą, oferując nowe pro-
dukty, poziom wykorzystania 
przez nie funduszy unijnych czy 
wysokość nakładów na R&D. 
W odróżnieniu od państwo-
wego właściciela biznes dąży 
do skutecznej egzekucji planu 
i stawiania kropki na i — mówi 
Mikołaj Budzanowski.

Byli ministrowie skarbu jak 
mantra powtarzają biblijne: 
„po owocach ich poznacie”. 
Jaka jest refleksja po latach?

— Nie było mnie pięć lat 
w domu, pracowałem od rana do 
nocy. Mam ogromną satysfakcję, 
bo sporo rzeczy udało się zrobić, 
ale też żałuję czasu straconego 
dla rodziny — mówi Włodzimierz 
Karpiński. [MEW]   © Ⓟ

OKIEM EKSPERTA

Potrzebna  
ustawa,  
nie zmiana 
szyldu
PROF. TOMASZ 

SIEMIĄTKOWSKI  

członek Komisji Kodyfikacyjnej  
Prawa Cywilnego

L ikwidacja Ministerstwa 
Skarbu Państwa i utworzenie 

w jego miejsce nowej struktury lub 
przeniesienie nadzoru nad spółkami 
do innych resortów niczego tak 
naprawdę nie zmieni. Od dekady 
mówi się o wprowadzeniu w takiej 
czy innej formie ustawy o nadzorze 
właścicielskim, która w sposób 
jasny i przejrzysty regulowałaby 
zasady powoływania członków rad 
nadzorczych i w końcu ucywilizowałaby 
funkcjonowanie spółek z udziałem 
skarbu państwa. Problem w tym, 
że tylko się o niej mówi, ale kolejne 
projekty trafiają do szuflady. Moim 
zdaniem, powinna być to ustawa 
nie tyle o nadzorze właścicielskim,  
co o ładzie korporacyjnym,  
narzucająca w końcu jasne reguły gry. 
Temat jest trudny, ale wprowadzenie 
takich przepisów jest możliwe,  
o ile będzie wola polityczna.  
Do tej pory jej nie było, pytanie,  
czy teraz będzie inaczej.

Minister 
skarbu cały 

czas ma wianuszek 
osób doradzających 
mu z cienia. 
Odpowiedzialność 
za decyzje ponosi 
jedynie on.

 Wiesław Kaczmarek
minister skarbu  
w latach 2001-03

W kancelarii 
premiera 

powinien powstać 
duży departament, 
który przejmie 
zadania ministra 
skarbu, zarządzający 
kilkudziesięcioma 
spółkami skarbu 
państwa, które nie 
będą prywatyzowane. 
To powinno ułatwić 
stworzenie jednolitej 
struktury zarządzania 
państwowym 
majątkiem 
i profesjonalny  
nadzór.
 Jacek Socha

minister skarbu w latach 2004-05

Zarządzanie 
państwowym 

majątkiem 
powinno być 
podporządkowane 
Ministerstwu 
Rozwoju, by nadzór 
nad gospodarką 
był ujednolicony 
i efektywny. 

 Mikołaj Budzanowski
minister skarbu  
w latach 2011-13

Taka osoba 
[zarządzająca 

majątkiem skarbu 
państwa — red.] 
musi mieć silną 
pozycję opartą  
na dwóch filarach 
— osobistych 
kompetencjach, 
czyli dogłębnej 
wiedzy o rynku 
kapitałowym 
i procesach 
gospodarczych, 
oraz takiej pozycji 
politycznej, by móc 
oprzeć się naciskom.

 Włodzimierz Karpiński
minister skarbu  
w latach 2013-15

KOMENTARZ

MARCIN GORALEWSKI

M
inister Dawid Jackiewicz wypełnił 
misję i może odejść — tak premier 
Beata Szydło wyjaśniła wczorajszą 
dymisję, pierwszą w rządzie Prawa 

i Sprawiedliwości. Ministerstwo Skarbu Państwa 
zostało przygotowane do wygaszenia. Rozpalony 
płomień spekulacji wokół resortu, który nadzo-
ruje warte miliardy, najważniejsze spółki polskiej 
gospodarki wcale jednak nie zgasł. Podsycany 
plotkami płonie coraz mocniej. 

Cofnijmy się o kilka dni. W przestrzeni publicznej 
atmosfera wokół ministra skarbu zaczęła się psuć 
od wywiadu marszałka Brudzińskiego, udzielo-
nego tygodnikowi „wSieci”. Marszałek zauważył: 
„wielu poubierało się teraz w gacie z napisem 
«PiS» i udaje sierioznych działaczy, a interesuje 
ich jedno — własne interesy. Takie postawy i my-
ślenie trzeba ciąć do kości, bo jeśli byśmy nad 
tym nie zapanowali, to jest po nas”. W weekend 
politycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się na 
radzie politycznej. „Fakt” relacjonował wystąpie-
nie Jarosława Kaczyńskiego: „Nie było głaskania 
po głowach. Prezes pokiwał palcem, mówił, że 
wszelkie próby tworzenia układów i układzików 
oraz szerzenie się kumoterstwa spotkają się 
z ciężkimi konsekwencjami i będą czyszczone 
do kości, przestrzegał przed próbą działania 
w stylu poprzedniej ekipy”. W poniedziałek rano 
w mediach wystąpił Mariusz Błaszczak: „Premier 
Kaczyński jako lider Prawa i Sprawiedliwości 
oraz Rada Polityczna wypowiedzieli się jedno-
znacznie, aby jakiekolwiek symptomy tego, że 
może dziać się źle w spółkach skarbu państwa, 
zostały przerwane, a sytuacja naprawiona. Nie 
możemy dopuścić do tego, aby zmieniał się 

tylko szyld, a wszystkie złe praktyki nadal miały 
miejsce”. 

Interpretacja wypowiedzi była oczywista (po-
parta niepowołaniem Dawida Jackiewicza do 
komitetu politycznego): będzie dymisja mini-
stra — tego samego, który jeszcze niedawno 
i wielokrotnie wspominał, że (jeśli padłaby taka 
propozycja) chętnie stanąłby na czele agencji/
spółki, która powstanie na miejsce likwidowa-
nego resortu skarbu. Nic nie wskazywało na to, 
że minister Jackiewicz nie dokończy likwidacji 
ministerstwa. 

Na koniec premier Beata Szydło jeszcze przed 
ogłoszeniem „wypełnienia misji ministra” mówiła 
w  TVN24: „[Zarządzanie spółkami skarbu pań-
stwa — red.] wymaga ogromnej odpowiedzialno-
ści i determinacji do tego, żeby nie pozwolić, aby 
majątek skarbu państwa stał się łatwym kąskiem 
dla tych, którzy chcą robić na nim nieczyste in-
teresy”.

Kiedy najważniejsi politycy Prawa 
i Sprawiedliwości mówią, że w spółkach skarbu 
państwa dzieje się źle, trudno uznać tłumaczenia 
pani premier, choć bardzo zręczne i kulturalne, 
za wyczerpujące i kończące temat. Dymisja nie 
odpowiada bowiem na wiele pytań, które po wy-
powiedziach polityków Prawa i Sprawiedliwości 
po prostu trzeba postawić. Jakie były symptomy 
złej sytuacji w spółkach skarbu państwa? O czy-
ich interesach (nieczystych!) mówili politycy? Kto 
próbował stworzyć układy i układziki oraz w jaki 
sposób zostaną one przerwane? Bo przecież nie 
wczorajszym wystąpieniem Beaty Szydło. © Ⓟ

Tyle dni upłynęło od zaprzysiężenia rządu premier 
Beaty Szydło przez prezydenta Andrzeja Dudę  
do ogłoszenia wczoraj pierwszej dymisji  
konstytucyjnego ministra — Dawida Jackiewicza. 303



PulsDnia mld EUR Taka była wartość 
walut na rachunkach 
budżetowych na koniec  
sierpnia 2016 r.  — podało 
Ministerstwo Finansów.  [DI]8,185

Ciemne chmury nad Dawidem Jackiewiczem 
zbierały się od kilku dni i wczoraj przyniosły 
deszcz w postaci jego dymisji ze stanowiska mi-
nistra skarbu. Dyplomatyczne uzasadnienie, jakie 
podała premier Beata Szydło, nikogo nie przeko-
nało. Komentatorzy są zgodni: Dawid Jackiewicz 
podpadł Jarosławowi Kaczyńskiemu, obsadzając 
kolegami stanowiska w podległych mu spółkach. 
Nominacje dla swoich to w przypadku byłego 
już ministra niezaprzeczalny fakt. Tyle że na 
państwowych posadach aż roi się od znajomych 
wszystkich znaczących postaci rządzącego PiS. 
Począwszy od prezesa Jarosława Kaczyńskiego 
i premier Beaty Szydło…

Walcząc o głosy wyborców, wszystkie par-
tie zapewniają, że tym razem w państwowych 
spółkach i agencjach wreszcie będzie apolitycz-
nie i kompetentnie. Przed wyborami w 2007 r. 
i 2011 r. obiecywały to PO i PSL, a skończyło się 
tak, że w 2012 r. w „PB” opublikowaliśmy dwie 
bardzo długie listy (patrz obok) — na każdej zna-
lazło się ponad 400 polityków jednej z koalicyj-
nych partii, ich znajomych i krewnych, ulokowa-
nych w państwowych spółkach i instytucjach. 
Zwycięskie w ostatnich wyborach PiS nie pozo-
staje dłużne poprzednikom — twórczo rozwija 
ideę „Teraz k… my” (TKM), której prawie 20 lat 
temu jako pierwszy użył… Jarosław Kaczyński.

Znajomi z instytutu
Jednym z „głównych kadrowych” PiS do wczo-
raj był Dawid Jackiewicz. W spółkach skarbu 

państwa kariery zaczęli robić liczni jego znajomi 
i działacze partyjni z Dolnego Śląska, z którego 
pochodzi. Jednym z największych rezerwu-
arów kadr został niewielki, powołany rok temu 
Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych 
(DISE). Znany głównie ze zorganizowanego tuż 
przed ostatnimi wyborami kongresu energetycz-
nego, którego jednym z najważniejszych gości 
był… ówczesny europoseł Dawid Jackiewicz.

I tak Remigiusz Nowakowski, dobry znajomy 
eksministra, został prezesem Tauronu i człon-
kiem rady nadzorczej Orlenu (dwa dni temu zło-
żył rezygnację z tej funkcji). We władzach spółek 
z grupy PGNiG pracę znaleźli Adam Węgrzyn, 
Andrzej Pyzio i Krzysztof Hnatio. Mateusz Gramza 
został szefem ZAK z Grupy Azoty i członkiem rady 
nadzorczej PGE, Marcin Sienkiewicz — dyrekto-
rem w Towarowej Giełdzie Energii, Piotr Paszko 
wszedł do rady nadzorczej PZU, a Krzysztof 
Radomski, były doradca Dawida Jackiewicza, tra-
fił do rad nadzorczych Totalizatora Sportowego 
i Europol Gazu.

Sami swoi
Krzysztof Radomski to adwokat, który repre-
zentował byłego rzecznika PiS Adama Hofmana 
w sporze sądowym ze sztabem wyborczym 
Bronisława Komorowskiego. Były spin doctor PiS 
od lat jest w koleżeńskich relacjach z Dawidem 
Jackiewiczem, a media od miesięcy spekulowa-
ły, że ma duży wpływ na nominacje w państwo-
wych spółkach. Dowodem na to ma być m.in. 
kariera Roberta Pietryszyna, który nie tylko 
był świadkiem na ślubie Adama Hofmana i po-
życzał mu pieniądze, ale też zna się prywatnie 
z Dawidem Jackiewiczem. Po ostatnich wyborach 
Robert Pietryszyn najpierw został wiceprezesem 
PZU, a potem zamienił ten fotel na posadę sze-
fa Lotosu.
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Dobra zmiana omi 
Dymisja Dawida Jackiewicza nie powstrzyma 
obsadzania państwowych spółek i instytucji 
krewnymi i znajomymi królika

KOMENTARZ

Gospodarcze stery rządu PiS w jednych rękach 

O
d ogłoszenia przez prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego i premier 
Beatę Szydło składu rządu PiS, 
co nastąpiło 9 listopada 2015 r., 

numerem jeden w pionie gospodarczym został 
Mateusz Morawiecki, wicepremier i minister 
rozwoju. Odnotowaliśmy to na okładce „PB” 
mocnym tytułem „Superminister”, akcen-
tującym kompetencje nowego Ministerstwa 
Rozwoju. Wicepremierostwo bowiem ma cha-
rakter polityczno-prestiżowy i samo w sobie nie 
dodaje uprawnień. Konstytucyjni ministrowie 
są równi — rozwoju, skarbu, finansów etc.  

Formalne tworzenie gospodarczego centrum 
decyzyjnego trochę potrwało. 16 lutego 2016 r. 
rząd uchwalił „Plan na rzecz odpowiedzial-
nego rozwoju”. W ślad za tą uchwałą 4 marca 
premier powołała Komitet Rozwoju (KR) 
jako rządowy organ pomocniczy inicjujący, 
przygotowujący i uzgadniający realizację pla-
nu, a także rozpatrujący inne sprawy ważne 
dla gospodarki. Dopiero to zarządzenie, po 
prawie czterech miesiącach od zaprzysię-
żenia gabinetu, sformalizowało hierarchię: 
przewodniczącym KR został wicepremier 
Mateusz Morawiecki, jego zastępcą — Henryk 
Kowalczyk, szef Stałego Komitetu Rady 
Ministrów, czyli tzw. małego rządu,  
a członkami — ministrowie gospodarczy,  
m.in. Dawid Jackiewicz i Paweł Szałamacha.  

Od razu 9 listopada 2015 r. została ogłoszo-
na także decyzja o wygaszeniu Ministerstwa 
Skarbu Państwa. Ale stopniowym, bez ter-

minu, co oznaczało, że w pierwszym okresie 
największy wpływ na wprowadzanie tzw. do-
brej zmiany w państwowych spółkach uzyskał 
minister Dawid Jackiewicz. Okrawające jego 
decyzyjne portfolio zmiany ustawy o działach 
administracji rządowej zostały rozłożone na 
kilka etapów. Pierwsza nowela weszła w życie 
1 stycznia 2016 r., kolejna — 17 marca (ta prze-
niosła ze skarbu pod nadzór ministra energii 
spółki energetyczne od 1 kwietnia, a paliwo-
we od 1 lipca), dwie niewielkie — 16 czerwca 
i 28 lipca, wreszcie ostatnia — 31 sierpnia. 
Kompetencyjne straty były wpisane w strategię 
miękkiego wygaszania resortu, oczywiście pod 
batutą ministra. Tydzień temu, podczas XXVI 
Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, 
Dawid Jackiewicz pozycjonował się na gwiaz-
dę. Jego wizerunkowym triumfem było otwar-
cie przez premier Beatę Szydło wystawy utwo-
rzonej przez państwowe spółki tzw. Polskiej 
Fundacji Narodowej. Podczas inauguracji 

forum — gdy wicepremier Mateusz Morawiecki 
występował jako panelista — właśnie minister 
skarbu przemówił w imieniu rządu.   

Dlatego tym większym dla niego szokiem była 
decyzja Jarosława Kaczyńskiego o niezgłosze-
niu go w minioną niedzielę do komitetu poli-
tycznego PiS. Dawid Jackiewicz był jego człon-
kiem w kadencji 2013–16. Obecnie w komitecie 
zasiada natomiast Mateusz Morawiecki, który 
stanowiska rządowe objął jako bezpartyjny 
technokrata, ale potem zgłosił akces do PiS. 
Awansował nie tylko do komitetu, lecz do jego 
wąskiego prezydium — jako jedyny repre-
zentant pionu gospodarczego, co politycznie 
jeszcze wzmocniło jego pozycję rządową. 
Odchodzący minister skarbu zaś… No cóż, 
przygotował sobie miękkie lądowanie w nowej 
instytucji, która zastąpi wygaszony resort. 
Polityczna rzeczywistość okazała się jednak 
dla niego brutalnie twarda…  © Ⓟ

JACEK ZALEWSKI
j.zalewski@pb.pl

JUŻ PISALIŚMY

„PB” z 5 listopada 2012 r.

Dawid 
Tokarz

d.tokarz@pb.pl  22-333-99-30
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Szef gdańskiej rafinerii, podobnie jak część 
ludzi wywodzących się z DISE, m.in. Remigiusz 
Nowakowski, są dobrze oceniani przez rynek, 
mają opinię sprawnych menedżerów, bywa, że 
mają też spore doświadczenie w branży, w której 
mają się sprawdzić. Nie zmienia to jednak faktu, 
że ich kariery kwitną wtedy, gdy w kraju rządzi 
PiS, choć podobne schematy ćwiczyli poprzed-
nicy z PO, PSL, AWS i SLD.

Tabloidy kilka miesięcy temu ujawniły, że 
Dawid Jackiewicz, Adam Hofman i Robert 
Pietryszyn dobrze bawili się na urodzinach 
Remigiusza Nowakowskiego, na których obec-
ny był też Dariusz Kaśków, inny znajomy Adama 
Hofmana, który po wyborach został preze-
sem Energi. W jej spółce córce Energa Obrót 
wiceprezesem został natomiast „kojarzony” 
z Dawidem Jackiewiczem, jak pisały media, 
Błażej Krawczyszyn. W innym gigancie ener-
getycznym, grupie PGE, posadę prezesa PGE 
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna dostał 
Sławomir Zawada, dwa lata temu kandydat PiS 
na burmistrza Zgorzelca, którego wyborcom pre-
zentował… Dawid Jackiewicz. Inny z jego dobrych 
znajomych, Jacek Chwalenia, samorządowiec PiS 
z Nysy, został natomiast członkiem rady nadzor-
czej Polskiego Holdingu Nieruchomości.

Każdy ma kogoś
Piętno były już minister skarbu odcisnął też na 
największym pracodawcy na Dolnym Śląsku, czyli 
KGHM. W grupie miedziowego giganta po ostat-
nich wyborach zatrudnienie tylko na wysokich 
stanowiskach znalazło ponad 50 działaczy PiS lub 
ich znajomych. Jednym z nich jest Rafał Czepil, 
popierany przez Dawida Jackiewicza radny PiS 
we Wrocławiu, który objął posadę wiceprezesa 
KGHM TFI. Innym — Dominik Hunek, który zo-
stał członkiem rady nadzorczej KGHM i PLL LOT. 
W przeszłości jako adwokat reprezentował Dawida 
Jackiewicza w sprawie, którą wytoczył on redak-
torowi naczelnemu lokalnej gazety za komentarz 
przypominający, że minister ma na koncie zaj-
ście, po którym życie stracił pijany mężczyzna. 
Profesor Antoni Kamiński, były szef Transparency 
International, krytykował tę nominację. Jego zda-
niem, mogła sugerować, że w ten sposób minister 
spłaca zobowiązania wobec prawnika.

Co więcej, do rad nadzorczych państwo-
wych spółek trafili też obaj partnerzy Dominika 
Hunka z kancelarii. Krzysztof Lesiak nadzoruje 
Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne 
Dozamel, a Przemysław Lis jest szefem rady nad-
zorczej w Grupie Azoty. Jej prezesem jest Mariusz 
Bober, jak donosił „Newsweek”, również znajo-
my Dawida Jackiewicza.

W spółkach skarbu państwa można jednak 
również znaleźć „przedstawicieli” wielu innych 
wpływowych polityków rządzącej partii. Prezesem 
KGHM jest Krzysztof Skóra, wojewódzki radny PiS, 
u którego w okresie PRL ukrywał się Adam Lipiński, 
prawa ręka i od ponad 20 lat jeden z najbliższych 
współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. 
Członkiem zarządu Pol-Miedź Transu jest Zdzisław 
Rojowski, a w radzie nadzorczej Lubinpeksu za-
siada Bogusław Węgiel, obaj związani z Jaworem, 
z którego pochodzi Elżbieta Witek, minister 
w kancelarii premier Beaty Szydło. W radzie 
nadzorczej KGHM (a jednocześnie w zarządzie 
Totalizatora Sportowego) znalazło się miejsce dla 
Cezarego Godziuka, byłego członka zarządu dwóch 
spółek związanych ze Spółdzielczymi Kasami 
Oszczędnościowo-Kredytowymi, których twórcą 
jest wpływowy senator PiS Grzegorz Bierecki.

Przykład z góry
Jeśli chodzi o polityczno-towarzyskie nominacje, 
ryba psuje się od głowy. Szefem dwóch spółek 
z grupy Tauronu jest Zdzisław Filip, sejmikowy 
radny PiS, a jednocześnie kolega Beaty Szydło ze 
szkoły. Radosław Włoszek, były asystent premier, 
wszedł natomiast do zarządu Międzynarodowego 
Portu Lotniczego Kraków-Balice i rady nadzor-
czej Telewizji Polskiej. W TVP pracę znalazł 
też Jan Maria Tomaszewski, kuzyn Jarosława 
Kaczyńskiego. Jego dobra znajoma, od której 
pożyczał pieniądze, Janina Goss zasiada w radach 
nadzorczych PGE i Banku Ochrony Środowiska. 
Były ochroniarz prezesa PiS Zbigniew Lasek zo-
stał szefem ds. bezpieczeństwa w Orlenie, a oj-
ciec jego makijażystki, a jednocześnie doradca 
premier Beaty Szydło Andrzej Grządziel jest sze-
fem regionalnego biura Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Opatowie. Takie 
przykłady można mnożyć. Dymisja Dawida 
Jackiewicza niewiele tu zmieni… © Ⓟ

nęła TKM

13,11 
mln zł   Za taką 
kwotę eTravel 
przejął 100 proc. 
udziałów Fly 
Away Travel.

Spółka eTravel podpisała finalną 
umowę przejęcia od Picenardi 
Holdings 100 proc. udziałów 
we Fly Away Travel. Umowę 
przedwstępną zawarto 5 lipca, 
a wcześniej zgodę na akwizycję 
wyraził UOKiK. Fly Away Travel, 
który działa od 1990 r. i oferuje 

sprzedaż biletów lotniczych oraz 
rezerwacje hotelowe, w 2015 r. 
miał ponad 170 mln zł sprzedaży. 
Skonsolidowane przychody spółki 
eTravel przekroczą 500 mln zł, 
a obie firmy będą mieć ponad 
300 pracowników zajmujących 
się obsługą klientów online. 

Spółka eTravel zajmuje się ob-
sługą podróży służbowych (bilety 
lotnicze, hotele, wynajem sa-
mochodów), organizacją imprez 
korporacyjnych oraz usługami dla 
klientów indywidualnych — tury-
styką wyjazdową (rejsy wyciecz-
kowe) i przyjazdową.  [MAG]

TURYSTYKA

eTravel  
przejął 100 proc.  
Fly Away Travel

JUŻ PISALIŚMY
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Państwo wchodzi 
do gry o EDF
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Państwowe firmy energetyczne oraz pań-
stwowy wehikuł inwestycyjny przygoto-
wują wspólną ofertę na aktywa, które na 
sprzedaż wystawił w Polsce francuski kon-
cern EDF. Z informacji „Pulsu Biznesu” 
wynika, że chodzi o PGE, Energę i PGNiG 
Termikę, prawdopodobnie też Eneę.
Wesprze je Państwowy Fundusz Rozwoju. 
Decyzji w sprawie ostatecznego składu 
konsorcjum nie ma. 

Państwowy sojusz miałby apetyt za-
równo na sprzedawaną przez Francuzów 
elektrownię Rybnik opalaną węglem ka-
miennym, jak i na aktywa elektrociepłow-
nicze. Wspólna oferta może zostać złożona 
jeszcze we wrześniu.

Minister ma narzędzia
Wejście państwowych firm do gry o aktywa 
EDF to kolejny zwrot w ich nastawieniu do 
tej transakcji. Kiedy jesienią zeszłego roku 
koncern postanowił na poziomie globalnym 
pozbyć się działalności związanej z paliwa-
mi kopalnymi, polskie firmy energetyczne 
zareagowały entuzjazmem. Na część elek-
trociepłowniczą (z zakładami w Krakowie, 
Wrocławiu, Trójmieście, Toruniu i Zielonej 
Górze) zęby ostrzyła sobie głównie Energa 
i PGNiG Termika, zerowy apetyt państwo-
wych firm wzbudzał natomiast Rybnik.

Po wyborach parlamentarnych i wy-
mianie zarządów nastawienie spółek się 
zmieniło. W kuluarach menedżerowie na-
rzekali na „zbyt wysoką cenę” i niewielką 
elastyczność Francuzów.

Teraz państwowe spółki znów intere-
sują się EDF, ale okoliczności się zmieniły. 
Po pierwsze — do złożenia oferty zachęca 
nadzorujący je minister energii. Po dru-
gie — Francuzi nie mają już pełnej swobo-
dy wyboru nabywcy. Pod koniec sierpnia 
EDF Polska została wciągnięta na listę firm 
chronionych, a to oznacza, że ministro-
wi energii przysługuje prawo wyrażenia 
sprzeciwu wobec ewentualnego nabywcy. 
Wreszcie po trzecie — w ostatnich kilkuna-
stu dniach Krzysztof Tchórzewski, minister 
energii, kilkakrotnie oświadczył, że w pol-
skiej energetyce nie powinno być miejsca 
dla podmiotów nastawionych wyłącznie 
na zysk, ważna jest natomiast długofalowa 
działalność zwiększająca bezpieczeństwo 
energetyczne kraju.

Zdaniem menedżerów państwowych 
firm, te trzy czynniki stanowią dla nich 
silne wsparcie w negocjacjach. Oficjalnych 
komentarzy nie chcą jednak udzielać. 

Nad wspólną ofertą zakupu polskich aktywów EDF pracują 
państwowe firmy energetyczne przy wsparciu PFR

Jeden z nich napisał, że „na tym etapie 
to zabójczy temat do rozmowy”. „Bez ko-
mentarza” — usłyszeliśmy zaś od przedsta-
wiciela PFR. Fundusz wsparł już pieniędz-
mi Polską Grupę Górniczą, a jego strategia 
zakłada m.in. zaangażowanie w energety-
kę i działania konsolidacyjne.

EDF pasuje energetyce
PGE, PGNiG Termice i Enerdze pasuje 
do biznesu ciepłownicza część aktywów 
EDF. PGE zapowiedziała w świeżo ogło-
szonej strategii, że planuje wydzielenie 
z grupy biznesu kogeneracyjnego, w któ-
ry zamierza inwestować. PGNiG Termika 
to największy sprzedawca ciepła w Unii 
Europejskiej, który interesuje się przeję-
ciami, Energa jest zaś mocna na północy 
kraju, gdzie znaczący jest też biznes EDF. 
Mniej pasuje im Rybnik, ale to elektrow-
nia zapewniająca 7 proc. krajowej poda-
ży prądu, ważna dla krajowego systemu 
elektroenergetycznego, a zatem i dla mi-
nistra energii.

Ciekawie wygląda przypadek Enei, któ-
ra w ostatnich miesiącach kupiła kopalnię 
Bogdanka, zamierza zaangażować się w ra-
towanie Katowickiego Holdingu Węglowego 
i stara się o przejęcie elektrowni Połaniec, 
wystawionej na sprzedaż przez inny fran-
cuski koncern, Engie (dawny GdF Suez). 
Czy uniesie kolejną inwestycję? Wszystko 
będzie zależało od tego, jaką część wspólne-
go wydatku firma będzie musiała ponieść.

W gronie państwowych sojuszników nie 
ma Tauronu, którego — na tle pozostałych 

mld USD Aktywa o takiej wartości netto odpłynęły 
z Rosji w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy tego roku 
— wynika z danych zaprezentowanych przez Bank Rosji. 
Oznacza to pięciokrotny spadek w porównaniu 
z analogicznym okresem poprzedniego roku.  [WST, DI]9,9

 STADKO 
TCHÓRZEWSKIEGO: 
Firmy energetyczne, 
które rozważają 
wspólny zakup 
aktywów EDF, 
są nadzorowane 
przez Krzysztofa 
Tchórzewskiego, 
ministra energii. 
Minister chętnie 
ostatnio powtarza, 
że w polskiej 
energetyce 
nie powinno być 
miejsca 
dla podmiotów 
nastawionych 
wyłącznie na zysk.
[FOT. JERZY DUDEK

-FORUM]

państwowych firm energetycznych — ce-
chuje najmniejsza stabilność finansowa. 
W ogłoszonej kilkanaście dni temu strate-
gii firma zapowiedziała drastyczne cięcia 
w inwestycjach.

Hinkley Point to motywacja
Oferta państwowych firm może zmienić 
bieg transakcji, w której pierwsze skrzypce 
grały dotychczas podmioty zagraniczne. 
Najbardziej zmotywowanym chętnym na 
Rybnik był czeski Energeticky a prumyslo-
vy holding (EPH), uczestniczący również 
w procesie sprzedaży aktywów ciepłowni-
czych, a także sprzedaży Połańca. Dobrą 
ofertę na ciepło EDF złożył natomiast 
fundusz inwestycyjny IMF wespół z fran-
cuskim gigantem Veolia (w Veolia Polska 
fundusz ma 40 proc.).

Gdyby Francuzi chcieli ostro negocjować 
cenę, resort skarbu może sięgnąć po veto. 
Już wkrótce okaże się zresztą, czy zamie-
rza z tego prawa korzystać. EDF planuje 
podzielić polską spółkę tak, by elektrownia 
Rybnik i aktywa ciepłownicze były w osob-
nych firmach. Resort energii może przy tej 
okazji skorzystać z nowego uprawnienia.

Francuzom może się jednak śpieszyć. 
Sprzedają polski biznes m.in. po to, by sfi-
nansować wartą ok. 20 mld GBP inwesty-
cję w Hinkley Point, elektrownię atomową 
w Wielkiej Brytanii. Wokół transakcji wciąż 
jest wiele znaków zapytania, ale wczoraj 
projekt znów zyskał na prawdopodobień-
stwie, bo dostał zielone światło od brytyj-
skiego rządu.  © Ⓟ

W ramach pierwszego konkursu 
programu sektorowego 
Innotextile publiczne wsparcie 
otrzyma 12 projektów.

Są już pierwsi beneficjenci programu sekto-
rowego dla branży odzieżowej Innotextile. 
Z 20 wniosków firm, które stanęły w kolejce 
po 60 mln zł, rekomendacje do finansowa-
nia otrzymało 12 projektów. Łączna kwo-
ta dofinansowania przekroczy 27 mln zł. 
Pieniądze popłyną między innymi na tech-
nologię haftowania zindywidualizowanego, 
kompozyty, które absorbują energię uderze-
nia, czy też kurtyny, które uchronią przed 
promieniowaniem lasera wysokiej mocy.

— Dzięki funduszom opracujemy specjal-
ne moduły tekstroniczne [połączenie elek-
troniki i tekstyliów — red.], które będą łączo-
ne z odzieżą codziennego użytku. Dzięki nim 
koszulka czy bluza będzie  mierzyła między 
innymi: tętno, temperaturę ciała i powietrza 
czy wilgotność — wyjaśnia Łukasz Pochylski, 
prezes Intellimotion Technology, spółki, któ-
ra na ponadtrzymilionowy projekt otrzyma-
ła 2,3 mln zł dofinansowania.

W ramach pierwszego rozdania branża 
odzieżowa wykorzystała niecałą połowę 
przeznaczonego na nie budżetu. Aleksandra 
Krysiak, dyrektor w Związku Pracodawców 
Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego PIOT, 
który był jednym z inicjatorów programu 
sektorowego, wyjaśnia, że wiele firm nie 
chciało być królikami doświadczalnymi. 
Zdecydowały się więc złożyć wnioski w ra-
mach drugiego rozdania. 

— Drugi konkurs jest planowany na drugą 
połowę przyszłego roku. Wtedy do przedsię-
biorców powinno trafić 100 mln zł. Na trze-
ci konkurs popłynie mniej pieniędzy — ok. 
70 mln zł, ze względu na to, że w ostatnim 
rozdaniu przedsiębiorcy będą mieli najmniej 
czasu na realizację projektu  — wyjaśnia 
Aleksandra Krysiak.

Zwraca uwagę, że Innotextile jest kiero-
wany przede wszystkim do małych i śred-
nich firm, które nie mają doświadczenia 
w pozyskiwaniu unijnych funduszy, dlatego 
udział w programie, organizowanym przez 
NCBR, jest dla nich dużym wyzwaniem.

Jest jednak o co walczyć. Łącznie do 
przedsiębiorców trafi 200 mln zł. Publiczne 
wsparcie na jeden projekt wyniesie 
0,5-20 mln zł, a minimalna wartość inwe-
stycji to około 1 mln zł. W ramach pilotażu 
kwota dofinansowania wynosiła najczęściej 
1-3 mln zł, największa ponad 5 mln zł. 

Zgodnie z założeniami, Innotextile wspie-
ra prace badawczo-rozwojowe w trzech ob-
szarach: zrównoważony rozwój surowców 
i technologii włókienniczych; rozwijanie 
właściwości wyrobów przemysłu włókien-
niczego, aby zwiększyć ich wykorzystanie 
w gospodarce;  przygotowanie sektora na 
nowe wyzwania związane z personalizacją 
wyrobów oraz zastosowaniem elektroniki 
i informatyki. Chodzi np. o prace nad hydro-, 
agro- i geotekstyliami, które będą używane 
w systemach odwodnieniowych i przeciwpo-
wodziowych, czy też opracowanie włóknin 
wspomagających monitorowanie i dostar-
czanie roślinom substancji odżywczych. 
Na wsparcie będą też mogły liczyć tzw. inte-
ligentne tekstylia, pomagające monitorować 
np. funkcje życiowe, które znajdą zastosowa-
nie również w medycynie.  [AT]   © Ⓟ

30 mln zł 
na odzieżowe 
innowacje 

Magdalena 
Graniszewska

m.graniszewska@pb.pl  22-333-98-29
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Azja czeka na polskie firmy
Przedstawiciele resortu 
finansów są przekonani, 
że nowy azjatycki 
bank to szansa dla 
biznesu znad Wisły. 
Przetrzeć szlak pomoże 
Radosław Pyffel.

Po wielu miesiącach negocja-
cji i rozmów z Chińczykami 
rok temu zapadła decyzja, że 
wchodzimy do klubu krajów-
-założycieli Azjatyckiego Banku 
Inwestycji Infrastrukturalnych 
(AIIB). Paweł Szałamacha, szef 
resortu finansów, znalazł też 
człowieka, który będzie tam pil-
nował naszych interesów.

— Nowy Jedwabny Szlak jest 
największym geopolitycznym 
projektem XXI wieku. W ciągu 
najbliższych kilku dekad będzie 
budowana infrastruktura w Azji. 
Chcemy, żeby wzięły w tym 
udział polskie firmy — podkre-

śla Radosław Pyffel, zastępca dy-
rektora konstytuanty, do której 
należymy w AIIB.

Przypomnijmy. Chińczycy 
inicjatywę banku inwestycyjne-
go ogłosili 3 lata temu. Instytucja 
działa już operacyjnie, dysponuje 
100 mld USD i ma 57 członków, 
a w kolejce czeka kolejnych 
31 krajów. Nasz wkład finansowy 
— 832 mln USD, czyli ok. 1 proc. 
kapitału zakładowego — plasuje 
nas na 21. miejscu wśród udzia-
łowców. Karty będą rozdawa-
li Chińczycy, którzy wnieśli 
30 proc. wkładu.

— Nasze firmy muszą znaleźć 
na siebie pomysł, kiedy za 5 lat 
zabraknie inwestycji współfinan-
sowanych z funduszy unijnych. 
Chcemy zainspirować przedsię-
biorców, żeby startowali w prze-
targach na realizację projektów, 
które będzie finansował AIIB 
— podkreśla Radosław Pyffel i za-
znacza, że w obszarze naszych 

zainteresowań powinny być, ze 
względu na dobre relacje poli-
tyczne, place budów głównie 
w Chinach i Kazachstanie.  Bank 
nie zamierza nikogo faworyzo-
wać w dostępie do przetargów, 
a w krajach, gdzie procedury 
wyłaniania wykonawców nie są 
zbyt transparentne, będzie pil-
nował całego procesu.

— Informacje o realizowa-
nych projektach firmy znajdą 
na stronach AIIB i Ministerstwa 
Finansów. My zaś będziemy 
je wspierali — zapewnia nasz 
przedstawiciel w banku.

Radosław Pyffel świetnie zna 
realia Dalekiego Wschodu. Przez 
lata był prezesem think-tanku 
Centrum Studiów Polska-Azja 
i pracował dla wielu przedsię-
biorców znad Wisły, gdy stawia-
li pierwsze kroki w Państwie 
Środka. Resort finansów, który 
przygotowywał grunt pod wejście 
kapitałowe do AIIB, jest przekona-

ny, że nasz głos będzie tam słysza-
ny, gdyż należymy do wpływowej 
konstytuanty. Przewodnictwo 
w niej na początek obejmą 
Brytyjczycy, Polak i Szwajcar będą 
mieli fotele zastępców dyrektora, 
a szeregowymi członkami zostali 
Duńczycy, Szwedzi, Norwegowie 
i Islandczycy. 

— Za 4 lata, w ramach 
uzgodnionej rotacji, obej-
miemy stanowisko dyrekto-
ra konstytuanty — zapewnia 
Patryk Łoszewski, dyrektor 
Departamentu Współpracy 
Międzynarodowej w MF.

Podkreśla, że nasze człon-
kostwo w AIIB wpisuje się 
w gospodarczą strategię rzą-
du, która zakłada ekspansję 
krajowych firm na międzynaro-
dowe rynki. Bank chce skupić 
się na finansowaniu projektów 
w Azji, więc żeby być beneficjen-
tem jego działalności, trzeba ru-
szyć w świat. [BG]   © Ⓟ

wano wzrostu na ubiegłorocznym 
poziomie. Mniej optymistyczna 
jest też projekcja na 2017 r. 
— ze względu na rosnące czynniki 
ryzyka zakłada dynamikę PKB 
na poziomie co najwyżej 0,5 proc.
Rewizja jest następstwem 
„płaskiego” wzrostu w II kw. — po 

Trzecia pod względem wielkości 
gospodarka w strefie euro odno-
tuje w tym roku nieco mniejszy 
wzrost niż w 2015 r. PKB ma wzro-
snąć o 0,7 proc. wobec 0,8 proc. 
w 2015 r. — wynika z szacunków 
Confindustria, największego lobby 
pracodawców. Wcześniej oczeki-

MAKROEKONOMIA

Gospodarka 
Włoch 
nadal zwalnia

pięciu kwartałach wzrostu gospo-
darka zaliczyła „schłodzenie”. 
Pier Carlo Padoan, minister 
finansów, zapowiedział, że pod 
koniec września rząd zaprezen-
tuje korektę prognozy, która 
zakłada w tym roku 1,2-procento-
wy wzrost PKB.  [WST, DI]

 Z POLSKI DO AZJI: Radosław Pyffel, który zadba o interesy 
krajowych firm zainteresowanych inwestycjami AIIB, 
jest przekonany, że azjatyckie projekty to szansa na dalszy 
rozwój przedsiębiorstw, gdy skończy się unijne paliwo.   [FOT. WM]

O G Ł O S Z E N I E  3 3 4 2 8

IDA Management Sp. z o.o.

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

zaprasza do pisemnego zgłaszania zamiaru podjęcia negocjacji 

dotyczących zakupu udziałów Spółki DIOTECH sp. z o.o. 

z siedzibą w Dzierżoniowie 

Na podstawie pełnomocnictwa z dnia 26.08.2015 roku udzielonego Spółce IDA Ma-
nagement Sp. z o.o. przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Ludnej 2, 00-406 Warszawa do wykonywania w imieniu Fundu-
szu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych Spółek ARP czynności 
związanych z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym Funduszu, zapraszamy wszyst-
kie zainteresowane podmioty do pisemnego zgłaszania zamiaru podjęcia negocjacji 
w sprawie nabycia 2.300 udziałów spółki DIOTECH sp. z o.o. o wartości 500 zł każdy. 
Udziały te są własnością FIZAN Spółek ARP i stanowią 100% kapitału zakładowego. 
Pisemne zgłoszenie zamiaru przystąpienia do negocjacji z dołączonym aktualnym 
wyciągiem z odpowiedniego rejestru lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej należy składać na adres: 

IDA Management Sp. z o.o.

ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

w terminie do dnia 29.09.2016 r. godz. 15:00

Podmiotom, które nadeślą do IDA Management Sp. z o.o. pisemne zgłoszenie, o któ-
rym mowa powyżej, zostaną przekazane szczegółowe informacje dotyczące przed-
miotu sprzedaży oraz trybu prowadzenia negocjacji. 

IDA Management Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do: wyboru jednego lub kilku in-
westorów, z którymi podejmie negocjacje w sprawie zbycia pakietu udziałów, od-
stąpienia od negocjacji lub od zawarcia umowy sprzedaży bez podania przyczyny, 
przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie, przedłużenia termi-
nu poinformowania inwestorów o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie i zmia-
ny procedury. IDA Management Sp. z o.o. nie pokrywa kosztów poniesionych przez 
potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem pakietu udziałów w związku 
z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, również w przypadku odstąpie-
nia od negocjacji lub odstąpienia od zawarcia umowy w sprawie sprzedaży udziałów. 

IDA Management Sp. z o.o. oświadcza, iż zaproszenie to jest kierowane wyłącznie do 
inwestorów, którzy zamierzają nabyć cały posiadany przez Fundusz pakiet udziałów 
spółki DIOTECH sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie. 

Zgłoś kandydatkę do    VI edycji rankingu

Znasz kobietę, która 
z powodzeniem zarządza
przedsiębiorstwem? 

Jesteś właścicielką  
lub prezesem 

rozwijającej się firmy?

KOBIET 
BIZNESU100

Udział w rankingu jest bezpłatny
 
Nabór zgłoszeń trwa do 30.09

Organizator:                 Autor rankingu: Sprawdź kryteria i wypełnij 
zgłoszenie na stronie

100kobietbiznesu.pb.pl

R E K L A M A  
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Rządowi urzędnicy i menedżerowie 
walczą  o wpływy w kolejowych 
spółkach. Pozycję umocnił 
Mirosław Pawłowski, szef PKP

mln Tylu Amerykanów w zeszłym roku żyło w ubóstwie. Wskaźnik 
ubóstwa spadł do 13,5 z 14,8 proc. w 2014 r. Około 29 mln osób nie posia-
dało ubezpieczenia zdrowotnego, co oznacza spadek z 33 mln — wyni-
ka z danych zaprezentowanych przez Census Bureau. Średni dochód 
Amerykanina wzrósł w tym czasie o 2,5 proc. — do 56,7 tys. USD rocznie.  
[WST, DI]

43,1 

Producent gier 
komputerowych 
podtrzymuje giełdowe 
plany. Jego oferta może 
ruszyć już za kilka 
tygodni. 

PlayWay to kolejny przedsta-
wiciel branży gier komputero-
wych, który wybiera się na war-
szawski parkiet. Spółka złożyła 
prospekt do Komisji Nadzoru 
Finansowego już w marcu. Choć 
nadal nie jest zatwierdzony, to 
jest szansa, że oferta może ru-
szyć już w październiku. 

Krzysztof Kostowski, prezes 
i założyciel PlayWaya, podkreśla, 
że w ofercie spółka będzie sprze-

dawała zarówno nowe, jak i stare 
akcje. Nie chce jednak na razie 
ujawnić żadnych parametrów 
oferty, wiadomo jedynie, że ofe-
rującym ma być dom maklerski 
Trigon. Ubiegły rok warszawska 
firma zamknęła 13,4 mln zł przy-
chodów i 5,9 mln zł zysku netto, 
co stawia ją w gronie solidnych 
średniaków branżowych.   

PlayWay ma oryginalny 
model biznesowy: zamiast 
tworzyć duże gry, postawiła 
na dywersyfikację działalności 
i produkcję mniejszych tytu-
łów. Jednocześnie spółka wcho-
dzi w buty inwestora, który wy-
kłada pieniądze na produkcję 
niezależnych gier przez małe 
zespoły deweloperskie. 

— Do końca 2015 r. wypro-
dukowaliśmy ponad 40 gier, 
z czego ponad 30 okazało się 
rentownych. Średni zwrot 
z jednej naszej gry w tym 
okresie to 7-krotność nakładów 
poniesionych na jej przygoto-
wanie — przekonuje Krzysztof 
Kostowski.  [MGA]    © Ⓟ

Do 16 zezwoleń z półrocza 
Invest-Park dodał 9, 
w tym tak duże jak SCA 
Hygiene za 85 czy Skamol 
za 42 mln zł. 

Przed wakacjami Maciej Badora, 
prezes Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej Invest-Park 
(WSSE), mówił, że spółka pro-
wadzi zaawansowane rozmowy 
z 10 inwestorami. Wakacje były 
pracowite i strefa wydała dzie-
więć zezwoleń. Najnowsze do-
stały firmy Skamol Polska i Ato. 
Skamol to duński producent 
płyt silikatowych do izolacji sto-
sowanych m.in. przy zabudowie 
kominków. Do końca 2018 r. 
za 42 mln zł wybuduje fabrykę 
w Opolu. Ato, polski producent 
elementów reklamowych, m.in. 

banerów świetlnych i podświetla-
nych kasetonów, stelaży, lad czy 
zabudowy ścian, zrealizuje dru-
gą inwestycję w Kaliszu. Wyda 
6 mln zł i zatrudni 6 osób, co 
oznacza, że łączne nakłady firmy 
wyniosą 14 mln zł, a zatrudnienie 
— 36 osób. Największą inwestycję 

— za 85 mln zł — planuje w strefie 
SCA Hygiene, producent artyku-
łów higieny osobistej. 

W pierwszym półroczu WSSE 
wydała 16 zezwoleń (siedem no-
wych firm i dziewięć reinwesty-
cji), w których przedsiębiorcy 
zapowiedzieli 443,2 mln zł in-

westycji, stworzenie 423 miejsc 
pracy i utrzymanie 2,9 tys. Pod 
względem liczby zezwoleń stre-
fa zajęła drugie miejsce wśród 
14 stref, po mieleckiej, a pod 
względem nakładów była szó-
sta. To na pewno się zmieni, bo 
to do wałbrzyskiej strefy trafi 
projekt Daimlera, który zbuduje 
w Jaworze fabrykę silników do 
mercedesów za około 500 mln 
EUR. Tereny należą do Legnickiej 
SSE, ale rząd zdecydował, że ob-
sługą niemieckiego koncernu 
zajmie się „bardziej doświadczo-
na” strefa wałbrzyska, na której 
terenach fabrykę wybudował 
Volkswagen. Z informacji „PB” 
wynika, że chodziło nie o do-
świadczenie, lecz o wydatki ko-
nieczne do przygotowania dział-
ki, na które legnicka strefa nie 
mogła sobie pozwolić.  [MAG]  © Ⓟ

Wakacyjne zezwolenia

Nakłady w mln zł Liczba miejsc pracy
Manufaktura Drewna Leszno 2,7 5
Alucrom Oleśnica 20,8 20
Isopak Poland Świebodzice 16,0 10
Migapol Wałbrzych 16,0 7
SCA Hygiene Oława 85,0 10
Fibro Poland Oława 13,0 20
DRG Agro Group Bielawa 6,4 20
Skamol Opole 42,0 18
Ato Kalisz 14,0 36

Źródło: WSSE Invest-Park

Wałbrzyska strefa harowała w wakacje

O G Ł O S Z E N I E  3 3 4 3 0

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA 

O II USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

informuje, 

że na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Lublin — Ratusz, Plac Króla 
Władysława Łokietka 1, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta 
Lublin — ul. Wieniawska 14, VII piętro oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
www.bip.lublin.eu w dniu 16 września 2016 roku zostało podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych 
w Lublinie w osiedlu Szerokie przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne oraz pod usługi 
komercyjne. 

Przeznaczenie nieruchomości — sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 

Oznaczenie nieruchomości, powierzchnie, ceny wywoławcze poszczególnych działek prze-

znaczonych do sprzedaży oraz wysokość wadiów — zgodnie z załącznikiem. 

Przetarg odbędzie się w dniu 21 listopada 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta 
Lublin, ul. Wieniawska 14, VII piętro, pokój 701. 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem 
Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 pok. 718, VII piętro, tel. (81) 466-27-26, od ponie-
działku do piątku w godz. 7.30-15.30. 

Załącznik do wyciągu z  ogłoszenia o II ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż 

nieruchomości położonych w Lublinie w osiedlu Szerokie przeznaczonych pod 

budownictwo jednorodzinne oraz pod usługi komercyjne

Lp. Oznaczenie 

nieruchomości

Nr księgi 

wieczystej

Wysokość 

wadium

Cena 

wywoławcza

1 Działka nr 237 o pow. 0,1965 ha 
przy ul. Strumykowej 73 (obr. 73 — Sławin — 
Szerokie, ark. 13) działka przeznaczona pod tereny 

mieszkaniowe M4/1n obowiązuje zakaz zwiększania 
intensywności zabudowy oraz pod strefę zieleni 

wydzieloną 
w granicach terenów o różnych przeznaczeniach — Z

KW LU1I/00121043/5 59.000,00 zł 591.000,00 zł 
(słownie: pięćset 
dziewięćdziesiąt 

jeden tysięcy złotych 
00/100) w tym 

należny podatek 

VAT

2 Działka nr 477 o pow. 0,2801 ha 
przy ul. Sobótki 59 (obr. 73 — Sławin — Szerokie, 

ark. 13) działka przeznaczona pod tereny mieszkaniowe 
M4/1n obowiązuje zakaz zwiększania intensywności 

zabudowy oraz pod strefę zieleni wydzieloną 
w granicach terenów o różnych przeznaczeniach — Z

KW LU1I/00159420/7 84.000,00 zł 842.000,00 zł 

(słownie: osiemset 
czterdzieści dwa 
tysiące złotych 

00/100) 
w tym należny 

podatek VAT

3 Działka nr 100 o pow. 0,2693 ha 
przy ul. Ślężan 63 (obr. 73 — Sławin — Szerokie, 

ark. 13) działka przeznaczona pod tereny mieszkaniowe 
M4/1n obowiązuje zakaz zwiększania intensywności 

zabudowy oraz pod strefę zieleni wydzieloną 
w granicach terenów o różnych przeznaczeniach — Z

KW LU1I/00121043/5 81.000,00 zł 810.000,00 zł 

(słownie: osiemset 
dziesięć tysięcy 
złotych 00/100) 
w tym należny 

podatek VAT

4 Działka nr 84 o pow. 0,2660 ha 
przy ul. Biskupińskiej 91/ ul. Gnieźnieńskiej 21 

(obr. 33 — Sławin — Helenów, ark. 21) działka 
przeznaczona pod tereny usług komercyjnych 

— Ub, elewacje i pierzeje ekspozycyjne.

KW LU1I/00085691/7 62.000,00 zł 617.000,00 zł 
(słownie: sześćset 

siedemnaście tysięcy 
złotych 00/100) 
w tym należny 

podatek VAT

Inwestycje

Uber zatrudni 
w Krakowie 150 osób
A merykańska firma oferująca alternatywne usługi przewozu 

osób otworzyła centrum usług biznesowych. Zatrudnia 
w nim 93 osoby, do końca roku będzie mieć 120 pracowników, 
a docelowo — ponad 150. To drugie takie centrum w Europie, 
pierwsze znajduje się w Limerick w Irlandii. Krakowski zespół 
obsługuje większość 
procesów biznesowych firmy w regionie EMEA. Polska jest dla 
Ubera trzecim najważniejszym rynkiem w UE, po Wielkiej Brytanii 
i Francji. To jeden z 15 krajów (na ponad 70, w których dostępny 
jest Uber), gdzie firma działa w więcej niż pięciu miastach. 
W Polsce są to: Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Poznań, Wrocław, 
Łódź i aglomeracja śląska, gdzie z aplikacji korzysta ponad 
300 tys. użytkowników i kilka tysięcy kierowców.  [MAG, PAP]   © Ⓟ

40 mln zł  Tyle Uber zainwestował 
w centrum usług biznesowych w Krakowie.

PlayWay trafi na GPW

PlayWay 
ma oryginalny 

model biznesowy: 
zamiast tworzyć 
duże gry, postawiła 
na dywersyfikację 
działalności. 
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prezydenta Rosji. Sankcje obejmują 
ograniczenia w dostępie do kapita-
łu dla banków państwowych, firm 
naftowych Rosnieft, Transnieft 
i Gazprom Nieft i firm zbroje-
niowych — OPK Oboronprom, 
United Aircraft Corporation 
i Urałwagonzawod.  [DI, PAP]

POLITYKA 

UE przedłużyła 
sankcje wizowe 
i finansowe 

Państwa UE oficjalnie przedłużyły 
o pół roku sankcje wizowe i finan-
sowe wprowadzone w związku 
z konfliktem na wschodniej 
Ukrainie i dokonaną przez Rosję 
aneksją Krymu. Restrykcje 
w formie zakazu wjazdu do UE 
oraz zamrożenia aktywów będą 

obowiązywać przynajmniej do 
15 marca 2017 r. Obejmują one 
146 osób: polityków, wojskowych 
oraz ukraińskich separatystów, 
odpowiedzialnych za podważanie 
suwerenności i integralności tery-
torialnej Ukrainy. Jest wśród nich 
kilka osób z bliskiego otoczenia 

37 
 Tylu rosyjskich firm 

i organizacji dotyczy 
zamrożenie aktywów.

Na kolei wrze. Od miesięcy w zarządzie 
PKP trwa próba sił, bo zasiadającym w nim 
menedżerom trudno się porozumieć.

— Trwają walki fakcyjne „starych kole-
jarzy” z „młodymi wilkami”, więc spółką 
właściwie nie da się sprawnie zarządzać 
— mówi jedna z osób znających kulisy.

Nawet szeregowi pracownicy i oso-
by odpowiadające w grupie za kontakty 
z mediami coraz bardziej otwarcie mówią 
o szorstkich relacjach panujących między 
członkami kierownictwa grupy.

Mieszkaniowa dymisja
Niedawno RMF podało, że posadę straci 
Mirosław Pawłowski, prezes PKP. Powodem 
miało być hamowanie procesu przekazy-
wania gruntów pod realizację rządowego 
programu Mieszkanie Plus. Okazało się 
jednak, że dymisję wręczono Jarosławowi 
Kołodziejczykowi, wiceprezesowi PKP.

— Współpraca przy realizacji programu 
Mieszkanie Plus wymaga pełnego zaanga-
żowania wszystkich podmiotów uczest-
niczących w tym projekcie. Dzisiejsza 

decyzja jest niezbędna do usprawnienia 
i przyspieszenia realizacji jednego z najważ-
niejszych programów społecznych rządu 
— powiedział Andrzej Adamczyk, minister 
infrastruktury i budownictwa, komentując 
odwołanie Jarosława Kołodziejczyka.

Do „PB” docierają sygnały, że Jarosław 
Kołodziejczyk stał się kozłem ofiarnym. 
Mirosław Pawłowski natomiast nie tylko nie 
stracił stanowiska, ale wręcz umocnił swo-
ją pozycję.

Przymiarki do zmian personalnych 
w PKP trwają od kilku tygodni.

W końcówce sierpnia niemal pewne 
było, że stanowisko straci Michał Beim, 
członek zarządu PKP, także mający 
szorstkie relacje z tzw. opcją siedlecką, 
czyli kierownictwem grupy związanym 
z Mirosławem Pawłowskim. Do zmiany nie 
doszło, ale współpraca nadal się nie układa.

— Resort rozwoju nie pozwoli na wyrzuce-
nie Michała Beima. Jego urzędnicy nie ufają 
pracownikom od lat związanym z koleją, 
a Michał Beim może być dla nich jednym 
z gwarantów usprawnienia inwestycji na ko-
lei. Po dymisji Jarosława Kołodziejczyka jego 
pozycja może jednak zostać zmarginalizowa-
na — uważa jeden z branżowych ekspertów.

Mowa pochwalna 
W branży kolejowej pojawiały się także sy-
gnały, że stanowisko może stracić Andrzej 

Adamczyk, minister infrastruktury i bu-
downictwa. Miałby go zastąpić Krzysztof 
Tchórzewski, minister energii, albo Jerzy 
Polaczek, minister transportu w poprzed-
nim rządzie PiS. Do „PB” docierały także 
informacje, że lista kandydatów może się 
zmienić, bo Ministerstwo Rozwoju, roz-
liczające unijne dotacje, chciałoby mieć 
większy wpływ na resort infrastruktury. 

Wczoraj jednak premier Beata Szydło, od-
wołując Dawida Jackiewicza, ministra skarbu, 
pochwaliła za pracę Andrzeja Adamczyka. 

— Minister Adamczyk to jeden 
z lepszych ministrów w rządzie, którym 
mam zaszczyt kierować — powiedziała 
Beata Szydło.

Powtórzyła przedstawiane od miesięcy 
przez kolejarzy opinie o pustych szufla-
dach zostawionych przez poprzedników, 
podkreślając, że obecna ekipa musiała 
podjąć się trudnego zadania i zapełnić je 
projektami inwestycyjnymi.

— Będę oczekiwać od ministra 
Adamczyka, że te projekty będą te-
raz sprawnie realizowane — zapewnia 
Beata Szydło.

Rynkowi gracze z niecierpliwością cze-
kają też na powołanie wiceministra, który 
będzie odpowiadał za kolej. W lipcu do 
dymisji podał się Piotr Stomma i na stano-
wisku jest wakat.

Zgrana płyta
Dla branży kluczowe są także decyzje 
dotyczące PKP Polskich Linii Kolejowych 
(PLK), bo to ta spółka odpowiada bezpo-
średnio za modernizację torów.

Z jej zarządu odwołano niedawno 
Małgorzatę Kuczewską-Łaskę, wicepre-
zes ds. finansowych, którą mianowano 
na stanowisko równocześnie Ireneuszem 
Merchelem, prezesem PKP PLK. Czy bę-
dzie on kolejnym zdymisjonowanym pra-
cownikiem kolejowego zarządu? Branżowi 
eksperci uważają, że jeśli będzie jedynie 
zapowiadać nowe przetargi, a nie zacznie 
ich szybko rozstrzygać i podpisywać kon-
traktów, nie utrzyma stanowiska. © Ⓟ

Katarzyna
Kapczyńska

k.kapczynska@pb.pl  22-333-98-16

 SZEF ZOSTAJE: 
Mirosław Pawłowski, 
prezes PKP umocnił 
pozycję w spółce, 
choć media wróżyły 
mu rychłą dymisję.  
[FOT. MICHAŁ LEGIERSK-

-EDYTOR]
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Ambasador Innowacyjności 2016 to pilo-

tażowy wakacyjny projekt dla studentów, 

przygotowany przez polski oddział jednego 

ze światowych liderów w produkcji dźwigów 

osobowych i schodów ruchomych. Dzięki 

niemu młodzi ludzie pragnący zdobyć do-

świadczenie zawodowe mogli poznać spe-

cyfikę pracy w strukturach szwajcarskiego 

koncernu oraz zaproponować innowacyjne 

rozwiązania poprzez przygotowanie własne-

go projektu dedykowanego optymalizacji 

pracy w Schindler Polska. 

 
Idea przygotowania programu powstała ze wzglę-
du na coraz większą liczbę aplikacji studentów 
zainteresowanych odbyciem uczelnianych prak-
tyk. Wierzymy, że w naszej organizacji pracuje 
wielu fantastycznych ekspertów, którzy swoją wie-
dzą i doświadczeniem mogą zainspirować osoby 
wkraczające dopiero na rynek pracy. Chcieliśmy 
jednak, żeby cenny czas naszych Pracowników 
został poświęcony młodym ludziom, którym 
faktycznie zależy na zdobyciu nowych kompe-
tencji i umiejętności. Tylko przeprowadzenie 

takiego projektu na wysokim poziomie kore-
sponduje z jedną z wartości na których oparta 
jest strategia naszej organizacji, czyli jakością 
– zaznacza organizator programu Aneta Pezda 
– Asystent Zarządu i Specjalista ds. Komunikacji 
Wewnętrznej w Schindler Polska. 

„Nie szukamy studentów 
do parzenia kawy, adresowania 

kopert i kserowania dokumentów 
– sprzęty z których korzystamy 

całkiem nieźle sobie z tym radzą.” 
– zachęcało opublikowane ogłoszenie. 

Nieszablonowa oferta stażu opublikowana 
na portalu rekrutacyjnym budziła ciekawość 
przede wszystkim osób ambitnych oraz nasta-
wionych na rozwój i to właśnie takie zgłosze-
nia w głównej mierze były przesyłane do firmy. 
Studenci mieli możliwość praktykować m. in. 
w dziale realizacji, dziale kontrolingu finanso-
wego, dziale projektowym, marketingu i HR. 
Ze względu na dużą ilość przesłanych zgłoszeń, 

proces rekrutacji został przeprowadzony w po-
staci Assessment Center i rozmów kwalifika-
cyjnych. To na podstawie jego wyników oraz 
kompetencji samych kandydatów do współpracy 
zostało zaproszonych kilkanaście osób. 

Każdym uczestnikiem opiekował się Mentor 
– czyli osoba, której zadaniem było wdrożenie 
stażysty w struktury firmy i samego departamen-
tu, oraz przekazanie mu odpowiednich kompe-
tencji. Pracownicy, którzy chcieli podjąć się takiej 
roli już kilka tygodni wcześniej przesłali swoje 
propozycje harmonogramów pracy dla studenta, 
który miałby trafić pod ich skrzydła. Zadania 
realizowane przez szkolone osoby musiały być 
ambitne, tak by stanowiły dla nich ciekawe wy-
zwanie, ale także dopasowane do ich możliwo-
ści i umiejętności. Dodatkową motywacją dla 
zaangażowanych Pracowników był Konkurs na 
Najlepszego Mentora tegorocznej edycji progra-
mu, w którym nagrodę stanowił weekendowy 
wyjazd z osobą towarzyszącą do luksusowego 
ośrodka spa. 

Poza realizacją obowiązków związanych z po-
wierzonym stanowiskiem, głównym zadaniem 
uczestników stażu było przygotowanie własnego 
projektu innowacji, czyli pomysłu na wdrożenie 
optymalizacji w danym obszarze funkcjonowania 
organizacji. W tym zakresie stażyści otrzymali 
pełną swobodę działania – ich prezentacje przed-
stawiane na koniec każdego z wakacyjnych mie-
sięcy, mogły dotyczyć zmian organizacji bieżącej 
pracy, propozycji wdrożenia nowych narzędzi 
lub aplikacji czy nawet podjęcia nowych działań 
podnoszących zadowolenie z pracy w Schindler 
Polska. Projekty były prezentowane przed kadrą 
zarządzającą podczas specjalnych spotkań i oce-
nione na podstawie m. in. takich kryteriów jak: 
innowacyjność, benefity pozafinansowe, realna 
możliwość wdrożenia oraz sam sposób prezen-
tacji. Zebrana liczba punktów miała wpływ na 
wysokość nagrody finansowej otrzymanej przez 
uczestnika. 

Powodzenie programu wpłynęło na decyzję 
kadry zarządzającej o jego kontynuacji w ko-
lejnych latach. Co więcej, wśród tegorocznych 
uczestników programu są już i tacy, którzy otrzy-
mali oferty współpracy od Schindler Polska. 

Sukces nowatorskiego programu stażowego Schindler Polska

Ze względu na dynamiczny rozwój naszej or-
ganizacji, zdecydowaliśmy się przeprowadzić 
na ten pilotażowy program, chcąc zbadać po-
tencjał ewentualnych kandydatów, zobrazować 
nasze warunki pracy oraz przygotować naszą 
kadrę do współpracy z pokoleniem Z, które 
wkracza właśnie na rynek pracy i zasila nasze 
szeregi. Takie doświadczenie pozwoliło nam 
sprawdzić oczekiwania młodego pokolenia, 
jego podejście do realizacji zadań, stylu pra-
cy oraz relacji w zespole. Otrzymane efekty 
w pełni odpowiedziały naszym oczekiwaniom. 
Poziom merytoryczny przygotowanych przez  
stażystów prezentacji był zaskakująco wysoki. 
Część innowacyjnych pomysłów już jest na eta-
pie wdrożenia. Inną, równie istotną wartością 
programu jest wzrost zaangażowania zarówno 
samych Mentorów, jak i innych Pracowników 
naszej firmy wspierających stażystów w ich 
codziennej pracy. 

Monika Majcher 
Dyrektor ds. Personalnych 
Schindler Polska
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Morski wiatr przyniesie zyski

Szwedzka sieć 
odnotowała na 
polskim rynku 
wzrost przychodów 
przekraczający 20 proc. 
W żadnym kraju nie 
rośnie szybciej.

Polacy są globalną potęgą 
w produkcji mebli, ale kupo-
wać je uwielbiają u Szwedów. 
W ostatnim roku finanso-
wym, trwającym od wrze-
śnia 2015 r. do końca sierpnia 
tego roku, IKEA zanotowała 
w Polsce 3,22 mld zł przy-
chodów. To aż o 21,6 proc. 
więcej niż rok wcześniej. Jej 
polskie sklepy odwiedziło 
28 mln klientów.

— Polskie sklepy po raz 
pierwszy przekroczyły próg 
3 mld zł obrotu. Ciągle rośnie 
zapotrzebowanie na nowe 
meble, ponadto znacznie 
wzrasta zainteresowanie pro-

duktami proekologicznymi 
— mówi Anna Pawlak-Kuliga, 
od września kierująca IKEA 
w Polsce.

Wzrost przychodów na 
polskim rynku jest wyraźnie 
większy niż średnia dla całej 
grupy — globalnie szwedzka 
sieć urosła o 7,9 proc. IKEA 
ma obecnie 340 sklepów 
w 28 krajach. Jej największym 
rynkiem są Niemcy. W Polsce 
ma 9 sklepów, których obrót 
stanowi nieco ponad 2 proc. 
wyniku grupy — 0,75 mld EUR 
z 34,2 mld EUR.

W przyszłym roku wynik 
polskiego biznesu detaliczne-
go Szwedów w Polsce powinien 
jeszcze się poprawić. Po pierw-
sze, na drugą połowę 2017 r. za-
powiedziano otwarcie nowego 
sklepu sieci w Lublinie (kolejny 
powstanie w Zabrzu). Po dru-
gie, nowa prezes zapowiedziała 
uruchomienie „w najbliższych 
miesiącach” sprzedaży przez 

internet. To część szerszej stra-
tegii grupy. 

— W przyszłym roku chce-
my skupić naszą uwagę na 
rozwoju wielokanałowo-
ści — mówi Peter Agnefjäll, 
prezes i dyrektor generalny 
Grupy IKEA.

Długoterminowa strate-
gia IKEA — rozpisana aż do 
2035 r. — zakłada, że sieć osią-
gnie w Polsce 16 mld zł obro-
tów. Poza sklepami IKEA ma 
w Polsce tartaki, firmy pro-
dukcyjne, farmy wiatrowe, 
a także spory portfel nieru-
chomości, na który składa się 
siedem parków handlowych na 
przedmieściach i warszawska 
galeria handlowa Wola Park. 
Część tego portfela jest wysta-
wiona na sprzedaż — od maja 
IKEA szuka kupca na cztery 
parki handlowe, ale zastrze-
ga, że proces jest na „wcze-
snym etapie” i potrwa 18-24 
miesiące.  [MZAT]   © Ⓟ

Producent pneumatyki 
przemysłowej za 30 mln 
zł rozbuduje zakład, 
który będzie największy 
w Europie.

W marcu 2017 r. zakończy się 
rozbudowa fabryki pneumaty-
ki przemysłowej firmy ASCO, 
która jest częścią globalnego 
koncernu Emerson. Firma 
wyda ponad 30 mln zł i stwo-
rzy 200 miejsc pracy. 

— Już w przyszłym roku Łódź 
będzie siedzibą naszej najwięk-
szej fabryki w Europie — mówi 
Jean-Louis Tenu, dyrektor 
ASCO na Europę. 

Firma ma siedem fabryk na 
Starym Kontynencie, a na świe-
cie 16. Zakład w Łodzi istnieje 
od 1996 r. Dwa lata wcześniej 
firma kupiła dawny budynek 
techniczny Polmo i zaadapto-
wała go na cele produkcyjne. 
Potem rozbudowała obiekt, 

który dziś zajmuje ponad 7 tys. 
mkw. Rozbudowa powiększy 
go jeszcze o 6 tys. mkw. 

— Produkujemy elementy auto-
matyki przemysłowej, np. zawo-
ry, siłowniki, wyspy zaworowe. 
Nasze produkty zazwyczaj nie 
są widoczne dla ich ostatecznego 
użytkownika, stanowią bowiem 
„serce”, które umożliwia działa-
nie różnego rodzaju urządzeń 
automatycznych. Obecnie za-
trudniamy 350 pracowników. Po 

nieomal podwojeniu powierzchni 
planujemy zatrudnienie w ciągu 
2-3 lat dodatkowych 200 — mówi 
Dariusz Gębarowski, dyrektor 
operacyjny łódzkiej fabryki.

To jedyna w Polsce fabryka 
koncernu. 

— Cieszymy się, że w Łodzi 
rozwija się nie tylko branża in-
formatyczna i BPO — takich in-
westycji mieliśmy ostatnio naj-
więcej, ale również przemysł. 
Jesteśmy zadowoleni, że ASCO 
jest w naszym mieście od ponad 
20 lat i pozwala nawiązać do tra-
dycji przemysłowej, która stwo-
rzyła Łódź — podkreśla Hanna 
Zdanowska, prezydent Łodzi.

ASCO ma ponadstuletnie 
doświadczenie w pneumatyce 
siłowej, dostarcza także szero-
ki zakres rozwiązań w dziedzi-
nach przetwórstwa żywności, 
pakowania, przemysłu che-
micznego, petrochemii, ener-
getyki oraz przemysłu motory-
zacyjnego.  [MAG, PAP]   © Ⓟ

IKEA tyje w PolsceASCO stawia na Łódź

Ravi Menon: Globalna 
niepewność nie jest aż tak 

istotną kwestią dla gospodarki, 
jakby się wydawało... 

 ...polityka pieniężna natomiast jest przereklamowana. 
Na stan światowej gospodarki znacznie większy wpływ 
mają czynniki o charakterze jednorazowym, często 
nieprzewidywalne, niż to, czy Rezerwa Federalna 
podniesie stopy procentowe o 25 pb. w czasie 
przyszłotygodniowego posiedzenia — stwierdził
szef banku centralnego w Singapurze.  [WST, DI]

20
tys.  Taką gamę produktów 
— zaworów elektromagne-
tycznych i pneumatycznych, 
układów odpylania oraz kom-
ponentów pneumatyki (ukła-
dy przygotowania powietrza 
oraz siłowników pneumatycz-
nych) — wytwarza ASCO.

Podczas gdy w sektorze wiatraków lą-
dowych zapanował marazm, w sekto-
rze wiatraków morskich rośnie nadzie-
ja. Inwestorzy walczą o pozwolenia, 
potencjalni dostawcy szykują plany 
fabryk, a wszyscy razem — proszą rząd 
o wsparcie.

Węgiel skorzysta
Na polskiej części Bałtyku nie krę-
ci się jeszcze żaden wiatrak morski, 
ale nadzieje na taką inwestycję mają 
państwowe PGE i PKN Orlen, a także 
prywatna Polenergia, kontrolowana 
przez rodzinę Kulczyków. Ta spółka, 
jako pierwsza, dostała już nawet zgo-
dę środowiskową na budowę takich 
wiatraków. Nie ruszy jednak z inwe-
stycją, dopóki nie będzie pewna, że 
uzyska państwowe wsparcie. Na razie 
pewna być nie może, pozostaje lobbo-
wanie. W sukurs przyszła firma dorad-
cza McKinsey, która zaprezentowała 
wczoraj raport na temat korzyści, jakie 
rozwój energetyki morskiej może dać 
lokalnej gospodarce.

Liczby robią wrażenie. Według 
ekspertów z McKinseya, na budowę 
morskich farm wiatrowych o łącznej 
mocy 6 GW trzeba wydać 70 mld zł. 
To dużo, ale te pieniądze będą miały 
wpływ na PKB, który powinien wzro-
snąć o 60 mld zł. Miejsc pracy nowa 
branża stworzy zaś ok. 77 tys.

McKinsey zwrócił też uwagę na 
korzyści mniej oczywiste. Analitycy 
przygotowali listę firm w Polsce, które 
mogą skorzystać na rozwoju nowego 
sektora. To m.in. sektor stoczniowy, 
który mógłby wyprodukować nawet 
11 statków do montażu i 4-8 statków do 
transportu załóg, sektor stalowy, który 
mógłby sprzedać dodatkowy 1 mln ton 
stali, a także sektor miedziowy, pro-
dukujący ten metal na potrzeby kabli 
morskich i przyłączeniowych.

Zaskakiwać mogą wyliczenia prze-
prowadzone dla sektora węglowego, 
bo wg McKinseya zwiększona produk-
cja stali będzie wymagała spalenia 
dodatkowych 180 tys. ton węgla, by 
zapewnić energię potrzebną do tej pro-
dukcji.

Państwowi zarobią
Argument węglowy może się przy-
dać w dyskusjach na temat rządo-
wego wsparcia dla farm morskich. 
Górnictwo jest kontrolowane przez 

państwo, przeżywa kłopoty finansowe, 
a jest jednocześnie ważne społecznie.

Przyda się też kolejny argument 
McKinseya. Analitycy przekonują, że 
większość firm, które byłyby zaanga-
żowane w rozwój farm morskich, to 
firmy bezpośrednio lub pośrednio kon-
trolowane przez skarb państwa. Wśród 
nich: GSG Towers (producent masztów) 
z portfela Agencji Rozwoju Przemysłu, 
port w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie 
i Świnoujściu, z portfela Ministerstwa 
Skarbu, a także Crist (budujący statki) 
z portfela funduszu Mars, należącego 
do Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Spoza firm państwowych, znaczą-
cym beneficjentem byłaby też Tele-
Fonika Kable, należąca do polskiego 
biznesmena Bogusława Cupiała.

— Planujemy wybudować fabrykę 
kabli na potrzeby morskich farm wia-
trowych. Wahamy się pomiędzy Polską 
i Wielką Brytanią. To inwestycja na 
100 mln EUR — mówi Piotr Mirek, wi-
ceprezes Tele-Foniki.

Czy warto to grono wspierać? 
McKinsey wyliczył, że łączny wpływ 
morskiej energetyki wiatrowej na PKB 
Polski byłby o ponad 20 proc. wyższy 
niż łączne dotacje. Analitycy założy-
li wsparcie na poziomie 42 mld zł,
do 2050 r., a wzrost PKB sięgnąłby 
60 mld zł.  © Ⓟ

McKinsey przekonuje, że dzięki budowie farm morskich PKB Polski 
zyska 60 mld zł. Dlatego warto dać im wsparcie

Magdalena 
Graniszewska

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



R E K L A M A  



 

Spółka Cim-Mes Projekt 
opracowuje innowacyjną 
technologię powłok 
przeciwporostowych. 

Warszawska firma pracuje nad 
projektem badawczym, dotyczą-
cym innowacyjnej technologii 
wytwarzania warstwy zabezpie-
czającej urządzenia pracujące 
w wodzie przed zarastaniem mi-
kroorganizmami. Projekt finan-
sowany jest przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ra-
mach Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój. 

Walka z problemem zarasta-
nia glonami i mikroorganizmami 
elementów urządzeń  pracują-
cych w otwartym środowisku 
wodnym trwa już od dawna 
i dotyczy ujęć wody, zasuw, 
filtrów, rur itp. Najbardziej po-

pularną metodą radzenia sobie 
z tym  kłopotem jest stosowanie 
biobójczych farb przeciwporosto-
wych bądź usuwanie mikroorga-
nizmów mechanicznie. 

Nikt jednak nie oferuje tech-
nologii, nad którą pracuje spółka 
Cim-Mes Projekt.  

— Chcemy nadać powierzch-
niom elementów działających 

pod wodą właściwości, które 
uniemożliwią  przyczepianie 
się do nich mikroorganizmów  
— tłumaczy Armen Jaworski, pre-
zes firmy.

— Inspiracją dla naszych dzia-
łań jest natura. To ona odnajduje 
najlepsze rozwiązania, a my po-
przez uważną obserwację próbu-
jemy ją naśladować. Doskonałym 
przykładem jest płatek róży, któ-
ry dzięki właściwościom supehy-
drofobowym nie pochłania wody 
ani nie utrzymuje jej na swojej 
powierzchni. Odwzorowanie  ta-
kiej właściwości na powierzchni 
materiałów metalowych pozwo-
li uzyskać nam zamierzony efekt  
— tłumaczy Janusz Krasucki, wi-
ceprezes spółki.

Projekt zakończy się w 2017 r., 
a jego wyniki zostaną wdrożone 
na rynku europejskim.

Magdalena Kruk
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Nowa perspektywa finansowania unijnego 
to nowe możliwości dla leśnictwa — reali-
zowane projekty pozwalają przede wszyst-
kim wypracować nowe metody badawcze 
i rozwiązać aktualne problemy leśnictwa, 
ale również integrują środowisko nauko-
we i wzmacniają jego potencjał. 

Instytut Badawczy Leśnictwa jest li-
derem konsorcjum realizującego projekt 
Rembiofor „Teledetekcyjne określanie bio-
masy drzewnej i zasobów węgla w lasach” 
(nr u. BIOSTRATEG1/267755/4/NCBR/2015), 
który jest współfinansowany z pieniędzy 
NCBR, w ramach programu badań i prac 
rozwojowych „Środowisko naturalne, rol-
nictwo i leśnictwo” Biostrateg NCBR.

— Ten projekt jest dobrym przykładem 
integracji środowiska naukowego i biz-
nesowego oraz zawiązania ogromnego 
konsorcjum — mówi dr inż. Krzysztof 
Stereńczak, kierownik projektu. 

Celem projektu jest opracowanie dokład-
niejszych metod pomiaru lasów przy za-
stosowaniu danych teledetekcyjnych oraz 
nowoczesnych narzędzi ich przetwarzania. 

— Mamy cztery główne cele. Testujemy 
możliwość wykorzystania danych radaro-
wych do szacowania  biomasy. Chcemy 
także za pomocą lotniczego skanowania 
laserowego określić miąższość poszczegól-
nych wydzieleń leśnych, czyli najmniej-
szych obszarów, na których gospodarują 
leśnicy. Kolejnym zadaniem jest próba 
wykorzystania naziemnego skanowania la-
serowego do opracowania metody korek-
ty lokalnych wzorów dendrometrycznych 
do określania miąższości pojedynczych 
drzew. Staramy się również dostarczyć 
wzory allometryczne i przeliczniki bio-
masowe umożliwiające określenie ilości 
biomasy i węgla na podstawie miąższości 
grubizny — tłumaczy Krzysztof Stereńczak.

Polska technologia 
światłowodowa  
w dobie cyfryzacji  
staje się jedną z naszych 
kluczowych  
specjalności.

Rodzime firmy, takie jak war-
szawski InPhoTech, nie boją 
się zagranicznej konkurencji 
i podbijają świat zaawanso-
wanych technologii.

Polscy naukowcy w ciągu 
ostatnich 40 lat stworzyli wła-
sną, całkowicie niezależną od 
światowych ośrodków badaw-
czych, technologię światłowo-
dową. Teraz w Polsce powstają 
nowoczesne firmy technolo-
giczne, które wiedzą, jak inno-
wacyjne rozwiązania wdrażać 
do produkcji przemysłowej. 
Na przestrzeni minionych 5 lat 

polska branża światłowodowa 
zwiększyła zatrudnienie i ob-
roty o blisko 400 proc.

— Moja firma zatrudnia za-
ledwie czterdzieści kilka osób, 
a ścigamy się ze światową 
czołówką w opracowywaniu 
supernowoczesnych łączy 
i czujników ze światłowodów 
mikrostrukturalnych. Coraz 
częściej zgłaszają się do nas 
przedsiębiorcy, reprezentują-
cy różne branże, którzy chcą 
ulepszać swoje produkty 
i usługi właśnie przy zastoso-
waniu światłowodów — mówi 
Tomasz Nasiłowski, prezes fir-
my InPhoTech.

Nowoczesne produkty 
światłowodowe, wytwarzane 
w naszym kraju, unowocze-
śniają niemal wszystkie sekto-
ry i mogą stanowić dźwignię 
całego polskiego przemysłu. 

— Innowacyjne technologie 
światłowodowe umożliwiają 
urzeczywistnienie koncepcji 
Przemysłu 4.0 i przyspieszą 
rozwój internetu rzeczy, sys-
temów CPS czy big data cen-
ter. Inwestując w światłowody, 
Polska może stać się twórcą, 
a nie naśladowcą światowych 
trendów — dodaje prezes 
Nasiłowski, który wraz z inny-
mi przedstawicielami Klastra 
Fotoniki i Światłowodów jest 
autorem katalogu „Polskie 
Światłowody. Gospodarka 
4.0”. 

Programy UE szansą dla leśnictwa
Instytut Badawczy Leśnictwa (IBL) realizuje dwa projekty w ramach 
programu LIFE+ oraz programu strategicznego Narodowego Centrum  
Badań i Rozwoju pod nazwą Biostrateg

Czas na Polskie ŚwiatłowodyNatura inspiracją dla technologii
Nauka z praktyką
 Cim-Mes Projekt istnieje 

od 1987 r.  Głównym kierunkiem 
zainteresowania firmy jest  
rozwijanie i wprowadzanie  
nowych technologii do przemy-
słu. Przedsiębiorstwo działa  
na pograniczu nauki i przemysłu, 
wprowadzając innowacje nauko-
we do rzeczywistych aplikacji  
i procesów przemysłowych. 

Drugi z prowadzonych przez IBL projek-
tów to ForBioSensing „Kompleksowy mo-
nitoring dynamiki drzewostanów Puszczy 
Białowieskiej z wykorzystaniem danych te-
ledetekcyjnych” (nr umów: LIFE13 ENV/
PL/000048 i NFOŚiGW:485/2014/WN10/
OP-NM-LF/D) realizowany w ramach 
programu Life+. Zakłada on całościową 
inwentaryzację puszczy oraz obserwację 
zachodzących w niej procesów, w czasie 
trwania projektu. 

— Połączenie danych teledetekcyjnych 
z pomiarami naziemnymi daje możliwość 
kompleksowego ujęcia dynamiki drze-
wostanów tego unikalnego przyrodniczo 
obiektu leśnego — Krzysztof Stereńczak. 

— Mimo że jesteśmy na początkowym 
etapie projektu, pod koniec roku zorgani-
zujemy konferencję, na której  przedsta-
wimy pierwsze wyniki — dodaje kierownik 
projektu. 

Jakub Laskowski
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Dobra znajomość rynku 
pozwoli  
na komercjalizację 
nowatorskiego systemu 
do automatyzacji 
marketingu oraz 
zarządzania i budowania 
relacji z klientami.

Firma Profit Network wkracza 
na rynek niemiecki z innowa-
cyjną aplikacją TapOn, która 
ma już 45 tysięcy użytkowni-
ków. To imponująca liczba, 
zważywszy, że konkurencja na 
rynku jest bardzo duża. TapOn 
można definiować, biorąc pod 
uwagę dwa obszary — bizneso-
wy i konsumencki. 

Okiem sprzedawcy…
Z perspektywy biznesowej 
system ten to platforma o za-
awansowanych funkcjach au-
tomatyzacji marketingu. Daje 
ona możliwość stworzenia 
własnego programu lojalno-
ściowego, który będzie do-
stępny dla klienta za pośred-
nictwem łatwej w obsłudze 
aplikacji. System oferuje wiele 
innych praktycznych funkcji. 
Dodatkowo daje możliwość 
konfigurowania i przeprowa-
dzania złożonych kampanii 
marketingowych na podstawie 
zachowań oraz działań klienta.

— Tutaj myślimy o takim 
kreatorze kampanii marketin-

gowych, tworzonych z myślą 
o ich konsumentach, przez 
marki i firmy, które będą defi-
niować sobie konkretny zakres 
scenariusza marketingowego, 
a poszczególne etapy kampanii 
zostaną automatycznie wywo-
ływane na podstawie spełnio-
nych warunków lub działań 
klienta — tłumaczy Michał 
Filipek — prezes firmy Profit 
Network — dostawcy i pomy-
słodawcy TapOn.

Nic więcej sprzedawca nie 
musi robić — wszystko jest 
zawarte w aplikacji — system 
przetwarza i automatyzuje całą 
kampanię marketingową i  ko-
munikację z klientem.

— To jest wielkie narzędzie 
dla marketingowca, które ofe-
ruje bardzo szeroką funkcjonal-
ność  — dodaje Michał Filipek.

Dzięki modułowi do badania 
opinii publicznej, firma może 
wysyłać ankiety lub pytać 
klientów o różne zagadnienia. 
Mowa bowiem o kanale do 
tworzenia i budowania relacji 
z klientami.

— Nasz produkt łączy 
funkcje CRM-owe z funk-
cjami analizy Big Data oraz 
z automatyzacją marketingu, 
i to szczególnie w przestrzeni 
względnie niezagospodarowa-
nej, mianowicie w handlu de-
talicznym offline. Zestawiając 
to wszystko, zapewniamy nie 
tylko potężną synergię funk-
cjonalną, ale zapewniamy na-

szym klientom B2B oszczęd-
ności — tłumaczy Tomasz 
Ozimek, dyrektor operacyjny 
Profit Network.

…i konsumenta
Z perspektywy konsumenta na-
tomiast jest to platforma, która 
agreguje wszystkie programy 
lojalnościowe w sposób jasny 
i zrozumiały dla użytkowni-
ka. Aplikacja mobilna zapew-
nia klientowi więcej korzyści. 
Konsumenci są nagradzani nie 
tylko za robienie zakupów, 
ale również za przystąpie-
nie do programu, korzysta-
nie z promocji, meldunek na 
Facebooku czy uzupełnienie 
ankiety. TapOn jest również 

terminalem płatniczym — je-
żeli klient zapłaci kartą za po-
średnictwem  systemu — jest za 
to nagradzany.

Dużym plusem programu 
jest fakt, iż użytkownik może 
przetransferować zebrane 
punkty na gotówkę na wir-
tualną kartę przedpłaconą, 
którą dokona płatności, albo 
przekaże komuś w prezencie. 
System więc dostarcza rów-
nież funkcję obsługi kart po-
darunkowych.

— Praktyka pokazuje, że 
dzięki szerokim możliwościom 
automatyzacji marketingu na-
szego systemu firmy zwiększają 
swoje obroty przy jednocze-
snym obniżeniu nakładów na 

marketing — informuje prezes.

Za Odrę i dalej
Dzięki dotacji z programu Go 
Global usługa TapOn zacznie 
w najbliższym czasie funkcjo-
nować na rynku niemieckim. 
Dlaczego właśnie tam? Prezes 
Profit Network wyjaśnia, że jest 
tam wiele marek, które działają 
również w Polsce. Inwestorzy 
są bardziej otwarci, a dobra 
znajomość tego rynku daje 
warszawskiej firmie większe 
możliwości. Władze spółki nie 
ukrywają, że chcą również za-
istnieć na innych rynkach za-
granicznych.

Wyraźne jest też zaintereso-
wanie naszym produktem za 
granicą, w tym w Afryce, tak 
więc naturalnie rozważamy ta-
kie kierunki. Ostatnio trafiliśmy 
do setki najbardziej obiecują-
cych startupów wybranych do 
udziału w specjalnych sesjach 
mentoringowych z inwestora-
mi w ramach StartupIstanbul, 
czołowego eventu w Eurazji dla 
obiecujących młodych firm — 
dodaje Tomasz Ozimek.

Twórcy systemu mają mnó-
stwo pomysłów na kolejne in-
nowacyjne aplikacje, lecz teraz 
skupiają się na usłudze TapOn. 
Platforma marketingowa ma 
w jak największym stopniu 
wyręczać podmioty bizneso-
we i zrównoważyć szanse ry-
walizacji o klienta małych firm 
z gigantami na rynku.

— Chcemy pomóc firmom, 
które mają swoją strukturę, a w 
tej strukturze marketingowcy 
mają swoje pomysły i plany, 
jednak ciasne budżety ogra-
niczają ich twórczość. Nasze 
rozwiązanie burzy porządek, 
w myśl którego tylko z wielkim 
budżetem można zrobić cieka-
wą kampanię. Chcemy praco-
wać z ludźmi ambitnymi, którzy 
chcą wymyślić więcej — a do 
realizacji posłużyć ma im wła-
śnie takie narzędzie jak TapOn 
— podsumowuje Michał Filipek.

Anna Kostka

Władze Kobyłki, gminy 
leżącej nieopodal 
Warszawy, stawiają 
przede wszystkim 
na mieszkańców 
i przedsiębiorczość.

Gmina dysponuje terenami 
inwestycyjnymi, których po-
wierzchnia przekracza 24 ha. 
Mimo że ich promocja jeszcze 
nie ruszyła, już widać zaintere-
sowanie potencjalnych inwesto-
rów podwarszawskimi gruntami 
po wschodniej stronie stolicy.  
Na atrakcyjność lokalizacji wpły-
wa perspektywa rychłego odda-
nia do użytku przebiegającej tuż 
obok trasy S8. Będzie ona gotowa 
w lipcu 2017 r. W bezpośrednim 
sąsiedztwie terenów inwestycyj-
nych powstanie zjazd z tej drogi 
— węzeł Kobyłka.  

— W uchwalonym w styczniu 
2016 r. planie zagospodarowania 
przestrzennego założyliśmy, że  
nasze tereny inwestycyjne prze-
znaczymy pod  magazyny, obiek-
ty produkcyjne, bazę usługową 
oraz obiekty obsługi komunikacji 
samochodowej — tłumaczy Piotr 
Grubek, wiceburmistrz Kobyłki. 

— Nie martwimy się o brak 
zainteresowania inwestorów. 
Kluczem do sukcesu jest w tym 
przypadku aktywna działalność 
samorządu. A tego nam nie bra-
kuje — dodaje wiceburmistrz.

W lipcu 2016 r.  gmina zgło-
siła grunty inwestycyjne do 
dofinansowania unijnego w za-
kresie ich uzbrojenia. W przy-
padku pozytywnej decyzji 
— wartość projektu wyniesie 
około 6 mln zł.

Inwestycje na gruntach ofe-
rowanych przez władze Kobyłki 
przełożą się m.in. na nowe miej-
sca pracy dla mieszkańców. 

— Nie jest tajemnicą, że naszą 
miejscowość często traktuje się 
jako sypialnię Warszawy. Chcemy, 
aby nasi mieszkańcy pracowali na 
miejscu — mówi Piotr Grubek.

Równolegle, od kilku lat, wła-
dze gminy wspólnie z francuską 
firmą Auchan pracują nad pro-
jektem budowy dużej galerii han-
dlowej w Kobyłce. Zapewni ona 
nowe miejsca pracy, a jednocze-
śnie zwiększy ofertę kulturalno-
-restauracyjną.

W październiku rozpocznie się 
też budowa pierwszego obiektu 
mieszkalno-usługowego z loka-
lami o wymiarach od 30 do 65 
mkw. Ze względu na zastosowane 
technologie ich cena będzie niż-
sza od średniej rynkowej. Obiekty 
powstaną w ramach partnerstwa 
publiczno-prywatnego, które jest 
popularnym narzędziem realiza-
cji zadań w gminie. W tej samej 
formule PPP w ostatnim roku 
osiem budynków użyteczno-
ści publicznej na terenie gminy 
poddano termomodernizacji. 
Kobyłka realizuje inwestycję 
wspólnie z firmą Siemens.

— Dążymy do tego, aby nasza 
działalność opierała się na trzech 
głównych filarach. Jest to rozwi-
nięta przedsiębiorczość, aktywni 
mieszkańcy oraz tereny zielone 
— podsumowuje wiceburmistrz 
Kobyłki.  Magdalena Kruk

Kratki.pl to polski 
lider w produkcji 
kominków  
i akcesoriów 
kominkowych. 

Firma istnieje od 1998 r., a swo-
ją nazwę wzięła od kratek ko-
minkowych, które jako pierw-
sze pojawiły się w ofercie. 

Przedsiębiorstwo regularnie 
prezentuje swój asortyment 
podczas najważniejszych bran-
żowych wydarzeń i targów. 
Firma jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród i wyróż-
nień. Kratki.pl zajmują pozycję 
jednego z czołowych, europej-
skich producentów komin-
ków, a ich wyroby dostępne są 
w 55 krajach na całym świecie. 
Swoją pozycję zawdzięczają 
ukierunkowaniu na potrzeby 
klienta od podstaw oraz szyb-
kiemu reagowaniu na zmiany 
rynkowe. 

Od kilku lat firma aktywnie 
korzysta z funduszy europej-
skich. W momencie finalizo-
wania jednego projektu zaczy-
na następny.

— Kiedyś baliśmy się dotacji. 
Ale z projektu na projekt jest 
nam łatwiej. Dziś widzimy, że 
ubieganie się o dotacje wcale 
nie jest takie trudne i można się 
go nauczyć — zauważa Marek 
Bal, prezes firmy Kratki.pl.

Dotychczas firmie udało 
się zrealizować 17 projektów 
współfinansowanych z fundu-
szy UE. Były to projekty re-
gionalne i krajowe. Dotyczyły 
zarówno inwestycji w infra-
strukturę, jak i maszyny, dzię-
ki którym można było wdra-
żać innowacyjne technologie 
produkcji nowych wkładów 
kominkowych, charakteryzu-
jących się większą sprawnością 
i mniejszą emisyjnością. 

Firma ma na koncie również 
kilka projektów badawczych 
oraz dotyczących własno-
ści niematerialnej i prawnej. 
„Prace badawcze nad zasto-

sowaniem innowacyjnego 
materiału wysokoglinowego 
z grupy HA 45 w urządzeniach 
grzewczych, służących 
zwiększeniu konkurencyjności 
firmy Kratki.pl na rynku 
międzynarodowym” — to ostat-
ni projekt zakończony sukce-
sem. Prace nad nim odbywa-
ły się w ramach działania 1.4 
i we współpracy z Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju.

Firma Kratki.pl opracowała 
innowacyjny materiał akumu-
lacyjny — Oxitec. Jednak sukces 
poprzedziły szczegółowe ba-
dania. W ich wyniku opraco-
wano skład nowego materiału 
ogniotrwałego. Wykorzystuje 
się go do wykładania palenisk 
we wkładach kominkowych 
i kominkach wolno stoją-
cych. Zastosowanie materiału 
Oxitec zwiększyło sprawność 
urządzań przy jednoczesnym 
obniżeniu emisji tlenku węgla. 

Kratki.pl przygotowują się 
właśnie do podpisania umowy 
dotyczącej kolejnego nowa-
torskiego projektu, tym razem 
związanego z wdrożeniem 
nowej technologii produkcji 
stalowo-ceramicznych  wkła-
dów kominkowych.

— Oczekujemy też na wyniki 
oceny kolejnego projektu ba-
dawczo-rozwojowego — zapo-
wiada Marek Bal.

Zuzanna Szmiel
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System TapOn wkracza na rynek niemiecki

PATRONEM SEKCJI JEST CENTRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU
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 Michał Filipek, Chief Executive Officer, Przemysław Ankowski, 
Chief Technology Officer,  Tomasz Ozimek, Chief Operating Officer. 
[FOT. ARC]

 Marek Bal, prezes firmy Kratki.pl

 Nowoczesna pełnowymiarowa hala sportowa z częścią dydaktyczną  
w Kobyłce, oddana do użytku 1 września 2016 r. 

Charakterystyka 
narzędzia
 TapOn to system do kre-

owania złożonych i zauto-
matyzowanych kampanii 
marketingowych, tworzenia 
programów lojalnościowych, 
obsługi kart płatniczych, przy-
gotowania i komunikowania 
promocji, prowadzenia badań 
opinii konsumenta, dokony-
wania analiz zakupowych i 
segmentacji klientów oraz do 
obsługi przedpłaconych kart 
podarunkowych. W ramach 
programów lojalnościowych 
użytkownicy w celu uzyskania 
nagród zbierają punkty na 
własne konta użytkownika 
i wymieniają je na nagrody 
lub środki na karcie przedpła-
conej.

Aktywność samorządu 
kluczem do rozwoju

Ogrzewać serca, ocieplać 
wnętrza, rozpalać wyobraźnię



Oszuści szukają tzw. słupów nie tylko 
w firmach z branży, w której chcą prze-
prowadzić fikcyjne transakcje. Werbują 
wszędzie, o czym przekonał się niejeden 
przedsiębiorca. 

Jak podkreśla resort finansów w swojej 
kampanii „Nie daj się zrobić w słupa”, fik-
cyjne transakcje służą wyłudzeniu podatku 
od towarów i usług (VAT), którego w rze-
czywistości nie zapłacono, a także do unik-
nięcia opodatkowania. Wykorzystywane 
jest ustawowe uprawnienie do odliczenia 
podatku naliczonego w cenie nabywanych 
towarów, surowców, usług — co oznacza 
po prostu zwrot od urzędu. 

Slalomem do zwrotu VAT
Celem tego typu działań może być też 
wprowadzenie do obrotu produktów 
z nielegalnych źródeł. Takie transakcje 
pozwalają również na obniżenie cen towa-
rów, tak aby zaoferować warunki konku-
rencyjne w stosunku do przedsiębiorców 
działających legalnie. W taki proceder jest 
włączonych co najmniej kilka podmiotów, 
również spoza terenu Polski, co wynika 
m.in. z faktu, że w obrocie zagranicznym 
stawka VAT wynosi 0 proc. 

— W uproszczeniu schemat karuzeli po-
datkowej wygląda tak: firma z kraju Unii 
Europejskiej, np. z Polski, sprzedaje towar 

do innego kraju unijnego. Na tym etapie wy-
korzystuje zerową stawkę VAT, która obo-
wiązuje w wewnątrzwspólnotowej dostawie 
towarów. Przedsiębiorca, który sprzedaje to-
war kontrahentowi z innego państwa człon-
kowskiego, nie deklaruje podatku do wpłaty. 
Jednocześnie korzysta z prawa do odliczenia 
VAT naliczonego, zawartego w fakturach 
zakupu. Następnie nabywca, np. słowacka 
firma, natychmiast sprzedaje ten sam towar 
kolejnej, ta następnej, a ostatecznie towar 
trafia ponownie do Polski. Podmioty zobo-
wiązane do zadeklarowania i wpłaty VAT nie 
płacą go. Natomiast sprzedawcy — dostawcy 
towarów wewnątrz Unii — wykazują tę trans-
akcję jako wewnątrzwspólnotową dostawę 
towarów, stosując 0 proc. VAT — wyjaśnia ad-
wokat Jarosław Ziobrowski, partner w kan-
celarii Kurpisz Ziobrowski. 

Transakcje bez towaru
W tym łańcuchu nie każdy, kogo próbuje 
się lub udaje do tego procederu nakłonić, 
wie, jaką dokładnie drogę pokona towar.  
Nie zawsze też jest to produkt, który ma 
związek z tym, co robi potencjalny słup. 
Chodzi o podpisanie faktur, które posłużą 
do zwrotu podatku przez bezrobotnego, 
emeryta czy studenta — za gratyfikacją  
— albo o udział firmy w transakcji na zapro-
ponowanych jej atrakcyjnych warunkach.  

Pewien przedsiębiorca, zajmujący się 
obróbką metali, otrzymał ofertę zakupu 
rudy srebra i jej natychmiastowej odsprze-
daży wskazanemu odbiorcy, mimo że nie 
handluje takimi surowcami. 

— Miał na tym oczywiście zarobić. 
Szybko się zorientował, że chciano go wcią-

PulsFirmy Wspieramy przedsiębiorców  
także na firma.pb.pl
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 NAJPIERW 
DEKLARACJA, 
POTEM HANDEL: 
— Jeżeli potencjalny 
kontrahent prowa-
dzi działalność kró-
cej niż 12 kolejnych 
miesięcy, podatnik 
podejmuje z nim 
współpracę na wła-
sne ryzyko — mówi 
adwokat Jarosław 
Ziobrowski, partner 
w kancelarii Kurpisz 
Ziobrowski. Radzi 
on sprawdzenie 
partnera bizneso-
wego w dostępnych 
rejestrach.  [FOT. WM]

Nie daj się wkręcić w karuz

gnąć w karuzelę wyłudzeń VAT — mówi 
Maria Kukawska, doradca podatkowy, 
partner w Stone & Feather Tax Advisory. 

Inny przedsiębiorca miał nawet nie 
zobaczyć towaru, w którego obrocie pro-
ponowano mu udział. Sprzedaje hurtowo 
kilkuset sklepom wiele różnych artykułów 
spożywczych. W tym przypadku oferta 
mieściła się w zakresie jego działalności 
— miał kupić czekoladę. Dostał zapewnie-
nie, że załadowany nią TIR przyjedzie do 
magazynu hurtownika i w zasadzie od razu 
odjedzie, bo ktoś już wyraził chęć jej za-
kupu. Sugerowano mu przy tym prostszy 
przebieg transakcji: dla oszczędności kosz-
tów transportu, rozładunku i załadunku 
TIR z czekoladą mógł ominąć hurtownię 
i pojechać wprost do kupca. 

Zdaniem Marii Kukawskiej, w większo-
ści przypadków przedsiębiorcy są świa-

domi charakteru tego rodzaju propozycji. 
Szczególnie gdy towar nie ma związku z pro-
filem działalności, jego cena jest wyraźnie 
zaniżona w porównaniu z rynkowymi i po-
dejrzenia budzi wskazany kupujący. 

Właściciel nie wie nic…
W karuzelowe oszustwa można jednak 
wpaść w przedsięwzięciach wyglądających 
na legalne. 

— Bywa, że w proponowanych transak-
cjach jako odbiorcy towaru wskazywani są 
kontrahenci znani przedsiębiorcy. Często 
też korumpowani są wyłącznie pracownicy 
danej firmy odpowiedzialni za obrót, obieg 
dokumentów lub księgowość, którym za 
potwierdzenie fikcyjnej transakcji oferowa-
na jest korzyść majątkowa — mówi doradca. 

Wewnętrzna kontrola jest konieczna, ale 
niełatwa. Jak podkreśla Maria Kukawska, 

Podatki  Fiskus jest twardy w walce  
z oszustwami, nie ufa nawet 
monitoringowi. Co ma robić podatnik,  
aby nieświadomie nie stać się słupem?

Etatów pula od T-Bulla
Programiści, testerzy, 
graficy… Wrocławski 
producent gier  
na smartfony zatrudni 
prawie 150 osób. 

Studio T-Bull zajmujące się 
tworzeniem gier i aplikacji 
mobilnych chce zwiększyć 
zatrudnienie z obecnych 50 
do 200 osób. Produkcja roz-
wiązań, nad którymi pracuje 
firma z Wrocławia, jest cza-
sochłonna. Dlatego jej zarząd 
zdecydował się na powiększe-
nie zespołu. Poszukuje m.in. 
game i sound designerów, pro-
gramistów, testerów i grafików 
2D i 3D.

— W sześć lat nasze małe 
studio przeobraziło się w czoło-

wego polskiego twórcę gier mo-
bilnych. Aby się nadal rozwijać, 
przenieśliśmy się do nowej sie-
dziby, o powierzchni kilka razy 
większej niż poprzednie biuro. 
Kolejny krok to pozyskanie naj-
lepszych fachowców — tłumaczy 
Damian Fijałkowski, współzało-
życiel spółki T-Bull.

Jednym z największych suk-
cesów załogi, która pracuje we 

wrocławskim Sky Tower, jest 
mechaniczna ręka sterowaną 
myślami. Podstawowa dzia-
łalność T-Bulla polega jednak 
na tworzeniu gier — pobrało 
je już ponad 160 mln graczy. 
Codziennie dolnośląskiemu 
producentowi przybywa po-
nad 300 tys. użytkowników. 
Największą popularnością cie-
szą się gry wyścigowe, w któ-
rych rozgrywka trwa kilka minut 
— tyle czasu statystyczny gracz 
poświęca na pojedynczą sesję.

W lipcu kierownictwo firmy 
założyło SatRevolution. Nowa 
spółka rozpoczęła prace nad na-
nosatelitami, które mają znaleźć 
zastosowanie w międzynarodo-
wych agencjach kosmicznych i w 
instytucjach z sektora publiczne-
go i prywatnego.  [MK]  © Ⓟ

Iwona  
Jackowska

i.jackowska@pb.pl  22-333-98-59

1,9
mld  Tylu jest mobilnych 
graczy na świecie — wyni-
ka z najnowszego badania 
Newzoo. Co 12. osoba gra 
w gry ze studia T-Bull.

Przybywa małych firm

S ierpień to drugi kolejny miesiąc, w którym 
odnotowano na rynku wzrost liczby 

mikrofirm. Na koniec ubiegłego miesiąca 
w systemie REGON zarejestrowanych było 
ponad 2,96 mln jednoosobowych działalności 
gospodarczych — o ponad 1,5 tys. więcej niż 
na koniec lipca. 
— Ten wzrost nie wypełnia jednak luki, jaka 
powstała po czerwcu, kiedy zniknęło z rejestru 
43 tys. najmniejszych przedsiębiorstw. Co 
istotne, tamten gwałtowny wzrost liczby za-
mykanych działalności okazał się jednorazowy 
— zauważa Marek Siudaj z Tax Care. 
Po czerwcu wszystko wróciło do normy. 
W sierpniu z rejestru wykreślono 20,5 tys. 
mikrofirm. To prawie tyle samo co w lipcu 
(wtedy ubyło ich 20,8 tys.). 
W ocenie Tax Care widać jednocześnie pewną 
stabilizację w statystykach dotyczących no-

wych firm. W sierpniu pojawiło się ich prawie 
22,1 tys. To także wynik bardzo zbliżony do lip-
cowego (prawie 22,4 tys.). Podobnie wyglądają 
dane dotyczące średniej 12-miesięcznej liczby 
nowych jednoosobowych przedsiębiorstw. 
W sierpniu ten wskaźnik wyniósł 23,8 tys. i był 
nieco wyższy niż w lipcu.  [IWA]  © Ⓟ

24
tys.  Średnio tyle nowych mikrofirm pojawia 
się na rynku co miesiąc. Ten wskaźnik utrzymu-
je się na podobnym poziomie od ponad roku. 

REGON



W karuzelo-
we oszustwa 
można wpaść 
w przedsię-
wzięciach 
wyglądają-
cych 
na legalne. 

 Maria Kukawska 
doradca podatkowy, 
partner w Stone 
& Feather Tax 
Advisory 
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SZKOLENIA 

Wiedza o EFS 
dla firm 
z Mazowsza

na bezpłatne szkolenie potrwa 
do 20 września. Kto pierwszy, 
ten lepszy, bo o udziale decyduje 
kolejność zgłoszeń. Warunkiem 
uczestnictwa w spotkaniu jest 
wypełnienie i przesłanie formula-
rza. Więcej informacji, 
tel.: +22 542-25-48.  [DZ] 

opowiedzą o tym, jakie prawa 
i obowiązki wynikają z umo-
wy o dofinansowanie z EFS, 
w tym o kontrolach projektów. 
Pieniądze z Europejskiego 
Funduszu Społecznego są prze-
znaczane m.in. na podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych osób 

21 września Mazowiecka 
Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych (MJWPU) organizu-
je szkolenie m.in. dla mikro-, 
małych i średnich firm, które 
będą chciały sięgnąć po unijną 
kasę z Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS). Eksperci 

młodych oraz ich lepsze dopaso-
wanie do potrzeb rynku pracy. 
Pula dofinansowania przyznana 
Polsce z EFS na lata 2014-20 to 
blisko 13,2 mld EUR. Dla porów-
nania — w poprzedniej perspek-
tywie finansowej było to nieco 
ponad 11 mld EUR. Rekrutacja 

elę wyłudzeń VAT

nie zawsze udaje się na czas zauważyć, że 
przez przedsiębiorstwo „przeszedł” trefny 
towar — po cenie niższej od rynkowej i po-
chodzący ze źródła innego niż zazwyczaj. 
Tymczasem prawo do odliczenia podatku 
naliczonego zależy od dobrej wiary nabyw-
cy towaru, czyli od tego, czy wiedział on, 
albo na podstawie obiektywnych okolicz-
ności powinien wiedzieć, że uczestniczy 
w oszustwie podatkowym. 

— W związku z tym organ podatkowy 
powinien udowodnić, że z ogółu obiek-
tywnych okoliczności bezsprzecznie 
wynika, że podatnik nabywający towar 
przynajmniej mógł przewidywać, że 
transakcja stanowi nadużycie (oszustwo) 
podatkowe — zwraca uwagę Jarosław 
Ziobrowski, wskazując na stanowisko wy-
pracowanie w orzecznictwie Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 

— W praktyce firmy nie mają żadnych 
narzędzi, które chroniłyby ich przed nie-
uczciwymi kontrahentami. Przedsiębiorcy 
często nieświadomie uczestniczą w ciągu 
karuzel podatkowych i niesprawiedliwie 
potem ponoszą tego konsekwencje — pod-
kreśla adwokat. 

W przypadku uznania wniosku o zwrot 
VAT za niezasadny — w sytuacji, gdy we-
dług organu podatkowego doszło do po-
zornej transakcji — wszyscy z jej łańcucha, 
którzy wystawiali faktury, zostają zobowią-
zani do zapłaty podatku wraz z odsetkami 
w wysokości 200 proc. Wybronić się z tego 
nie jest łatwo. Kiedy fiskus dowiaduje się 
o jakiejś przestępczej karuzeli, rozmowy 
z nim nie należą do łatwych. Wspomniany 
hurtownik prowadzi dla własnych celów 
monitoring. Dzięki temu rejestruje m.in. 
wszystkie pojazdy przywożące i odbiera-
jące towar, a także ich kierowców. Jednak 
działania, które służą jego wewnętrznej 
kontroli nad tym, co dzieje się w firmie, 
nie zawsze wystarczają podejrzliwej skar-
bówce, według której nagrania mogą być 
przygotowane specjalnie. Bywa też, że 
prowadząc postępowanie karne skarbowe 
u podatnika w związku z oszustwem karu-
zelowym, z góry stawia tezę co do sprawcy 
wykroczenia czy przestępstwa. 

— Organy podatkowe często prowadzą 
skrócone działania, nie sprawdzają, kto 
zawinił, lecz karzą tego, kto w przedsię-
biorstwie w jakiś sposób odpowiada za 
transakcje. To właściciel, ale też główny 
księgowy czy dyrektor do spraw zaopa-
trzenia. Uzasadnieniem jest wina w nad-
zorze, która doprowadziła do zaniżenia 
podatku — wyjaśnia partner ze Stone & 
Feather Tax Advisory. 

Jak dmuchać na zimne
Sankcje najczęściej są finansowe, a uznani 
za winnych z reguły dobrowolnie poddają 
się karze. Nie kontynuują sporu, ponieważ 
może on zakończyć się w sądzie, czego kon-
sekwencje bywają czasem bardziej dotkli-
we. Jak mówi Maria Kukawska, sąd może 
też orzec o podaniu do publicznej wiado-
mości informacji o ukaraniu danej osoby 

czy o zakazie pełnienia określonych funkcji. 
Konsekwencją spraw karnych może być też 
utrata np. posiadanych uprawnień. 

Jarosław Ziobrowski uważa, że zapobiec 
wciągnięciu w karuzelę można przede 
wszystkim przez sformalizowanie relacji 
z kontrahentami. Każda umowa o współ-
pracę z dostawcą powinna być spisana 
na piśmie, a wcześniej warto sprawdzić, 
czy jest on zarejestrowany w Krajowym 
Rejestrze Sądowym lub w Centralnej 
Ewidencji i Informacji Działalności 
Gospodarczej (CEIDG). 

— Jeżeli podmiot prowadzi działalność 
krócej niż 12 kolejnych miesięcy, podatnik 
podejmuje współpracę na własne ryzyko 
— podkreśla adwokat. 

Dobrze jest ponadto zwrócić się do 
kontrahenta o przesłanie skanu dowodu 
osobistego osoby go reprezentującej, wraz 
z notarialnie poświadczonym jej podpi-
sem. Warto też poprosić o umowę najmu 
lokalu oraz magazynu, jeżeli potencjalny 
partner prowadzi obrót hurtowy określo-
nymi towarami. 

Nie bez znaczenia jest też sprawdzenie 
statusu kontrahenta jako podatnika — czy 
jest czynnym podatnikiem VAT (można to 
zrobić w bazie MF) lub czy posiada aktyw-
ny numer VAT UE (baza VIES). Dodatkowo 
opinię o kontrahencie można wyrobić 
sobie na podstawie deklaracji VAT-7 za 
sześć ostatnich okresów rozliczeniowych. 
Należy poprosić o ich kopie wraz z po-
twierdzeniem złożenia do urzędu skarbo-
wego i dowodami zapłaty podatku wyni-
kającego z tych deklaracji, a także o kopie 
zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 lub 
aktualizacyjnego NIP-2, w którym będzie 
wskazany numer rachunku bankowego fir-
mowego. Natomiast główną powinnością 
przedsiębiorcy powinno być zwrócenie się 
o uzyskanie kopii zaświadczenia o nieza-
leganiu w podatkach i ich regularne, np. 
dwa razy w roku, przedstawianie. 

— Zapłata powinna być dokonywana 
z firmowego rachunku bankowego zgło-
szonego do urzędu skarbowego na zgło-
szeniu NIP-2 lub we wniosku CEIDG-1 
— stwierdza adwokat. 

Jarosław Ziobrowski radzi też zweryfi-
kować miejsce prowadzenia przez kontra-
henta działalności i korespondować z nim 
pisemnie (np. e-mailem). Jego zdaniem, 
dla zabezpieczenia się przed oszustwem, 
podatnik powinien otrzymać na piśmie 
deklarację, że towar, który będzie sprze-
dawany, nie pochodzi z przestępstwa i że 
nie był przedmiotem obrotu w ramach 
karuzeli podatkowej — oraz że kontrahent 
nie uczestniczy i nie bierze udziału w oszu-
stwie podatkowym. 

Zdaniem adwokata, dla własnego dobra 
przedsiębiorca powinien żądać dołącze-
nia do faktury specyfikacji dostarczanych 
towarów ze wskazaniem w niej indywidu-
alnego numeru fabrycznego (seryjnego) 
każdego dostarczanego urządzenia oraz 
sprawdzać, czy produkt jest zgodny ze spe-
cyfikacją. Nie zaszkodzi go sfotografować. 

— Wreszcie podatnik powinien zadbać 
o to, aby towar został dostarczony do 
wskazanego przez niego miejsca — podsu-
mowuje Jarosław Ziobrowski. © Ⓟ

Więcej informacji, pełny program oraz formularz zgłoszeniowy – konferencje.pb.pl.  Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz: 22 333 97 77, szkolenia@pb.plOrganizator

Co zrobić, by komórka audytu funkcjonowała efektywniej a jej działania przyniosły korzyści?

Olga Reyzz-Rubini  
Gedeon Richter Polska, 
Wiceprezes 
Instytutu Audytorów 
Wewnętrznych IIA Polska

Ewa Pytel 
Tesco Polska

Wśród praktyków  
rynkowych m.in.:

• usprawnienie procesów i wdrożenie procedur wewnętrznych
• uniknięcie strat poprzez odpowiednie procedury kontrolne
• wsparcie zarządu w efektywnym zarządzaniu firmą

• interaktywna formuła spotkania
• case studies i sesje warsztatowe
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Grzywny i pozbawienie wolności 
Obecne sankcje za przestępstwa i wykroczenia skarbowe prze-
ciwko obowiązkom podatkowym określa w rozdziale 6. Kodeks 
karny skarbowy. Są to zarówno grzywny, jak i kary pozbawienia 
wolności. Niektóre czyny są zagrożone i karami finansowymi, 
i więzieniem, inne tylko grzywnami. 

Przykładowe kary:
 uchylanie się od opodatkowania przez nieujawnianie przed-

miotu lub podstawy opodatkowania albo nieskładanie deklaracji, 
narażając przez to podatek na uszczuplenie — grzywna (do 720 
stawek dziennie, czyli maksymalna przekracza 17,7 mln zł lub jak 
za wykroczenie skarbowe, czyli do 37 tys. zł) albo kara pozbawie-
nia wolności, albo obie kary łącznie — kara zależy m.in. od tego, 
jak dużą wartość ma podatek narażony na uszczuplenie, 
 posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego 

podmiotu dla zatajenia prowadzenia działalności gospodarczej 
na własny rachunek lub rzeczywistych jej rozmiarów, narażając 
przez to podatek na uszczuplenie — grzywna (do 720 stawek 
dziennie, czyli maksymalna przekracza 17,7 mln zł lub jak za 
wykroczenie skarbowe, czyli do 37 tys. zł) albo kara pozbawienia 
wolności do lat 3, albo obie te kary łącznie — kara zależy m.in. 
od tego, jak dużą wartość ma podatek narażony na uszczuplenie. 



Jak sektor MSP wpisuje się w Strategię na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju? Czego 
brakuje w tym dokumencie z punktu wi-
dzenia biznesu? Takie pytania stawiali so-
bie uczestnicy XVI Forum Edukacyjnego 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
w Warszawie.

Strategia, czyli kompas
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Roz-
woju (SOR) to oczko w głowie wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego. Została przyjęta 
przez rząd pod koniec sierpnia, a teraz jest 
szeroko konsultowana z różnymi środowi-
skami gospodarczymi i samorządowymi.

— Strategia to kompas dający cele krót-
ko- i długoterminowe. Chcielibyśmy, aby 
właśnie w ich kierunku Polska podążała 
w ciągu najbliższych lat — mówiła Jadwiga 
Emilewicz, wiceminister rozwoju, podczas 
panelu „Finansowanie MSP a Strategia na 
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Ministerstwo Rozwoju (MR) nie chce, by 
dokument był kolejną pracą habilitacyjną, 
która trafi na półki akademickich bibliotek. 
Realizacja SOR ma przyczynić się m.in. do 
rozwoju kraju opartego na innowacjach 
i wiedzy, a także zintensyfikować inwesty-
cje — zarówno infrastrukturalne, jak i te, któ-
re pozwolą budować gospodarkę cyfrową. 
Rząd nie ma złudzeń, że bez sektora MSP 
strategia nie wypali.

— Podstawą gospodarki są silne małe 
i średnie przedsiębiorstwa. Dziś 2 mln ta-
kich podmiotów zatrudnia 6 mln osób, 
dlatego to na nie kładziemy szczególny na-
cisk — zapewniała podczas debaty wicemi-
nister rozwoju.

Resort chce wspierać branże, które już 
dziś decydują o konkurencyjności naszej 
gospodarki, ale też poszukuje pereł, któ-
re mogą stać się narodową specjalizacją. 
Chce stworzyć im dobre warunki legislacyj-
ne i instrumenty finansowe.

— Zróbmy tak, by polityka sektorowa była 
rzeczywiście mądra i skuteczna, a nie tak, 
byśmy omyłkowo wytypowali pewne dzie-
dziny gospodarki czy branże przemysłowe, 
których wybór okaże się porażką i wspar-
cie zostanie bezpowrotnie zmarnowane 
— apelował podczas debaty Jacek Adamski 
z Lewiatan Business Angels.

Ocenił, że ryzyko w tym zakresie jest ol-
brzymie, dlatego dobór branż powinien być 
poprzedzony szczegółowymi i niespiesznymi 
konsultacjami ze środowiskiem gospodar-
czym. Jego zdaniem, w SOR zabrakło bran-
ży meblarskiej, która coraz lepiej się rozwija 
— ale nie jest źródłem innowacji.

Na to, że wsparcie powinno trafiać przede 
wszystkim do tych firm, które chcą zatrud-
niać pracowników, wskazywał prof. Jerzy 
Cieślik z Akademii Leona Koźmińskiego. 

— Mówiąc o wsparciu i wykorzystaniu 
potencjału przedsiębiorczości dla realizacji 
strategii, trzeba skupić się na siłach moto-
rycznych w sektorze przedsiębiorstw, czyli 
koniach pociągowych, których wcale nie jest 
tak dużo. Szanujmy firmy, które się rozwijają, 
zatrudniają, choć niekoniecznie są bardzo in-
nowacyjne — przekonywał prof. Jerzy Cieślik.

Podkreślał, że w świetle badań nauko-
wych nie ma bezpośredniej zależności mię-
dzy wysokim potencjałem innowacyjnym 
a rozwojem. 

— Można szybko się rozwijać, będąc 
umiarkowanie innowacyjnym, i można mieć 
wysokie technologie, a rozwijać się w stosun-
kowo niewielkim tempie — argumentował 
prof. Jerzy Cieślik.

Więcej zwrotnych
Szef Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) 
Paweł Borys chce, by do sektora MSP trafiało 
więcej instrumentów zwrotnych niż dotacji, 
bo to — jego zdaniem — gwarantuje większą 
opłacalność projektów. 

— Tylko w tym roku ok. 100 tysięcy ma-
łych i średnich przedsiębiorstw skorzystało 
z różnych instrumentów wsparcia, w tym 
m.in. gwarancji de minimis. Obecnie wydane 
zostały gwarancje na 22 mld zł, co przekłada 
się na 30 mld kredytów w sektorze banko-
wym — podkreślił Paweł Borys. 

Zauważył, że sektor MSP nie tyko w Polsce, 
ale na całym świecie wymaga interwencji 
— aby miał łatwiejszy dostęp do finansowania 
i bardziej wyrównane szanse w konfrontacji 
z dużymi przedsiębiorstwami.

Oceniając możliwości powodzenia reali-
zacji SOR, zwrócił uwagę, że wiele krajów 
pokaźnie wsparło sektor MSP, a mimo to 
wiele ze wspartych firm upadło.

— Te państwa przeszły ścieżkę uczenia się. 
Być może jesteśmy jeszcze na takim etapie, 
że część pieniędzy będzie wydawana mniej 
efektywnie, a więcej przedsiębiorstw po-
niesie porażkę. Ale to jest właśnie krzywa 
uczenia się i trzeba akceptować taki stan rze-
czy. Te doświadczenia potem zaprocentują 
— podsumował Paweł Borys.  [FOT. GK]   © Ⓟ

Polscy mikroprzedsiębiorcy 
niechętnie korzystają 
z faktoringu. W Wielkiej Brytanii 
— wręcz przeciwnie.

Połowie firm z sektora MSP brakuje pie-
niędzy na prowadzenie działalności. W ba-
daniu Keralla Research przeprowadzo-
nym na zlecenie Narodowego Funduszu 
Gwarancyjnego (NFG) 51,2 proc. przedsię-
biorców przyznało, że ma stałe lub okre-
sowe problemy z płynnością finansową.

— Dla 9 proc. przedsiębiorstw kłopoty 
te to stan chroniczny, a u ponad 20 proc. 
to stały problem, tyle że występujący 
sezonowo. Firmy te bardzo często cały 
swój wysiłek skupiają na przetrwaniu, 
nie mając pieniędzy na rozwój, inwesty-
cje, tworzenie nowych produktów i usług 
— komentuje Michał Pawlik, prezes NFG.

Jedną z najczęściej wskazywanych 
przyczyn tych problemów są zatory 
płatnicze i notoryczne opóźnianie płat-
ności przez klientów. Trwają one kilka, 
a czasami nawet kilkanaście miesięcy. 
Szczególnie narzekają na to mikroprzed-
siębiorstwa i małe firmy, rzadziej średnie. 
Zjawisko to jest charakterystyczne głów-
nie w usługach i budownictwie, rzadziej 
występuje w przemyśle i handlu. Część 
z firm, nauczona doświadczeniem, wlicza 
koszty z tym związane w cenę produktu 
lub usługi.

— Przedsiębiorcy narzekający na 
nieterminowe płatności od klientów 
są znacznie bardziej tolerancyjni wo-
bec firm państwowych i gminnych czy 
z udziałem kapitału publicznego. Są go-
towi czekać nawet bardzo długo, prze-
konani, że taki odbiorca i tak zapłaci. 
Tej pewności nie mają w relacjach z pry-
watnymi firmami, wobec których wy-
kazują znacznie mniejszą cierpliwość 
— stwierdza Michał Pawlik.

49 proc. firm z sektora MSP pożycza 
pieniądze. Co dziesiąty przedsiębior-
ca zapożycza się u rodziny, znajomych, 
w zaprzyjaźnionych firmach, nierzadko 
należących do rodziny właściciela lub gro-
na jego znajomych. 45,4 proc. właścicieli 
firm korzysta z pomocy banku, takiej jak 
kredyt obrotowy (27,2 proc.) czy limit na 
koncie (18,2 proc.). Na trzecim miejscu 
wśród źródeł finansowania uplasował się 
faktoring (2,8 proc.). 

— Przedsiębiorcy z sektora MSP nie 
znają faktoringu, dlatego z niego nie ko-
rzystają. Wielu z nich uważa, że jest to 
rozwiązanie jedynie dla dużych firm. A to 
nieprawda. W Wielkiej Brytanii prawie 
36 proc. firm korzystających z faktorin-
gu to mikroprzedsiębiorcy — podkreśla 
Michał Pawlik.

Mirosław Sędłak, prezes Rzetelnej 
Firmy, szansę na poprawę sytuacji wiąże 
z propozycją zapowiedzianą w rządowym 
pakiecie zmian dla firm, aby dłużnika wpi-
sać do biura informacji gospodarczej po 
30, a nie 60 dniach przeterminowania 
faktury, jak jest obecnie. Może to mieć 
działanie prewencyjne — przedsiębiorcy 
szybciej dowiedzą się, że ich potencjalny 
kontrahent jest nierzetelny. Rezygnując ze 
współpracy, unikną kłopotów i kosztów 
dochodzenia własnych pieniędzy. © Ⓟ

Iwona Jackowska
i.jackowska@pb.pl  22-333-99-99

Fundusze UE  Szukając nowatorskich pereł, nie można 
zapominać o wspieraniu rozwijających się firm z branż, 
w których trudno o nowe patenty i wynalazki

Połowa małych 
firm musi 
pożyczać
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Granty nie tylko 
dla innowatorów

PulsFirmy

Dorota 
Zawiślińska

d.zawislinska@pb.pl  22-333-99-37

Sektor MSP 
wymaga inter-
wencji — aby 
miał łatwiej-
szy dostęp do 
finansowa-
nia i bardziej 
wyrówna-
ne szanse 
w konfrontacji 
z dużymi 
przedsiębior-
stwami. 
 Paweł Borys

prezes Polskiego 
Funduszu Rozwoju

proc.  Tyle firm zamierza rozpocząć lub 
zintensyfikować korzystanie z Big Data podczas 
opracowywania strategii HR — wynika z raportu 
ADP „Utrapienia czasu pracy: HR na rozdrożu”.  [PK]70



PRAWO PRACY 

Nowa komisja 
opracuje dwa 
kodeksy 

Nad zmianami w prawie 
pracy będzie pracować nowy 
zespół ekspertów. Wczoraj 
w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej (MRPiPS) 
powołano 14 członków nowej 
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Pracy. Przewodniczy jej Marcin 

Zieleniecki, podsekretarz stanu 
w MRPiPS.
Celem prac komisji jest m.in. 
opracowanie dwóch ważnych 
ustaw. Według komunikatu 
MRPiPS zmieniająca się sytuacja 
na rynku pracy sprawia, że normy 
prawne tworzące indywidualne 

prawo pracy wymagają rekody-
fikacji. Natomiast regulacje usta-
wowe składające się na zbiorowe 
prawo pracy powinny zostać 
skodyfikowane. W konsekwencji 
komisja przygotuje nowy Kodeks 
pracy oraz Kodeks zbiorowego 
prawa pracy. Będzie pracować 

nad nimi w dwóch zespołach, a jej 
kadencja ma trwać 18 miesięcy.
Pierwsza Komisja Kodyfikacyjna 
Prawa Pracy została utworzona 
rozporządzeniem Rady Ministrów 
z 20 sierpnia 2002 r. i rozpoczę-
ła działalność w październiku 
2002 r.  [IWA] 

Wprowadzenie nowego 
podatku od handlu 
detalicznego może 
spowodować wzrost 
liczby e-sklepów. 

Ustawa, która weszła w życie 
1 września 2016 r., zobowiązuje 
sprzedawców do odprowadze-
nia nowego podatku od han-
dlu detalicznego, w ostatnim 
kwartale tego roku. Według 
niej podatek zapłacą wyłącznie 
sprzedawcy detaliczni sklepów 
stacjonarnych w zależności 
od osiąganych przychodów. 
Zostaną wprowadzone dwie 
stawki — 0,8 proc. od przy-
chodu między 17 a 170 mln zł 
miesięcznie oraz 1,4 proc. od 
przychodu na poziomie po-
wyżej 170 mln zł miesięcznie. 
W założeniu nowa ustawa mia-
ła zwiększyć konkurencyjność 
przedsiębiorców. Jednak we-
dług ekspertów Konfederacji 
Lewiatan, podatek zapłaci 
około 200 przedsiębiorstw 
spośród 288,6 tys. firm prowa-
dzących sprzedaż detaliczną. 
Dlaczego tak się dzieje? 

Skupią się na sieci
Przyjrzyjmy się jednej z naj-
bardziej znanych sieci sklepów 
z elektroniką użytkową RTV 
i AGD, jaką jest Media Markt. 
Większość sklepów należą-
cych do tej grupy nie zapłaci 
podatku, gdyż każdy z nich 
jest oddzielną spółką koman-
dytową z odrębnym numerem 
NIP. Wiele zagranicznych ma-
rek wybrało właśnie tę formę 
biznesu, wchodząc na polski 
rynek kilka lat temu. Jakie za-
tem będą najbliższe ruchy firm 
na polskim rynku? Większość 

z pewnością wybierze sprze-
daż internetową jako nową 
formę rozwoju. 

— Można powiedzieć, że 
w komfortowej sytuacji są te-
raz sieci, które oprócz sprze-
daży stacjonarnej funkcjonują 
również w kanale interneto-
wym, jak np. Alma czy Fresh 
Market. To stawia je na pozy-
cji rynkowych liderów, któ-
rzy będą wyznaczać trendy 
w prowadzeniu polityki sprze-
dażowej i cenowej dla innych 
uczestników rynku, którzy 
dopiero szykują się do wejścia 
z ofertą na rynek e-commerce 
— komentuje Jakub Kot, pre-
zes Dealavo.

Paradoksalnie nowy poda-
tek od handlu detalicznego 
może pozytywnie wpłynąć 
na polski e-handel. Obecnie 
wartość rynku e-commerce 
w Polsce szacuje się już na 
poziomie 36 mld zł, jednak do 
2020 r. może już być wart na-
wet 60 mld zł. 

Personalizowana sprzedaż 
Średnio co drugi polski in-
ternauta (47 proc.) dekla-
ruje dziś robienie zakupów 

w e-sklepach, wynika z ra-
portu „E-commerce w Polsce 
2016. Gemius dla e-Commerce 
Polska”, co stanowi o 5 proc. 
więcej niż w roku ubiegłym. 

— Dla sklepu nieobytego 
w cyfrowych realiach internet 
może okazać się szczególnie 
wymagającym środowiskiem. 
W sektorze e-commerce trwa 
dzisiaj zażarta, nieustanna 
walka o klienta. Potęguje ją 
zjawisko tzw. porzuconych 
koszyków. Baymard Institute 
obliczył, że średnio 68 proc. 
wszystkich koszyków w e-skle-
pach jest porzucanych przez 
klientów. Do skutku dochodzi 
dziś zatem tylko 3 na 10 roz-
poczętych transakcji. To bar-
dzo mało — tłumaczy Elżbieta 
Czakon z Cloud Technologies. 

Rozszerzenie sprzedaży 
o kanał online przyniesie skle-
pom jeszcze jedną wartość 
dodaną. Chodzi o big data 
marketing, czyli zbieranie i wy-
korzystywanie danych, które 
zawierają informacje o zacho-
waniach i zainteresowaniach 
użytkowników sieci. 

— Zanim e-sklep cokolwiek 
i komukolwiek zacznie sprze-
dawać i reklamować, musi 
najpierw rozpoznać aktualne 
zainteresowania użytkownika, 
siedzącego po drugiej stronie 
internetowego kabla. Takie 
możliwości daje analityka big 
data, pozwalająca uzyskać 
aktualną i rzeczywistą wiedzę 
na temat gustów internautów. 
Dzięki tej wiedzy e-sklep może 
jasno ustalić, jakie produkty 
może im podsunąć i na jakie 
promocje mogą się oni skusić 
— mówi Elżbieta Czakon. © Ⓟ 

Paulina Kostro
p.kostro@pb.pl  22-333-97-28

Wiadomo już, kto będzie 
opiniował zasadność 
zastosowania klauzuli 
przeciwko unikaniu 
opodatkowania. 

Znany jest już skład Rady 
do spraw Przeciwdziałania 
Unikaniu Opodatkowania. 
Wczoraj jej członkowie zostali 
powołani przez ministra finan-
sów Pawła Szałamachę. 

Minister ustanowił radę na 
podstawie art.119n Ordynacji 
podatkowej na czteroletnią 
kadencję. Będzie ona opinio-
wać zasadność zastosowania 
klauzuli przeciwko unikaniu 
opodatkowania w indywidual-
nych sprawach. Z wnioskiem 
o opinię będzie mógł się zwró-
cić minister finansów w toku 
postępowania podatkowego. 
Gdy podejmie on w danej spra-
wie decyzję o zastosowaniu 

klauzuli, zainteresowana strona 
będzie mogła złożyć wniosek 
o zasięgnięcie opinii rady.

Przepisy wprowadzające 
w życie klauzulę przeciwko 
unikaniu opodatkowania we-
szły w życie 15 lipca tego roku. 
Jak przypomniano w komuni-
kacie Ministerstwa Finansów 
(MF), ma być ona narzędziem 
skuteczniejszej walki z agre-
sywnym planowaniem podat-
kowym. Za takie działania są 
uznawane transakcje, które 
jednocześnie mają sztuczny 
(nierynkowy) charakter i zo-
stały przeprowadzone przede 
wszystkim w celu uzyskania 
korzyści podatkowej. Resort 
podkreśla, że działania opty-
malizacyjne są dopuszczalne, 
jeśli wiążą się z rzeczywistymi 
przedsięwzięciami gospodar-
czymi.

W skład powołanej rady 
wchodzi dziewięciu eksper-

tów. Powołano do niej: prof. dr 
hab. Jadwigę Glumińską-Pawlic, 
przewodniczącą Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych, Marię 
Fidzińską-Dziurzyńską, skarb-
nika województwa świętokrzy-
skiego, Rafała Iniewskiego, 
wiceprzewodniczącego Rady 
Podatkowej Konfederacji 
Lewiatan, Włodzimierza 
Kubiaka, sędziego Naczelnego 
Sądu Administracyjnego 
w stanie spoczynku, dr. hab. 
Dominika Gajewskiego oraz 
dr. hab. Aleksandra Wernera 
ze Szkoły Głównej Handlowej 
i Tomasza Piekarskiego, proku-
ratora z Prokuratury Krajowej. 
Reprezentantami MF są: dr 
hab. Mariusz Golecki, dyrektor 
Departamentu Prawnego, i dr 
hab. Tomasz Strąk, dyrektor 
Departamentu Administracji 
Podatkowej. © Ⓟ 

Iwona Jackowska
i.jackowska@pb.pl  22-333-99-99

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa będą 
mogły sięgnąć po unijne 
fundusze na promocję 
swoich produktów za 
granicą. 

Polska Agencja Rozwoju Przed-
siębiorczości (PARP) 10 paź-
dziernika ogłosi nowy konkurs 
z dotacjami. Będą one pocho-
dziły z programu operacyjne-
go Inteligentny Rozwój na lata 
2014-20 (poddziałanie 3.3.3. 
„Wsparcie MSP w promocji 
marek produktowych — Go 
to Brand”).

Konkurs jest skierowany 
do małych i średnich firm, 

które wpisują się w sektorowe 
programy promocji. Chodzi 
o najbardziej perspektywicz-
ne branże z punktu widzenia 
polskiej gospodarki. Wśród 
nich są m.in. sektor medycz-
ny, meblarski, kosmetyczny, 
IT/ICT, polskie specjalności 
żywnościowe czy produkcja 
łodzi i jachtów.

Do wzięcia jest w sumie 
200 mln zł, czyli dwa razy 
więcej niż w pierwszej odsło-
nie konkursu. Przedsiębiorcy 
będą mogli składać wnioski 
od 14 listopada do 16 grudnia. 
Preferowane będą firmy, które 
chcą promować swoje produk-
ty zwłaszcza poza rynkiem eu-
ropejskim. 

W połowie lipca Ministerstwo 
Rozwoju wybrało pięć perspek-
tywicznych rynków, na których 
przez najbliższe trzy lata będzie 
prowadzić intensywną promo-
cję polskiej gospodarki. Są to: 
Algieria, Indie, Iran, Meksyk 
oraz Wietnam.

Maksymalna wartość kosz-
tów kwalifikowanych projektu 
w konkursie wynosi 1 mln zł. 
Chodzi o wydatki m.in. na wy-
najem, budowę i obsługę sto-
iska wystawowego, a także na 
udział pracowników w misjach 
gospodarczych, kongresach, 
seminariach i konferencjach.   
© Ⓟ

Dorota Zawiślińska
d.zawislinska@pb.pl  22-333-99-37

Ucieczka sprzedawców 
w e-handel 

Dziewiątka ekspertów od klauzuli

200 mln zł na rozwój 
marek produktowych 
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60
proc.  Tyle osób robiących 
zakupy w internecie przychyl-
niej patrzy na komunikaty 
dotyczące produktów i usług, 
które miało kiedyś w swoich 
e-koszykach albo chociaż je 
przeglądało, wynika z raportu 
SailThru. 

R E K L A M A  



103,2 

mln ton    Tyle odlewów 
wyprodukowano w świecie
w 2015 r., według danych 
szacunkowych. 

46,2
mln ton    Tyle odlewów powstało
w Chinach w 2014 r.

1
mln ton    Tyle wyniosła produkcja 
odlewów w Polsce. *dane 2013 r. Źródło: Instytut Odlewnictwa

Produkcja odlewów w Polsce i na świecie
   Świat – produkcja odlewów 2014

2,74
-10,9%

10,9
-11,2%

0,4010,9
-11,2

Niemcy

Stany Zjednoczone

10,02
+2,20%

IndieBrazylia

Afryka

wzrost/spadek w stosunku do 2013 r.

wielkość produkcji
w mln ton

5,25
+1,2%

Unia Europejska

13,90
+1,2%

Rosja

2,40
+4,2%

Chiny

46,2
+3,80%

Japonia

5,50*

Przemysł&Ekologia

Nie tylko dla 
motoryzacji
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Odlewnictwo  Polska jest szesnastym 
producentem odlewów na świecie, 
siódmym w Europie, piątym 
w Unii Europejskiej. W branży 
działa ponad 300 firm

W niektórych dziedzinach gospodarki nic 
nie zastąpi odlewów. Najwięcej trafia do 
motoryzacji, która zużywa ponad połowę 
światowej produkcji. Od lat znaczącymi 
odbiorcami są także transport, przemysł 
okrętowy, zbrojeniowy, energetyka, rol-
nictwo, chemia, budownictwo, górnictwo, 
hutnictwo i przemysł maszynowy.

Na czele Chiny
W roku 2014 nastąpił dalszy około jedno-
procentowy wzrost światowej produkcji. 
Jak wynika z ostatniego raportu Instytutu 
Odlewnictwa z Krakowa, w 2014 r. na 
świecie wyprodukowano 104,3 mln ton 
odlewów. Według szacunków produkcja 
w 2015 r. osiągnęła podobną wielkość. 
Dokładniejsze dane będą znane dopiero 
w październiku.

Produkcja odlewów ze stopów żela-
za wzrosła o 0,4 proc. i wyniosła ponad 
85,3 mln ton, natomiast ze stopów me-
tali nieżelaznych zwiększyła się o ponad 

4 proc. — osiągnęła ponad 19 mln ton. 
Najwyższy wzrost zanotowano w odle-
wach ze stopów aluminium (o prawie 
6 proc.), co wynika w dużej mierze z za-
stępowania przez aluminium cięższych 
stopów żelaza w motoryzacji, by jak naj-
mocniej odchudzić samochody, bo wtedy 
emitują mniej gazów.

Czołowym producentem odlewów (po-
dobnie jak węgla, stali, tworzyw i wielu in-
nych wyrobów) są Chiny. Ich udział w glo-
balnym rynku w 2014 r. wyniósł 44 proc., 
osiągając ponad 46 mln ton.

Na drugim miejscu jest Unia Europejska 
z produkcją prawie 14 mln ton, co daje 
13 proc. udziału w rynku. Dalej Stany 
Zjednoczone z blisko 11 mln ton (10,4 proc. 
udziału). Niewiele mniej Indie — 10 mln 
ton, czyli 9,6 proc. w światowej produkcji. 

Jak zauważają autorzy raportu 
z Instytutu Odlewnictwa, produkcja rosła 
m.in. w Chinach, Indiach, Rosji, Turcji. 

Niemcy w Europie 
W Europie w 2014 r. wyprodukowano po-
nad 21,5 mln ton odlewów. Niezmiennie 
od lat liderem na naszym kontynencie są 
Niemcy. Z produkcją 5,2 mln ton, mają 
około 5 proc. udziału na świecie (w samej 
Europie 24 proc.). 

Barbara 
Warpechowska

b.warpechowska@pb.pl  22-333-99-00

Coraz bliżej połączenia hut
Kończą się prace 
nad projektem 
Śląskich Hut Stali (ŚHS). 
Zarejestrowano 
już wspólnotowy 
znak towarowy. 

Głównymi filarami Śląskich 
Hut Stali mają być należące do 
Grupy Kapitałowej Węglokoks 
Huta Łabędy w Gliwicach i Huta 
Pokój w Rudzie Śląskiej oraz, 
po rozstrzygnięciu wszystkich 
kwestii prawnych, Walcownia 
Blach Batory w Chorzowie. 
Logistyką i handlem zajmować 
ma się Węglokoks z rozwinię-
tą siecią dystrybucji w kraju 
i za granicą. Śląskie Huty Stali 
mają dostarczać wyroby głów-
nie dla górnictwa, przemysłu 
stoczniowego, kolejowego, 

zbrojeniowego, budownic-
twa i energetyki. Wstępną 
koncepcję zaprezentował 
w marcu 2016 r. wiceminister 
energii Grzegorz Tobiszowski. 
Od tego czasu przeprowadzo-
no szczegółowe analizy rynko-
we i biznesowe projektu.

— Konsolidacja to wielka 
szansa dla hutnictwa, ale i całe-
go Śląska. Wzmocnienie branży 
hutniczej to też wzmocnienie 
potencjału gospodarczego re-
gionu. Powołanie Śląskich Hut 
Stali to jeden z priorytetów 
Ministerstwa Energii — przeko-
nuje Grzegorz Tobiszowski, wi-
ceminister energii. 

Projekt zakłada funkcjono-
wanie Śląskich Hut Stali jako 
holdingu, którego podmiotem 
dominującym będzie Węglokoks. 
To oznacza, że spółki będą sa-

modzielne pod względem orga-
nizacyjnym i prawnym, ale będą 
ściśle współpracowały w zakresie 
produkcji i sprzedaży.

— To rozwiązanie pozwoli na 
maksymalizację efektu synergii, 
a tym samym zwiększy konku-
rencyjność na rynku. Pozwoli 
również na rozszerzenie oferty 
i dotarcie do nowych klientów 
— mówi Krzysztof Mikuła, wice-
prezes Weglokoksu.

Prace nad projektem ŚHS 
prowadzone są pod nadzo-
rem i w ścisłej współpracy 
z Ministerstwem Energii. Mimo 
niewyjaśnionej wciąż sytuacji 
Walcowni Blach Grubych 
Batory i fiaska starań o nową 
emisję akcji Ferrum Węglokoks 
potwierdza wcześniejsze za-
powiedzi, że grupa powstanie 
w grudniu.  [BAW]   © Ⓟ

Opracowano technologię 
usuwania metali ciężkich 
ze ścieków z instalacji 
mokrego odsiarczania 
spalin (IMOS). 

Rozwiązanie opracował Dział 
Badań i Rozwoju EDF Polska 
we współpracy z Purolite Polska 
i Politechniką Krakowską. 
Pozwoli wyeliminować wybrane 
metale i wykorzystać je komer-
cyjnie. To odpowiedź na bar-
dziej restrykcyjne regulacje Unii 
Europejskiej. Nowatorstwo tech-
nologii polega na likwidacji przy 
oczyszczaniu ścieków z IMOS 
poprocesowych odpadów nie-
bezpiecznych, których póź-
niejsza utylizacja zwiększałaby 
koszty zarządzania produktami 
ubocznymi. Umożliwi odzyska-

nie koncentratów metali ciężkich 
i wartościowych rynkowo, np. me-
tali ziem rzadkich i szlachetnych. 
To ograniczy wyczerpywanie 
złóż i zminimalizuje skutki śro-
dowiskowe związane z wydoby-
ciem i wzbogacaniem rud.

— Nasza innowacja jest w trak-
cie uzyskiwania patentu, a rozwią-
zanie ma duży potencjał rozwojo-
wy. Mtodą odzysku pierwiastków 
mogą być zainteresowane także 
kraje wysokorozwinięte z UE, 
Stanów Zjednoczonych i kraje 
rynków wschodzących — uwa-
ża Henryk Kubiczek, dyrektor 
Centrum Badań i Rozwoju EDF 
Polska w Krakowie.

Dla polskiego rynku projekt 
EDF będzie miał w szczególne 
znaczenie z uwagi na planowa-
ne uruchomienie instalacji mo-
krego odsiarczania spalin przy 

węglowych blokach energetycz-
nych. Podczas ich pracy pojawi 
się strumień nowych ścieków 
i osadów, więc usunięcie niebez-
piecznych dla środowiska metali 
i możliwość ich wykorzystania 
komercyjnego będzie przewagą 
podmiotów korzystających z tej 
technologii. 

Szczegółowa analiza pro-
jektu zostanie przedstawiona 
w dwóch publikacjach nauko-
wych: w dwumiesięczniku 
„Chemia Przemysłowa” (4-
-5/2016) i miesięczniku „Ener-
getyka Cieplna i Zawodowa” 
(6/2016). Autorami materiałów 
będą eksperci EDF Polska — Piotr 
Glamowski, Piotr Czup-ryński 
i Marta Czekaj, jak również Maciej 
Płotka (Purolite Polska) i Witold 
Żukowski, prof. Politechniki 
Krakowskiej. [BAW]   © Ⓟ

Odzyskać metale ze ścieków
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   Świat – tendencje w produkcji odlewów, w tys. ton    Udział poszczególnych tworzyw w całkowitej produkcji odlewów
2014 r., w Polsce, Europie i na świecie, w proc.

   Europa – udział w produkcji odlewów czołowych producentów,
w proc.
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oraz „Cyfrowa radiografia i tomo-
grafia komputerowa w odlew-
nictwie”. Odbędzie się też Forum 
dyrektorów odlewni, Dzień Stopów 
Żelaza i Dzień Odlewnictwa Metali 
Nieżelaznych oraz spotkania 
z firmami chińskimi, białoruskimi, 
ukraińskimi.  [BAW]

TARGI

Wydarzenie 
dla 
odlewników

Przemysłowa Jesień w Kielcach
to najważniejsze wydarzenie 
dla branży odlewniczej. 
20-22 września odbędą się 
Międzynarodowe Targi Technologii 
dla Odlewnictwa Metal, tar-
gi Aluminium & NonFerMet 
i Recykling oraz Control-Tech. 

W Kielcach pojawią się poddostaw- 
cy komponentów dla odlewni, 
najbardziej liczący się na rynku 
producenci, oferujący maszyny 
dla odlewnictwa, w szczególności 
odlewnictwa ciśnieniowego. Wiele 
firm przedstawi urządzenia peryfe-
ryjne, części zamienne dla sektora 

odlewniczego. Wiele zaplanowało 
prezentację swych najnowszych 
osiągnięć właśnie tutaj.
W programie przewidziano 
również konferencje, seminaria 
i spotkania. Jednym z takich 
wydarzeń będą konferencje 
„Krzepnięcie i krystalizacja metali” 

Najmniej 
w Holandii, 
najwięcej w Bułgarii 
W Polsce kobiety 
zatrudnione w branży 
motoryzacyjnej 
stanowią prawie 35 proc. 
ogółu pracowników. 
To o 10 p.p. więcej niż 
średnia Unii Europejskiej. 

Według danych Eurostatu, 
w 2015 r. w branży motory-
zacyjnej w UE pracowało po-
nad 3,2 mln osób. W Polsce 
w automotive zatrudnionych 
było 255 tys. pracowników. 
Europejskim pionierem pod 
względem liczby pracujących 
w motobranży są Niemcy 
— 1,1 mln zatrudnionych, ale 
tylko 18 proc. z nich stanowią 
kobiety. 

W Europie najniższy odse-
tek kobiet w automotive pra-
cuje w Holandii. W tym kraju 
tylko 8 proc. zatrudnionych 
w motoryzacji to przedstawi-
cielki płci żeńskiej. Na drugim 
biegunie znajduje się Bułgaria, 
gdzie kobiety stanowią aż 
58 proc. zatrudnionych w mo-
tobranży. Polska z wynikiem 
prawie 35 proc. plasuje się 
w połowie stawki.

Przybywa, ale wolno
Jak wynika z danych Eurostatu, 
w Polsce od 2010 r. z niewiel-
kimi wahaniami rośnie udział 
procentowy kobiet w liczbie 
zatrudnionych w motoryzacji. 
Jeszcze 6 lat temu stanowiły 
niecałe 30 proc. pracowników 
branży, by w 2015 r. osiągnąć 
prawie 35 proc. W całej Unii 
Europejskiej ten udział po-
zostaje bez większych zmian 
— w 2010 r. kobiety zajmowa-

ły niecałe 23 proc.  stanowisk 
w motoryzacji, by pod koniec 
2015 r. przekroczyć 24 proc. 

Polska przewyższa Unię 
Europejską pod względem 
różnicy między liczbą ko-
biet i mężczyzn w branży 
samochodowej oraz tempa 
wzrostu odsetka pań w mo-
toryzacji. 

Pół na pół 
W CRS Polska, który zatrudnia 
ponad tysiąc osób w kontroli 
jakości samochodów i części 
do ich produkcji, struktura 
zatrudnienia od kilku lat jest 
stała z podziałem pół na pół 
pod względem płci. Udział 
kobiet rośnie natomiast w re-
krutacjach firmy — w 2012 r. 
damskie życiorysy stanowiły 
30 proc. wszystkich podań, 
podczas gdy w tym roku już 
ponad 40 proc. 

— Stereotypowo przyjęło 
się, że automotive jest męską 
branżą, bo to panowie częściej 
interesują się samochodami, 
znają się na nich i od małe-
go spędzają czas w garażu. 
W związku z tym zatrudnianie 
ich w tym sektorze  wydaje się 
naturalne. Patrząc jednak na 
udział w nim kobiet, widać, 
że ten stereotyp można oba-
lić. W Polsce co trzecia osoba 
zatrudniona w motobranży to 
kobieta, a w Unii Europejskiej 
co czwarta. To oznacza, że 
płeć żeńska stanowi sporą siłę 
w motoryzacji, wzmacniając 
ją najczęściej w tych dziedzi-
nach, w których kobiety mają 
lepsze predyspozycje niż 
mężczyźni — mówi Marzena 
Jurkiewicz, prezes CRS 
Polska.  [BAW]   © Ⓟ

Z analizy tendencji przedstawionych 
w raporcie Instytutu Odlewnictwa wynika, 
że produkcja odlewów w Europie (w prze-
ciwieństwie do produkcji globalnej) jesz-
cze nie wróciła do stanu z lat 2000-08. 
W roku 2014 była o ponad jedną piąta 
niższa niż w roku 2007, w którym odno-
towano najwyższą wielkość w ostatniej 
dekadzie. 

Szczególnie widoczny jest spadek pro-
dukcji odlewów z żeliwa szarego. Za to tren-
dy wzrostowe można zaobserwować dla 
żeliwa sferoidalnego i stopów aluminium. 
Od roku 2000 produkcja odlewów z żeliwa 
sferoidalnego wzrosła w Europie o 70 proc., 
a ze stopów aluminium o 50 proc.

Felgi z Polski 
A jak wypada Polska? Krajowe odlewnie 
nieźle sobie poradziły mimo kryzysu na 
rynku europejskim. Z produkcją ponad 
miliona ton rocznie lokujemy się na siód-
mym miejscu w Europie. Udział Polski 
w światowym rynku nie zmienia się od 
wielu lat i wynosi około 1 proc.

— Mamy ponad 300 odlewni, ale liczą-
cych się między 50 a 100, to zależy, jakie 
wskaźniki bierzemy pod uwagę. Wiele 
z nich można zaliczyć do czołówki świa-
towej. Pod względem jakości i technologii 

produkcji od dawna już nie odstają od firm 
zagranicznych — mówi Andrzej Ryba, pre-
zes Odlewniczej Izby Gospodarczej.

Analizując wielkość produkcji odlewów 
w krajowym przemyśle odlewniczym na 
przestrzeni lat, obserwuje się tendencję 
wzrostową. Produkcja w Polsce już w roku 
2011 przekroczyła stan sprzed kryzysu go-
spodarczego z 2007 r. W dalszych latach 
z roku na rok rosła o 1-2 proc. 

Produkcja ze stopów żelaza jest nieco 
niższa niż w latach 2007-08, kiedy była 
najwyższa w ostatniej dekadzie. Podobnie 
sytuacja wygląda w przypadku żeliwa sza-
rego. Spadła także produkcja odlewów 
ze staliwa.

Wzrasta natomiast, zwłaszcza w ostat-
nich latach, produkcja wyrobów z żeliwa 
sferoidalnego i ciągliwego oraz ze sto-
pów aluminium. W porównaniu do roku 
2005 produkcja ze stopów aluminium 
wzrosła niemal dwukrotnie. W Polsce pro-
dukcja odlewów ze stopów aluminium sta-
nowi ponad 30 proc., co wynika z dużego 
udziału produktów dla branży motoryza-
cyjnej. Polska jest czwartym producentem 
w Europie odlewów aluminiowych, po 
Niemczech, Włoszech i Rosji. 

— Branża odlewnicza w Polsce jest na-
stawiona proeksportowo. Ponad 60 proc. 

odlewów sprzedano za granicę, głównie 
do Niemiec — prawie połowa eksportu, na-
stępnie do Włoch, Francji, Czech, Wielkiej 
Brytanii. Dużą część eksportu stanowią fel-
gi aluminiowe, części i akcesoria kół do po-
jazdów samochodowych. Prawie 70 proc. 
aut jeździ na felgach wyprodukowanych 
w Polsce — dodaje Andrzej Ryba.

Odlewnie w Polsce produkują także dla 
NASA, Boeinga i przemysłu zbrojeniowego 
w USA.

Będzie trudniej 
Ten rok może być jednak znacznie gorszy 
dla branży. Firmy skarżą się, że inwestycje 
przyhamowały. Ostatnio bardzo niewiele 
jest ogłoszeń przetargów. Brakuje zamó-
wień i zabezpieczeń systemowych. 

Niektóre odlewnie w ostatnich latach 
zainwestowały w nowe linie produkcyjne 
i centra obróbcze, ponieważ odbiorcy co-
raz częściej żądają odlewów po obróbce 
mechanicznej, stanowiących gotowe do 
montażu komponenty.

— Produkcja musi odpowiadać co-
raz wyższym wymaganiom odbiorców. 
Inwestowanie w jakość to w odlewnictwie 
absolutna konieczność. A jak tu w takim 
zawieszeniu w gospodarce inwestować? 
— zastanawia się Andrzej Ryba.  © Ⓟ

R E K L A M A  3 3 2 3 4



Cel inwestycyjny funduszy indeksowych  
jest prosty — jak najlepiej odzwierciedlić 
wyniki konkretnego indeksu giełdowego. 
Rynek polskich towarzystw inwestycyjnych 
nie wierzy jednak w prostotę, przynajmniej 
nie w tym wydaniu. Tylko trzy TFI mają 
w ofercie fundusze pasywnie zarządzane, 
których udział w całości aktywów funduszy 
niededykowanych wynosił na koniec sierp-
nia tego roku ledwie 0,2 proc. (dane IZFiA). 
Tymczasem z danych Morningstar wyni-
ka, że w Stanach Zjednoczonych udział ten 
sięga już ponad 30 proc. i systematycznie 
rośnie — trzy lata temu udział w rynku wy-
nosił 25 proc. 

Skromna grupa
Według klasyfikacji IZFiA pod koniec sierp-
nia 2016 r. do kategorii funduszy indekso-
wych zaliczało się jedynie pięć funduszy 
— jeden zarządzany przez Amundi (ING 
BSK Indeks WIG 20), dwa przez Quercusa 
(Quercus lev, Quercus short) i dwa w po-
siadaniu Ipopemy (Ipopema m-Indeks FIO 
i Subfundusz Ipopema m-Indeks). Jeszcze 
na początku roku funkcjonował także  fun-
dusz Union Investment — UniBessa, ale od 

kwietnia jest w likwidacji. Przetrwał ledwie 
półtora roku, bo nie zebrał wystarczającej 
masy aktywów. 

Od początku tego roku do końca sierp-
nia aktywa pozostałych na rynku fundu-
szy indeksowych zwiększyły się o 8,1 proc. 
do 196,3 mln zł. Trzy z pięciu funduszy 
doświadczyło spadku wartości aktywów. 
Największego — Ipopema m-Indeks FIO (-31 
proc.). Quercus lev i ING BSK Indeks WIG 
20 zwiększyły natomiast  portfel o — odpo-
wiednio — 23 i 8 proc. 

Sebastian Buczek, prezesa Quercus 
TFI, za jedną z głównych przyczyn mizerii 
na rynku funduszy indeksowych uznaje 
ograniczone grono potencjalnych odbior-
ców oferty.

— Są to rozwiązania skierowane przede 
wszystkim do inwestorów instytucjo-
nalnych, tych zaś u nas jak na lekarstwo 
— mówi ekspert.

Niemałe znaczenie w jego opinii ma także 
kwestia dystrybucji. Prezes Quercusa uwa-
ża, że  dystrybutorzy nie są zainteresowani 
sprzedażą produktów, za które nie otrzy-
mują wynagrodzenia. Podobnego zdania 
jest  Marek Rybiec, prezes Skarbca Holding.

— W Polsce jest to rynek oparty na strate-
gii push, a więc takiej, w której to dystrybu-
torzy kreują popyt na proponowane przez 
siebie produkty. Nie są oni zainteresowa-
ni sprzedażą rozwiązań, z którymi wiąże 
się niski poziom wynagradzania — mówi 
Marek Rybiec.

PulsInwestora Wspieramy inwestorów 
także na pulsinwestora.pl
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Justyna
Dąbrowska

j.dabrowska@pb.pl  22-333-98-17

W najnowszej edycji rankingu 
kredytów hipotecznych 

Bankier.pl poproszono banki 
o przedstawienie oferty dla młodego 
małżeństwa  zainteresowanego 
zakupem mieszkania od dewelopera. 
60-metrowy lokal położony w jednej 
z dzielnic Wrocławia kosztuje 318 tys. 
zł. Profilowi kredytobiorcy uzyskują 
dochody z umów o pracę na czas 
nieokreślony, zawartych ponad rok 
temu. Do dyspozycji mają łącznie 
6100 zł miesięcznie. Kredytobiorcy 
mają na utrzymaniu jedno dziecko. 
Obecnie nie mają żadnych zobowiązań, 
a dotychczasowe zawsze spłacali 
w terminie.
Do symulacji przyjęto 30-letni okres 
kredytowania. Założono również, 

że klienci gotowi są skorzystać
z dodatkowych produktów banku, 
jeśli pozwoli to obniżyć koszty 
kredytu. Wyjątek stanowią produkty 
inwestycyjne, w które nie chcą 
angażować swoich pieniędzy.
Zakładając, że klienci dysponują 
jedynie minimalnym wymaganym 
przez banki wkładem własnym, 
odpowiadającym 10 proc. wartości 
nieruchomości, kwota zobowiązania 
zaciąganego na 30 lat wyniesie 
286,2 tys. zł. Obecnie ofertę kredytu 
z minimalnym wkładem własnym 
zaproponowało im 8 banków. 
Marża takiego kredytu w najlepszym 
razie wyniesie około 1,8 pkt. proc. 
W większości przypadków przyjmie 
jednak wartość powyżej 2 pkt. proc.

Najlepszą ofertę kredytu 
z 10-procentowym wkładem własnym 
zaprezentował PKO Bank Polski. 
Zaoferował marżę na poziomie 1,81 
pkt. proc., która przez pierwsze 12 
miesięcy będzie obniżona do 1,1 pkt. 
proc. Klienci, którzy posiadają w banku 
rachunek oraz skorzystają z oferty 
karty kredytowej i ubezpieczenia 
spłaty kredytu, poza uzyskaniem 
wspomnianej marży będą również 
zwolnieni z prowizji za udzielenie 
kredytu. Na drugim miejscu uplasował 
się Bank BPS. Trzecią lokatę zajął Bank 
Zachodni WBK, w którym minimalna 
stawka marży wynosi 1,89 pkt. proc. 
Warto jednak wskazać, że instytucja ta 
indywidualnie ustala warunki cenowe 
w zależności od ryzyka kredytowego 

klienta. Pozostałe oferty to propozycje 
z marżą powyżej 2 pkt. proc. i łącznym 
kosztem kredytu przekraczającym 200 
tys. zł.
Zdecydowanie większy wybór ofert 
kredytów hipotecznych profilowi 
klienci będą mieć, jeśli z własnych 
pieniędzy pokryją co najmniej 20 proc. 
wartości nieruchomości. Kredytu 
na kwotę 254,4 tys. zł z 30-letnim 
okresem spłaty będzie im obecnie 
skłonnych udzielić 15 banków.
Tym razem na czele rankingu kredytów 
hipotecznych z 20-procentowym 
wkładem własnym znalazł się Citi 
Handlowy, który profilowym klientom 
zaproponował marżę 1,69 pkt. 
proc. pod warunkiem przelewania 
wynagrodzenia na konto w tym banku. 

Drugie miejsce zajmuje oferta Banku 
BPS, który zaoferował marżę 1,70 pkt. 
proc. Trzecie miejsce należy do oferty 
PKO Banku Polskiego.
W zestawieniu ofert kredytów 
mieszkaniowych z 20-procentowym 
wkładem własnym zabrakło tym razem 
Banku BPH, który we wcześniejszych 
edycjach rankingu Bankier.pl 
zajmował zwykle czołowe pozycje. 
Od 1 września bank wstrzymał 
przyjmowanie wniosków 
o kredyty mieszkaniowe od klientów 
indywidualnych. Jest to efekt 
planowanego podziału banku 
i niedawnego zakupu większości 
akcji przez Alior Bank.  © Ⓟ

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz
 Bankier.pl

Najlepsze kredyty hipoteczne
Finanse osobiste

Pasywne zarządzanie 
nie dla Polaków

FUNDUSZE

Bez pracy nie ma kołaczy, bez aktywności zyskowności 
— takie podejście narzucają klientom polskie fundusze. W USA jest inaczej

Zdaniem Macieja Byszkiewicza, zarzą-
dzającego funduszami dłużnymi w Amundi, 
klienci i sami zarządzający przyzwyczajeni 
są do rozwiązań bardziej standardowych, 
czyli takich, gdzie kontrola nad funduszami 
jest aktywna.  

Amerykański przepis na dynamiczny 
rozwój funduszy tego typu to, zdaniem 
ekspertów, niższe niż w Polsce opłaty za 
zarządzanie i zdecydowanie wyższa świa-
domość tamtejszych inwestorów. 

— Spore, a do tego rosnące, zaintereso-
wanie funduszami pasywnymi w Stanach 
Zjednoczonych wynika przede wszystkim 
z bardzo dużej świadomości klientów i po-
szukiwania rozwiązań, które w ramach 
pasywnej części danego portfela inwesty-
cyjnego powinny być najtańsze — mówi 
Marek Rybiec. 

Bez przyszłości
Z opinii ekspertów wynika, że szanse na 
znaczący wzrost popularności tej grupy 
funduszy na polskim rynku są niewielkie 
i raczej nie należy oczekiwać w najbliższym 
czasie wysypu nowych produktów. 

Paweł Gąsior, zarządzający funduszem 
Ipopema m-Indeks (pobił konkurencję 
w sierpniu, osiągając najwyższą stopę zwro-
tu w segmencie akcji polskich), uważa, że 
na rynku są obecnie bardziej atrakcyjne 
rozwiązania, ale na pewno jest to ciekawa 
oferta dla klienta, który ceni sobie prostotę 
i konkretną wiedzę na temat tego, co ku-

puje. W przypadku m-Indeksu jest to port-
fel mWIG40.

— Rozwój tego typu funduszy może być 
kontynuowany tylko do pewnego stopnia. 
Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której 
wszystkie fundusze byłyby stricte indekso-
we — dodaje ekspert.

Zdaniem Macieja Byszkiewicza, na rynku 
polskim jest natomiast miejsce na fundusze 
pasywne, tyle tylko, że obok, a nie zamiast 
aktywnych. Ekspert uważa, że fundusze 
tego typu są dobrym uzupełnieniem port-
fela aktywnie zarządzanego. Sebastian 
Buczek nie ma zaś wątpliwości, że jeśli do 
tej pory takie fundusze nie zdobyły popu-
larności, to już nie zdobędą. © Ⓟ

Przewaga kosztowa 

Fundusz opłata
 za zarządzanie 
 (w proc.)*
ING BSK Indeks WIG 20 1,6
Quercus lev 3,8
Quercus short 3,8
Ipopema m-Indeks FIO kat. A 2
Ipopema m-Indeks FIO kat. B 2,5
Subfundusz Ipopema m-Indeks  2
Subfundusz Ipopema m-Indeks B 2,5
Subfundusz Ipopema m-Indeks C 2
*standardowa opłata za zarządzanie w funduszach 

akcyjnych to na polskim rynku 4 proc.

0,2
proc.   Taki 
udział w aktywach 
funduszy 
niededykowanych 
na polskim rynku 
mają fundusze 
pasywnie 
zarządzane. 
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Na GPW marazm, 
to inwestujcie w 
Nowym Jorku, Londynie 
i Frankfurcie. Kolejna 
instytucja zachęca 
do tego właścicieli 
rachunków maklerskich.

Od poniedziałku 19 września 
2016 r. właściciele pierw-
szych rachunków maklerskich 
w mBanku będą mogli kupować 
i sprzedawać instrumenty finan-
sowe dostępne na amerykań-
skich giełdach NYSE i Nasdaq 
oraz w Londynie i Frankfurcie. 
Na początku opcja ta będzie 
dostępna dla klientów obsługi-
wanych pod szyldem domu ma-
klerskiego, trochę później dla 
korzystających z usługi eMakler.

— To bardzo dobry moment 
na danie klientom dostępu do 
giełd zagranicznych. Jeszcze 
kilka lat temu zastanawialiśmy 
się, czy usługa zostanie dobrze 
przyjęta. Teraz jesteśmy pewni 
pozytywnego odbioru — mówi 
Jarosław Kowalczuk, dyrektor 
zarządzający w mBanku.

Według niego, przemawia za 
tym kilka czynników. Po pierw-
sze, uzupełnienie palety usług, 
na której jest już polska giełda 
i forex. Po drugie, kilkuletni 
już okres bez jednoznacznej 
tendencji wzrostowej na rynku 
lokalnym oraz naturalna po-
trzeba dywersyfikacji aktywów 
pod względem geograficznym. 
Klienci PKO BP i CDM Pekao 
mają dostęp do giełd kilkuna-
stu krajów, mBank w pierwszym 
okresie skoncentruje się na czte-

rech giełdach o największej licz-
bie aktywów i płynności.

— Konsekwentnie będzie-
my poszerzali ofertę o nowe 
rynki, które uznamy za atrak-
cyjne dla klientów — deklaruje 
Jarosław Kowalczuk.

Dyrektor mBanku zaznacza, 
że na giełdach, z którymi startu-
je instytucja, są obecne nie tylko 
akcje, ale również ogromna licz-
ba funduszy ETF, które odwzo-
rowują przeróżne benchmarki 
i w praktyce dają ekspozycję na 
spółki i indeksy z całego świata.

— Po aferze Volkswagena 
nabywca jego akcji poniósł-
by stratę, ale gdyby kupił ETF 
z ekspozycją na branżę moto-
ryzacyjną, korzystałby ze wzro-
stu całego sektora, ograniczając 
jednocześnie ryzyka wynikające 
z problemów konkretnych spół-
ek — mówi Jarosław Kowalczuk.

Menedżer podkreśla, że 
nowa oferta nie sprowadzi się 
wyłącznie do udostępnienia 
możliwości składania zleceń na 
giełdach zagranicznych.

— Będzie ona sukcesywnie 
wzbogacana o ofertę analitycz-
ną. Materiały będą obejmowały 
zarówno analizy makro, ocenia-
jące atrakcyjność inwestycyjną 
rynków i sektorów, jak też ana-
lizy konkretnych spółek — mówi 
Jarosław Kowalczuk.

Do operacji na GPW i gieł-
dach zagranicznych będzie słu-
żył ten sam rachunek. Wszystkie 
transakcje będą rozliczane 
w złotych, co niweluje pro-
blemy podatkowe związane 
z inwestycjami w walutach ob-
cych. W przypadku realizacji 
zlecenia zagranicznego prze-
walutowanie transakcji będzie 
następowało z zastosowaniem 

kursu KBC Securities. Określa 
on kursy walut na podstawie 
aktualizowanego co pół godziny 
kursu Reutersa, powiększanego 
lub pomniejszanego o połowę 
spreadu. Spread dla euro wyno-
si 2 grosze, a dla dolara i funta 
— odpowiednio — około 1,8 lub 
2,4 grosza. To rozwiązanie ana-
logiczne do stosowanego w PKO 
BP i DM Banku Ochrony środo-
wiska, które również korzystają 
z pośrednictwa KBC Securities.

Prowizja od zlecenia będzie 
wynosić 0,29 proc., ale nie 
mniej niż 38 zł. W praktyce 
oznacza to, że zlecenia o war-
tości mniejszej niż  13 tys. zł 
będą taryfikowane według 
stawki wyższej niż 0,29 proc. 
Identyczne stawki obowiązu-
ją w DM BOŚ i na głównych 
rynkach dostępnych w PKO 
BP. W przypadku mniejszych 
giełd minimalne prowizje tego 
ostatniego wynoszą jednak 55, 
60, a nawet 75 zł. W Banku 
Zachodnim WBK i CDM Pekao 
minimalne stawki prowizji okre-
ślone procentowo to 0,4-0,5 
proc., przy czym nierzadko na 
nie mniej niż 150 zł. Inwestując 
na obcych giełdach, należy jed-
nak pamiętać, że czasem wy-
stępują tam dodatkowe opłaty 
pobierane od każdej transakcji.

W serwisie internetowym 
mBanku nie będzie też pod-
glądu aktualnych kursów, 
ale jedynie kurs zamknięcia.  
Ale to praktyka spotykana rów-
nież w innych polskich domach 
maklerskich. © Ⓟ

Kamil Kosiński
k.kosinski@pb.pl  22-333-99-24

RYNKI ZAGRANICZNE

33
proc.   O tyle 
w rok urósł 
kurs akcji  
Stalproduktu.

Konrad Strzeszewski, anali-
tyk Haitong Banku, podtrzy-
mał rekomendację „kupuj” 
dla akcji Stalproduktu.  
Ich wycenę podniósł  
z 368,1 do 515,8 zł.
To następstwo podwyżki 
prognoz na lata 2016/2017 

o 63-73 proc. na poziomie 
zysku operacyjnego, głównie 
za sprawą wysokiej rentow-
ności w segmencie profili 
stalowych w pierwszym pół-
roczu 2016 r. oraz wyższej 
o 7-9 proc. prognozy ceny 
cynku (denominowanej w 

złotych) na lata 2016/17. 
Analityk Haitong Banku 
spodziewa się również, że 
Stalprodukt utrzyma bilans 
w dobrej kondycji, z pozycją 
gotówkową netto w wyso-
kości 59 mln zł na koniec 
2016 r.  [KZ]

REKOMENDACJE 

Haitong dostrzega 
potencjał  
w Stalprodukcie

Kto da więcej, okaże się 
za 5 lat — PZU ma  
do zaoferowania 
znajomy warszawski 
parkiet, a Raiffeisen 
Centrobank fundusz  
z Luksemburga. 

Gdyby miało być tylko swoj-
sko, więcej uwagi zwróciłby 
„Świat zysków” w PZU, ale pod 
względem udziału inwestora 
w zysku Centrobank wygrałby 
w przedbiegach. W ramach 
ubezpieczenia strukturyzo-
wanego partycypacja w sto-
pie zwrotu zostanie ustalona 
w przedziale 50-80 proc., 
natomiast sam zysk będzie 
zależał od średniego wyniku 
z 20 dni obserwacji indeksu 
WIG20. Jeśli spółki z rodzimej 
giełdy nie zawiodą inwestora, 
po pięciu latach będzie mógł 
liczyć na bonus — w przeciw-
nym razie odzyska zainwesto-
wany kapitał w całości albo 
w części, jeśli wcześniej skoń-
czy mu się cierpliwość. W za-
leżności od wariantu produktu 
wymagana może być opłata 
wstępna wysokości 1 proc., 
natomiast opłaty likwidacyjnej 
można się spodziewać w obu 
przypadkach — 0,25 proc. za 
każdy miesiąc, który pozostał-
by do dnia zamknięcia. Same 
warianty „Świata zysków” 
różnią się przy tym i progiem 
wejścia, i oczekiwaniami co 
do metryki samego klienta, 
bo dla osób w wieku 70-80 
lat dostępna jest tylko wersja 
z minimalną składką 20 tys. zł. 
Mając mniej lat — ale nie mniej 
niż 13 — można wpłacić albo od 
10 tys. zł bez opłat, albo od 6 

tys. do 10 tys. zł bez grosza, ale 
trzeba się liczyć ze wspomnia-
ną opłatą 1 proc. 

O upływie lat nie będą 
przypominały certyfikaty 
w Centrobanku, bo poza 
wstępną informacją o pięcio-
letnim horyzoncie wzmianki 
o wieku nie rzucają się w oczy. 
Zamiast tego regulamin na 
pierwszy plan wysuwa chwy-
tliwie brzmiącą 104,5-pro-
centową gwarancję, którą 
można rozumieć dosłownie 
— po pięciu latach, za każdy 
certyfikat kupiony za 1 tys. zł, 
należało się będzie 1045 zł. 
W najlepszym przypadku na-
leżało się będzie więcej, ale to 
już w rękach zarządzających 
funduszem z Luksemburga. 
„Aktywna inwestycja III” ma 
być aktywna właśnie dlatego, 
że instrument bazowy to fun-
dusz Ethna-Aktiv inwestujący 
teraz głównie w obligacje, a po 
około 20 proc. w rynek walu-
towy i akcje. W dniu wykupu 
udział inwestora we wzroście 
funduszu będzie całkowity, 
natomiast wcześniej certyfi-
kat będzie mógł być notowany 
na GPW, ale jego wartość nie-
koniecznie wyniesie obiecane 
1045 zł. Cena emisyjna to 1 tys. 
zł, ale minimalna wielkość za-
pisów to 5 certyfikatów przy 
opłacie subskrypcyjnej do 15 zł.  
Chociaż w wakacje wykres 
Ethny wspiął się dość ostro do 
poziomu najwyższego od kilku 
miesięcy, 2016 i tak nie wypa-
da najlepiej, a roczna strata 
wynosi 3,6 proc. Licząc na od-
bicie do jesieni 2021 r., można 
się zapisać do końca września 
— czyli do dnia, w którym mija 
okres subskrypcji na „Świat 
zysków” w PZU.  [WAK]   © Ⓟ

FINANSE OSOBISTE

Raiffeisen 
wyprowadzi kapitał 

Ostrożnie z baletami
Czajkowski Piotr  
to kompozytor,  
ale Józef to malarz  
— brat Stanisława, 
też malarza. Inwestor 
różnicujący aktywa, 
rozprawi się 
z nimi raz-dwa. 

Żeby wzbogacić portfel akty-
wów dziełem Czajkowskiego, 
nie trzeba wzruszać się 
„Jeziorem łabędzim”, bo 
konkretna alternatywa po-
jawia się od czasu do cza-
su na lokalnym rynku na 
płótnie. Prace Stanisława 
Czajkowskiego na aukcjach 

z ostatnich lat można jednak 
zliczyć na palcach jednej 
ręki — dlatego podawanie 
średniej jest bezużyteczne, 
ale rekord na poziomie 58 
tys. zł może już coś powie-
dzieć. 17 września na aukcję 
w Ostoi trafi olej z progiem 
14 tys. zł i estymacją 17-20 
tys. zł, a więc w stosunko-
wo przystępnej cenie, a da-
towany na lata 20. „Pejzaż 
parkowy z pawilonem” po-
zwala przy okazji poznać 
samego Czajkowskiego — nie 
lubił sztampy, więc ujęcie 
jest tak kadrowane, że par-
kowa budowla trochę wy-
staje, a plamy barwne są 
na tyle nasycone słońcem, 

żeby spokojnie można było 
mówić o ekspresyjności. 
Gdyby światło ekspresyjnie 

przepuszczane przez iglaste 
korony nie zdołało zapew-
nić inwestorowi wrażeń 
z „Dziadka do orzechów”, 
dom aukcyjny ma na wszelki 
wypadek szeroką ofertę rze-
miosła. Obraz Czajkowskiego 
mógłby być lokatą kapitału, 
bo jest na rynku rzadki — kie-
rując się tym kluczem przy 
rzemiośle, można postawić 
na raka do butów i koziołki 
pod sztućce. Mosiężny rak 
będzie licytowany od 300 zł 
i służy do zdejmowania obu-
wia, natomiast koziołki pój-
dą pod młotek od 2 tys. zł, 
a przyszły właściciel będzie 
mógł na nich opierać zabru-
dzone noże.  [WAK]  © Ⓟ

ALTERNATYWNE

 GRA ŚWIATŁA: 
Rozświetlony pejzaż Stanisława 
Czajkowskiego będzie można 
licytować w sobotę, a jego spo-
dziewana cena dochodzi do 20 
tys. zł.  [FOT. OSTOYA]

mBank udostępni 
zagraniczne giełdy

 NIEKONIECZNIE AKCJE: Nasza oferta zagraniczna to nie tylko 
dostęp do akcji, ale również ETF-ów dających ekspozycję na 
indeksy i sektory. To dobre instrumenty, aby zacząć inwestowanie 
za granicą — sugeruje Jarosław Kowalczuk, dyrektor zarządzający 
w mBanku.  [FOT. GK]
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BPS Pieniężny 130.60 0.88% 2.23% 1.85%

BPS Obligacji 134.26 1.92% 3.43% 2.66%

BPS Stabilnego Wzrostu 109.70 1.94% -1.81% 1.32%

BPS Akcji 90.61 4.63% -9.18% -1.59%

BPS Płynnościowy 1103.37 0.59% 2.27% 1.58%

BPS Obligacji Korporacyjnych 1122.73 0.29% 2.37% 1.85%

YTD

ZAINWESTUJ JUŻ DZIŚ

Wycena na dzień 15.09.2016 www.bpstfi.pl(22) 588-18-92

1. AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 09-14 -0.1 0.6 1.3
2. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus 09-14 -0.2 0.1 2.9
3. Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 09-14 -0.6 0.1 2.9
4. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu  09-14 -0.4 -0.2 3.1
5. Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 09-14 -0.7 -0.2 3.4
 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 09-14 -0.8 -0.4 5.0
 KBC Stabilny (KBC FIO) 09-13 -0.8 -0.4 3.9
 Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 09-14 -0.6 -0.4 2.7
 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 09-13 -0.2 -0.5 2.7
 Legg Mason Senior FIO 09-14 -0.7 -0.7 1.1
 Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 09-14 -0.4 -0.8 1.1
 NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 09-14 -0.6 -0.8 2.7
 PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 09-14 -0.9 -0.8 2.5
 Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 09-14 -0.8 -0.9 0.0

Data Zmiana
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[%]
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[%]
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3 mies. 

[%]
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[%]
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[%]
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[%]
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3 mies. 
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Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)

Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)

AKCJI POLSKICH 

OBLIGACJI 

STABILNEGO WZROSTU 

1. PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 09-14 19.1 23.6 26.2
2. Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ 09-14 11.9 22.7 -2.8
3. PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 09-14 18.4 19.7 22.3
4. Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 09-13 4.6 15.7 16.4
5. QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 09-14 5.2 15.2 13.8
 ALTUS Short (FIO Parasolowy) 09-14 5.4 14.8 27.4
 Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 09-14 15.0 11.5 21.7
 MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 09-14 16.4 10.7 14.2
 NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 09-14 12.5 9.2 25.4
 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 09-14 12.6 9.2 11.2
 Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 09-13 12.8 9.1 -
 Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 09-14 13.6 8.7 24.3
 Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 09-13 12.5 8.5 -
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 09-14 8.5 8.1 24.4
 Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 09-14 7.6 8.0 12.8
 Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek  09-14 12.0 7.8 -
 Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 09-14 12.5 7.7 15.5
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek  09-14 12.6 7.5 2.2
 UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 09-15 4.0 7.4 13.4
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 09-14 8.0 7.0 20.8
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 09-15 11.0 6.9 10.4
 MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 09-14 15.7 6.8 14.0
 Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 09-14 10.2 6.8 17.8
 Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 09-14 13.5 6.8 11.7
 Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 09-14 11.6 6.7 17.0
 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 09-14 10.8 6.1 10.7
 AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 09-14 11.2 5.6 -
 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek  09-13 15.2 5.4 20.9
 MM Prime Dynamiczny FIZ 09-09 8.1 5.2 -
 SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 09-14 4.7 4.8 0.6
 Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 09-14 8.5 4.7 -1.8
 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 09-14 7.7 4.6 6.8
 Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 09-13 7.0 4.3 9.7
 Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 09-14 12.3 4.3 15.1
 ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 09-14 4.8 4.1 5.4
 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 09-14 11.7 3.6 8.3
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Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)

Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)

AKCJI POLSKICH 

STABILNEGO WZROSTU 

OBLIGACJI 

1. UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 09-15 2.8 6.0 21.4
2. Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 09-14 2.3 5.9 23.2
3. Opera Avista.pl (Opera FIO) 09-15 1.3 5.8 12.5
4. Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 09-13 1.4 5.4 -
5. Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 09-12 3.7 5.3 -
 NN Obligacji (NN FIO) 09-14 1.6 4.6 12.9
 BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 09-13 1.4 4.6 -
 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 09-15 1.3 4.4 -
 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 09-15 0.5 4.1 11.8
 Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 09-13 1.2 4.1 12.3
 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 09-14 3.6 4.1 11.4
 Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 09-14 1.5 4.0 11.8
 PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 09-14 0.8 3.8 12.9
 Eques Obligacji (Eques SFIO) 09-14 1.8 3.8 8.6
 Investor Obligacji (Investor FIO) 09-14 1.7 3.8 12.0
 IRFU-PDP_UN 09-14 1.7 3.7 14.4
 PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 09-14 0.7 3.6 11.6
 SATURN Depozytowy FIZ 09-09 1.9 3.6 14.1
 Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 09-14 0.5 3.6 -
 Millennium Obligacji Korporacyjnych 09-14 3.3 3.5 11.3
 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 09-14 -0.5 3.4 15.1
 BPS Obligacji (BPS FIO) 09-15 1.2 3.4 13.8
 Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 09-14 2.4 3.2 10.7

1. Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 09-12 0.3 0.7 1.6
2. Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 09-14 -0.2 0.5 0.4
3. Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 09-14 0.0 0.4 0.7
4. Raiffeisen Aktywnych Strategii Dłużnych  09-14 -0.0 0.4 -
5. KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 09-13 0.1 0.4 0.9
 KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 09-13 0.1 0.4 0.9
 Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 09-14 0.0 0.4 0.6
 Millennium Obligacji Korporacyjnych  09-14 -0.0 0.3 1.8
 SATURN Depozytowy FIZ 09-09 0.1 0.3 0.9
 AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 09-14 0.1 0.3 0.7
 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 09-14 -0.0 0.3 1.9
 Eques Obligacji (Eques SFIO) 09-14 0.0 0.3 1.0
 NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 09-14 0.0 0.3 1.2
 Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania 09-14 0.0 0.3 0.5
 IRFU-PDP_UN 09-14 0.0 0.3 1.0
 mBank mFundusz Obligacji SFIO 09-13 0.0 0.2 -
 Opera Avista.pl (Opera FIO) 09-15 -0.4 0.2 0.5
 Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 09-14 -0.4 0.2 0.9
 Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO) 09-14 -0.0 0.2 1.4
 Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO) 09-14 -0.0 0.2 1.4
 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 09-15 -0.3 0.2 0.5
 Średnia FI PDP_UN 09-13 0.0 0.2 0.7
 UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 09-15 0.0 0.1 0.4

1. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 09-14 6.5 5.6 19.6
2. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 09-14 2.7 2.5 12.5
3. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus 09-14 1.9 1.5 6.2
4. Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 09-14 1.5 0.6 5.3
5. PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 09-14 0.5 0.5 7.2
 PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek  09-14 0.2 0.3 0.3
 NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 09-14 1.0 0.1 4.1
 Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 09-14 -0.1 0.0 11.5
 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 09-13 0.7 -0.0 2.8
 KBC Stabilny (KBC FIO) 09-13 2.9 -0.1 8.5
 UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 09-15 1.1 -0.4 3.2
 Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 09-14 2.7 -0.6 5.2
 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 09-14 0.6 -0.9 3.0
 Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 09-14 0.9 -1.5 -0.2

1. Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 09-13 3.1 7.3 -0.3
2. QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 09-14 2.5 6.7 -0.0
3. MM Prime Dynamiczny FIZ 09-09 2.3 6.2 7.0
4. ALTUS Short (FIO Parasolowy) 09-14 1.9 5.3 0.8
5. Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 09-14 -0.3 3.3 12.1
 Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 09-14 -1.3 3.3 13.1
 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 09-14 -1.2 3.0 12.0
 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 09-14 -1.3 2.9 14.2
 Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 09-14 -1.2 2.8 16.8
 Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 09-14 -0.1 2.7 6.7
 AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 09-14 -0.7 2.4 12.7
 Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 09-13 -1.0 2.4 13.9
 Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 09-13 -1.0 2.4 13.8
 MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 09-14 -0.8 2.4 14.5
 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 09-13 -2.0 2.3 14.2
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 09-14 -0.7 2.3 9.4
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 09-15 -1.0 2.3 11.0
 Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 09-14 -0.6 2.1 13.8
 MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 09-14 -0.8 2.0 11.8
 NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 09-14 -0.6 1.8 13.4
 Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 09-14 -1.1 1.5 12.8
 Aviva Investors Nowoczesnych Technologii  09-14 -1.3 1.5 7.2
 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 09-14 -0.4 1.4 11.0
 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 09-14 -1.1 1.3 5.3
 Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek  09-14 -1.1 1.2 10.6
 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 09-14 -0.7 1.1 10.3
 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 09-13 -1.5 1.1 9.4
 UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 09-15 -1.0 0.9 4.1
 Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 09-13 -0.3 0.8 5.8
 Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 09-14 0.1 0.4 10.3
 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 09-14 -1.5 0.3 6.8
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 09-14 -1.9 0.2 8.5
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 09-14 -1.9 0.1 8.2
 Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 09-14 0.6 0.0 6.9
 Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 09-14 -1.4 0.0 7.0
 Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 09-14 0.0 -0.0 8.0



PulsInwestora

„Puls Biznesu”
Tel. 22-333-99-99, fax 22-333-99-98 

ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, 
e-mail: puls@pb.pl

redaktor naczelny: 
Tomasz Siemieniec, t.siemieniec@pb.pl 

zastępca redaktora naczelnego
i redaktor naczelny pb.pl: 

Grzegorz Nawacki, g.nawacki@pb.pl

zastępcy redaktora naczelnego:
Marcin Goralewski, m.goralewski@pb.pl

Łukasz Korycki, l.korycki@pb.pl 

Puls Firmy: 
Sylwester Sacharczuk, s.sacharczuk@pb.pl

Puls Inwestora: 
Kamil Zatoński, k.zatonski@pb.pl

dział dodatków i sekcji tematycznych, 
redaktor prowadzący gazele.pl: 

Wojciech Kowalczuk, w.kowalczuk@pb.pl 

dyrektor artystyczny: 
Tomasz Młynarski, t.mlynarski@pb.pl 

Dział foto: 
Grzegorz Kawecki, g.kawecki@pb.pl 

Bonnier Business (Polska) 
sp. z o.o. 

prezes: 
Patricia Deyna 

Chief Revenue Officer: 
Bartosz Wysocki, b.wysocki@pb.pl

tel. 22-333-98-77

dyrektor do spraw wydawniczych: 
Tomasz Fill, t.fill@pb.pl

tel. 22-333-99-50

dyrektor sprzedaży
(nakład i konferencje): 

Marcin Krawczak, m.krawczak@pb.pl 
tel. 22-333-98-22 

dyrektor marketingu i eventów: 
Karolina Kowalska, k.kowalska@pb.pl 

tel. 22-333-98-01 

Design Director Bonnier Business Press: 
Jacek Utko, j.utko@pb.pl

Obsługa prenumeraty:
0-801-801-771, 812 812 971 (pn.-pt. w godz. 8-16)

prenumerata@pb.pl, fax 812 812 999
Za mó wie nia na pre nu me ra tę przyj mu ją też jed nost ki 

kol por ta żo we Ruch, pry wat ni kol por te rzy 
(Kol por ter, Gar mond Press, GLM, AS Press) 

oraz urzę dy pocz to we. ISSN 1427-6852. 
Za treść ogło szeń nie od po wia da my.

Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 
Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawie 

Co py ri ght: Bon nier Bu si ness (Pol ska) sp. z o.o.
Ostrze że nie: Ko pio wa nie, po wie la nie, prze druk lub 

re pro duk cja ga ze ty w ca ło ści lub w czę ści jest moż li wa 
wy łącz nie po uzy ska niu pi sem nej zgo dy wy daw cy.

 Regulamin znajdziesz na stronie 
teksty.pb.pl

Dołącz do fanów

4 SPOSOBY, ŻEBY 
ZAPRENUMEROWAĆ 
PULS BIZNESU

1Przez internet:
sklep.pb.pl

2Przez telefon:
 801 801 771
812 812 971

3E-mailem:
prenumerata@pb.pl

4 Faksem:
 812 812 999 

należą do grupy wydawniczej

23PULS BIZNESU, 16-18 WRZEŚNIA  2016

PulsInwestora

— znak zastrzeżenia praw autorskich
— znak odpłatności
 — dwa znaki przy artykule oznaczają możliwość

jego dalszego wykorzystania tylko i wyłącznie 
po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem 
(sklep.pb.pl) i w zgodzie z Regulaminem 

korzystania z artykułów prasowych 
(www.pb.pl/prawa).

P

P

C

C

Kraj 15.09.2016 Kurs 
celny*

CZKPLN 
średni

AUD DKK EEK CAD NOK CHF SEK EUR USD HUF GBP XDR RUBJPY

Krzyżowe notowania walut

POLSKA 1 złoty PLN - 1,0000 0,3392 6,3291 1,7419 - 0,2659 0,3418 2,1997 0,2554 2,2252 0,2342 0,2599 0,7272 0,1997 0,1866 16,7785
AUSTRALIA 1 dolar AUD 2,9118 2,9481 - 18,6589 5,1352 - 0,7840 1,0076 6,4850 0,7531 6,5601 0,6905 0,7661 2,1438 0,5888 0,5500 49,4648
CZECHY 1 korona CZK 0,1595 0,1580 0,0536 - 0,2752 - 0,0420 0,0540 0,3476 0,0404 0,3516 0,0370 0,0411 0,1149 0,0316 0,0295 2,6510
DANIA 1 korona DKK 0,5793 0,5741 0,1947 3,6335 - - 0,1527 0,1962 1,2629 0,1466 1,2775 0,1345 0,1492 0,4175 0,1147 0,1071 9,6326
JAPONIA 100 jen JPY 3,8109 3,7603 1,2755 23,7994 6,5499 - - 1,2852 8,2717 0,9605 8,3674 0,8808 0,9772 2,7344 0,7510 0,7015 63,0923
KANADA 1 dolar CAD 2,9571 2,9259 0,9925 18,5184 5,0965 - 0,7781 - 6,4362 0,7474 6,5107 0,6853 0,7603 2,1276 0,5844 0,5458 49,0923
NORWEGIA 1 korona NOK 0,4663 0,4546 0,1542 2,8772 0,7918 - 0,1209 0,1554 - 0,1161 1,0116 0,1065 0,1181 0,3306 0,0908 0,0848 7,6275
SZWAJCARIA 1 frank CHF 3,9630 3,9148 1,3279 24,7772 6,8190 - 1,0411 1,3380 8,6115 - 8,7112 0,9170 1,0173 2,8467 0,7819 0,7303 65,6846
SZWECJA 1 korona SEK 0,4563 0,4494 0,1524 2,8443 0,7828 - 0,1195 0,1536 0,9886 0,1148 - 0,1053 0,1168 0,3268 0,0898 0,0838 7,5403
EUGIW 1 euro EUR 4,3116 4,2693 1,4482 27,0209 7,4365 - 1,1354 1,4591 9,3913 1,0906 9,5000 - 1,1094 3,1045 0,8527 0,7965 71,6326
USA 1 dolar USD 3,8174 3,8482 1,3053 24,3557 6,7030 - 1,0234 1,3152 8,4650 0,9830 8,5630 0,9014 - 2,7983 0,7686 0,7179 64,5671
WĘGRY 100 forint HUF 1,3915 1,3752 0,4665 8,7038 2,3954 - 0,3657 0,4700 3,0251 0,3513 3,0601 0,3221 0,3574 - 0,2747 0,2565 23,0738
W.BRYTANIA 1 funt GBP 5,0463 5,0068 1,6983 31,6886 8,7211 - 1,3315 1,7112 11,0136 1,2789 11,1411 1,1727 1,3011 3,6408 - 0,9340 84,0067
MFW(SDR) 1   XDR 5,3480 5,3604 1,8183 33,9266 9,3370 - 1,4255 1,8321 11,7915 1,3693 11,9279 1,2556 1,3930 3,8979 1,0706 - 89,9396
ROSJA 1 rubel RUB 0,0588 0,0596 0,0202 0,3772 0,1038 - 0,0158 0,0204 0,1311 0,0152 0,1326 0,0140 0,0155 0,0433 0,0119 0,0111 -

 Kursy celne obowiązują od 01.09.2016 godz. 0:00 do 30.09.2016 godz. 24:00

ROSJA rubel 0,0593 0,3384
NORWEGIA korona 0,4672 0,6463
SZWAJCARIA frank 3,9575 0,9438
AUSTRALIA dolar 2,8840 -1,8513
USA dolar 3,8587 0,9629
TURCJA lira 1,2948 0,2555
KANADA dolar 2,9220 -0,7844
EUGIW euro 4,3356 1,7126
W.BRYTANIA funt 5,0977 2,9028
DANIA korona 0,5824 1,6582
SZWECJA korona 0,4538 0,3760
CZECHY korona 0,1604 1,6477
WĘGRY forint 1,3973 1,6588
JAPONIA jen 3,7689 0,6409
   

Kraj Waluta

15.09.2016

Kurs w zł 1 mies.

*fixing Źródło: NBP „PB”

Kursy walut NBP*

Perły to nie moja broszka — po-
wiedziałby inwestor. Ale tylko 
taki, który jeszcze nie wie, ile na 
odpowiedniej broszce z pereł 
można w dłuższym horyzoncie 
zarobić. Takich kolekcjoner-
skich nie trzeba w dodatku mieć 
na każdy dzień, bo wystarczy 
jedna, ale wystarczająco szla-
chetna. Zamiast przypinać do 
wyłogów marynarki, można 
ją właściwie schować do szu-
flady — ważne, żeby wiedzieć, 
jak wybierać, bo na rynku pe-
reł nietrudno o sznury jasnych 
kuleczek, ale inwestor szuka 
w końcu bezpiecznych akty-
wów, a nie ładnych koralików. 

Pierwszy szlif 
W ostatnich tygodniach wrze-
śnia sporo się zadzieje na 
rynku biżuterii, bo światowe 
domy aukcyjne już czarują 
kolekcjonerów okładkami ka-
talogów pełnych świecidełek. 
Z punktu widzenia inwestora, 
kosztowności można bez wąt-
pienia rozkładać na surowce 
— kalkulując ewentualną stopę 
zwrotu na platynie, złocie czy 
diamentach — ale z wielu po-
wodów takie podejście raczej 
nie dowodzi sprytu. Jednym 
z niewielu materiałów, który 
pasuje do takiej suchej analizy, 
jest perła, do której dołączono 
certyfi kat potwierdzający na-
turalność. 

Przykładowa brosza — bo tak 
eksperci nazywają ten rodzaj 
ozdoby — została wyceniona 
we wrześniowym katalogu 
Bonhams na równowartość 
100-150 tys. zł. Wygląda mniej 
więcej tak, jakby z wysadza-
nego diamentami owalnego 
zapięcia miały spadać dwie 
łezki z pereł, dlatego pierwsze 
co się nasuwa, to że o cenie 

nie decydują dwie samotne 
perełki, tylko połyskujące rzę-
dy diamentów. Jest odwrotnie 
— długość tych łezek dochodzi 
prawie do 2 cm, natomiast bry-
lantów może być i mnóstwo, 
ale brosza jest z 1900 r., więc 
wartość kamieni sprowadza się 
do jednego słowa: „old”. Tym 
terminem opisuje się właśnie 
typ szlifu, więc „old-brilliant 
cut” oznacza dla inwestora 
tyle, że diament jest w szlifie 
starszym, gorzej odbijającym 
światło. Współczesny brylan-
towy szlif może mieć nawet 
ponad sto faset, czyli oszlifo-
wanych powierzchni, ale daw-
niej jubilerzy nie mogli się aż 
tak popisywać — poza tym, ka-
mienie stanowiące oprawę dla 
innych surowców w biżuterii 
są zwykle niewielkie. Jeśli więc 
kolekcjoner chciałby wymonto-
wać diamenty ze starej broszki 
i sprzedać, musiałby prawdo-

podobnie udać się do szlifierza, 
a wtedy z cennej całości zosta-
ną mu co najwyżej zupełnie 
nieinwestycyjne opiłki.   

Coś na ząb
Trzymając się przykładowej 
broszki za 100-150 tys. zł, 
warto skupić się na samych 
perłach, bo w tym przypad-
ku nawet wartość artystyczna 
przedmiotu jest zdecydowa-
nie mniej istotna dla ceny niż 
dwie pociągłe łezki. Kluczem 
do rozwiązania zagadki jest 
naturalność, bo chociaż nie 
przekłada się na wygląd, ma 
największe znaczenie dla 
zwyżkowego potencjału. Fi-
zycznie, perły hodowlane 
różnią się od naturalnych wy-
łącznie tym, że przykładowe 
ziarenko piasku — które ota-
czane jest w muszli perłową 
masą — nie trafi a pod płaszcz 
małża przypadkiem, tylko jest 

umieszczane przez człowieka, 
w dodatku na przemysłową 
skalę. Z uwagi na znacznie 
mniejszą podaż za pojedynczy 
sznur z certyfi katem stwier-
dzającym naturalność trze-
ba na najbliższych aukcjach 
przeznaczyć 5-15 tys. GBP 
(25-76 tys. zł), przy czym więk-
szość jest długości 40-47 cm. 

Kiedy perły są naturalne, to 
one stanowią zwykle o cenie 
ozdoby, natomiast kiedy są 
hodowlane, broszka również 
może słono kosztować, ale 
przeważnie ze względu na ar-
tystyczność oprawy. Żeby jakoś 
wyłowić z morza hodowlanych 
pereł dwa aukcyjne przykłady, 
można skoncentrować się na 
tych skrzydlatych — w ofercie 
Bonhams czeka brosza w kształ-
cie zawadiackiego łabądka z es-
tymacją do 7 tys. USD (27 tys. 
zł), a w Sotheby’s w formie stru-
sia, wyceniana do 8 tys. USD (31 

tys. zł). Nawet jeśli same perły 
nie byłyby w tych dziełach in-
westycyjnej próby, o stawce 
przesądzają diamentowe nóżki, 
wybarwione dzioby, dwa kolory 
złota i emaliowane butki. 

Od tych hodowlanych  przy-
kładów można przejść już 
tylko do pereł, które jedynie 
stroją się w ptasie piórka, bo 
w obiegu nie brakuje też zu-
pełnie sztucznych, ze szkła czy 
plastiku. W gemmologicznych 
magazynach można jednak 
przeczytać, że prawdziwość 
pereł poznaje się po tym, że są 
chłodne w dotyku i mniej trwa-
łe niż zębowe szkliwo. Myśląc 
o bezpieczeństwie aktywów, 
można próbować, ale jeśli ma 
się już certyfikat, lepiej nie być 
nadgorliwym i nie gryźć, bo jeśli 
perła rzeczywiście mogłaby być 
inwestycyjna, zostanie na niej 
wątpliwie dekoracyjna rysa od 
zgryzu.  © Ⓟ

Broszki roją się
w portfolio 

ALTERNATYWNE

Weronika
Kosmala

w.kosmala@pb.pl  22-333-98-17

Chcąc zarobić na perłach, można zacząć od broszki. 
A jak broszki się opatrzą — sięgnąć po sznur

 DOBRE CZASY: Brosza 
z okresu belle époque 
— a więc sprzed pierwszej 
wojny — ma estymację do 
200 tys. zł, bo wśród natural-
nych pereł znajduje się nawet 
jedna bardzo rzadka perła 
czarna.   [FOT. BONHAMS]

 CZARNE ŁABĘDZIE: 
Spodziewana cena broszki ze 
sporą hodowlaną perłą dochodzi 
do 27 tys. zł, ale gdyby ozdoba 
miała zupełnie prostą formę, jej 
cena mogłaby być tak wysoka 
prawdopodobnie tylko przy użyciu 
perły naturalnej.   [FOT. BONHAMS]



EDUKACJA

BADANIA

WY MACIE DZIEWIĘĆ MIESIĘCY 
NA NAUKĘ, A JA TRZY  

MILENIALSI KOCHAJĄ ZWIERZĘTA 

Pogodzinach

K
ilka pokoleń Polaków, słysząc imię 
„Wanda”, odruchowo uzupełnia je 
o nazwisko „Chotomska”. To świad-
czy nie tylko o sile jej twórczości, ale 

też osobowości — mówi Grzegorz Kasdepke, 
pisarz dziecięcy. Michał Rusinek, poeta i były 
sekretarz Wisławy Szymborskiej, żartuje, że 
„wcale by się nie zdziwił, gdyby badania DNA 
wykazały, że Wanda Chotomska jest córką 
Brzechwy i Tuwima”. Mimo legendy, jaką 
stała się już za życia, długiej listy książek, także 
szkolnych lektur oraz szkół nazwanych jej 
imieniem, przez tyle lat Wanda Chotomska 
nie doczekała się w Polsce porządnej biografii. 
Zapytany o nią Google wyświetla jedynie hasło 
w Wikipedii oraz sporo wpisów na portalach 
ze ściągawkami dla uczniów. Autorka ponad 
200 książek dla dzieci i młodzieży, audycji 
radiowych i telewizyjnych, scenariuszy do 
filmów krótkometrażowych i sztuk teatralnych 
doczekała się jej dopiero teraz. 
Do księgarni trafiła właśnie książka — wywiad 
rzeka — Barbary Gawryluk, dziennikarki Radia 
Kraków, zatytułowana „Wanda Chotomska. 
Nie mam nic do ukrycia”.
— Wszystko zaczęło się od wywiadu radiowe-
go, który miałam zrobić kilkanaście lat temu 
— wspomina Barbara Gawryluk. 
Nagranie realizowała podczas targów książki, 
w czasie których pisarka miała spotkanie 
z czytelnikami. Najbardziej zaskoczył ją 
wówczas fakt, że mimo długiej kolejki fanów 
ustawionych po wpis do książki lub autograf 
pisarka miała cierpliwość do krótkiej rozmowy 
z każdym. 
Jednym z wielu pytań, jakie można zadać przy 
okazji opowiadania o takiej postaci jak Wanda 
Chotomska, są kwestie finansowe. Barbara 
Gawryluk nie spytała jej wprost o wysokość 
emerytury czy materialny poziom życia, ale 
przyznaje, że te kwestie wypłynęły przy okazji 
wielu wspomnień z życia pisarki.
— Gdy myślę „Chotomska i finanse”, od razu 
przychodzi mi do głowy przykład „Jacka 
i Agatki”, czyli nadawanej przez 10 lat popular-
nej dobranocki telewizyjnej lat 60., do której 
pisała scenariusze — mówi Barbara Gawryluk. 
Serial cieszył się taką popularnością, że 
natychmiast pojawiły się gadżety z postaciami 
bohaterów oraz to, co dziś nazwalibyśmy 
rynkiem artykułów na licencji. Były szampony 
z Jackiem i Agatką, oliwki, mydła, zabawki, 
a do dziś to imię nosi wiele przedszkoli. Jednak 
ani Wanda Chotomska, autorka scenariusza, 
ani Adam Kilian — ilustrator odpowiedzialny 
za stronę graficzną, nie mieli z tego tytułu 
żadnych przychodów. 
— W tamtych czasach nie było mowy o pra-
wach autorskich. Gdyby ten program powstał 

po ’89 roku, byłaby milionerką — mówi 
Barbara Gawryluk. 
Wanda Chotomska mówi w książce: „(…) to 
były inne czasy. Nie było jak zadbać o swoje 
prawa. Dzisiaj zresztą też nie jest lepiej. 
Na dobre honoraria mogą liczyć tzw. cele-
bryci, i to tylko dlatego, że gdzieś się poka-
zali. Na pewno nie są doceniani bajkopisarze 
czy poeci. To bardzo smutne, bo przecież 
nasza literatura wychowuje dzieci, jest 
bardzo potrzebna i ważna nawet z punktu 
widzenia interesu państwa. Prawda jest taka, 
że ci, którzy piszą dla dzieci, są nawet gorzej 
opłacani niż ci, co piszą dla dorosłych”.
W życiorysie Wandy Chotomskiej jak w so-
czewce skupiają się najważniejsze problemy 
większości polskich twórców dla dzieci. 
Przede wszystkim w oczy rzuca się fakt, że 
nawet jeśli jest się legendą, nie da się wyżyć 
z samego pisania. 
— Przez całe lata Wanda Chotomska utrzy-
mywała się nie z pisania książek, lecz raczej 
z towarzyszących im spotkań autorskich, 
do których podchodziła bardzo kreatywnie 
— mówi autorka biografii.
Czytelnicy jej książki dowiedzą się np. o „Kaba-
recie na kółkach Chotomska i spółka” czy 

„Podróżach po literaturze”, czyli całym pro-
gramie artystycznym dla dzieci, który towarzy-
szył jej spotkaniom z czytelnikami.
— Mimo porównań Wandy Chotomskiej do 
takich postaci literatury dziecięcej jak np. 
Szwedka Astrid Lindgren czy Finka Tove 
Jansson różnice w traktowaniu ich we wła-
snych krajach są kolosalne. W Skandynawii 
autorzy literatury dla dzieci cieszą się takim 
samym szacunkiem, jak autorzy literatury 
dla dorosłych. W Polsce się ich nie doce-
nia, również finansowo — mówi Barbara 
Gawryluk. 
Widać to choćby na przykładzie nagród 
dla twórców „dorosłych” i „dziecięcych”. 
Wyróżnienie typu „Nike” czy „Angelus” to 
kwoty dla autorów rzędu 50-100 tys. zł, wyróż-
nienia dla twórców dziecięcych zamykają się 
w kilku tysiącach. 
— Najwyższą nagrodę, jaką zaczęto w Polsce 
przyznawać autorom dziecięcym, ufundowa-
ła dopiero Biedronka. Jest to kwota 100 tys. zł, 
ale „Piórko” — tak nazywa się nagroda 
— mogą dostać jedynie debiutanci. Starsi 
i zasłużeni nie dostali takiej szansy — zauważa 
autorka biografii Wandy Chotomskiej.  © Ⓟ

Anna Druś

LITERATURA

JAK WANDA CHOTOMSKA 
NIE ZOSTAŁA MILIONERKĄ

We włoskich szkołach sprawdzane są teraz prace do-
mowe zadane uczniom na lato. Ożywioną dyskusję 
wywołał rozpowszechniony przez prasę list ojca do 
nauczycieli, w którym tłumaczy, dlaczego jego syn 
nie odrobił lekcji. „Wy macie dziewięć miesięcy na 
to, by nauczyć go podstaw wiedzy i kultury, a ja mam 
trzy miesiące, by nauczyć go żyć” — napisał ojciec 
gimnazjalisty z Varese na północy Włoch, który 
decyzję o tym, że jego 13-letni syn nie wykona zadań 
wyznaczonych na lato, skonsultował z psychologami.
Użyta przez niego argumentacja ożywiła trwającą od 
lat polemikę na temat sensu i przydatności zadawa-
nia wakacyjnej pracy domowej. Powszechna w tym 
kraju praktyka w szkołach wszystkich szczebli ma 
tylu zwolenników, ilu przeciwników. Pierwsi mówią, 
że dzięki temu uczniowie nie zapominają zdobytej 
wiedzy, drudzy, wśród nich specjaliści w dziedzinie 
psychologii, wskazują na konieczność pełnego odpo-
czynku od szkolnych obowiązków.
Marino Peiretti, muzyk i wychowawca młodzieży, 
ojciec ucznia III klasy gimnazjum z rozszerzonym 
angielskim i hiszpańskim, w liście do nauczycieli pod-
kreślił: „Tego lata zrobiliśmy razem wiele rzeczy: dłu-
gie przejażdżki na rowerze, pobyt na kempingu, zaj-
mowaliśmy się domem i kuchnią. Skonstruowaliśmy 
nowe biurko, a ja pomogłem mojemu synowi, 
wspierając go i słuchając w tym, co go najbardziej 
interesuje: programowaniu i elektronice”. 
Prasa włoska podkreśla, że popularność listu, który 
krąży także w internecie, potwierdza, że sprawa prac 
domowych na wakacje powinna zostać poważnie 
przedyskutowana.  [DI, PAP]  © Ⓟ

Socjologowie od lat rozprawiają na łamach mediów 
o egoizmie milenialsów (pokolenia Y). Mówi się, 
że jest to generacja osób, dla których priorytetem 
stał się „rozwój osobisty”. Prawdą jest, że styl życia 
dzisiejszych młodych dorosłych (osób urodzonych 
w latach 80. i 90.) diametralnie różni się od stylu ży-
cia ich rodziców. Z badań wynika, że mają mniejsze 
szanse na dorobienie się własnego domu, częściej 
są singlami, później zakładają rodziny. Okazuje się 
jednak, że przodują w opiece nad... czworonogami. 
To, czego nie można im zarzucić, to brak serca 
dla zwierząt — wynika z amerykańskich badań. 
Najnowsze, przeprowadzone w USA przez firmę 
Mintel, dowodzą, że aż trzy czwarte milenialsów 
w tym kraju posiada psy. Koty „wychowuje” 
natomiast 51 proc. tej samej grupy wieko-
wej Amerykanów.
„Wychowuje” — bo to, zdaniem socjologów, ade-
kwatne słowo. 
„Zwierzęta stają się dziś alternatywą dla posiada-
nia dzieci, ich wychowanie jest na pewno mniej 
kosztowne. Gwarantują ci towarzystwo, a możesz je 
sobie sprawić nawet wtedy, jeśli nie jesteś gotowy do 
zobowiązania, jakim jest małżeństwo” — twierdzi na 
łamach „Washington Post” Jean Twenge, profesor 
psychologii z San Diego State University, autorka 
książki „Generation Me”.  [AR]   © Ⓟ

Ikona polskiej literatury dla dzieci, która na prawach 
do kilku wymyślonych przez siebie postaci mogłaby 
zarobić miliony, wiedzie dziś skromne życie starszej pani. 
Właśnie ukazała się pierwsza poświęcona jej książka 

 MATKA JACKA, AGATKI I CIOTKI KLOTKI: Wanda Chotomska 
napisała kilkaset książek, wierszy i opowiadań dla dzieci, 
a w latach 60. współtworzyła popularną bajkę „Jacek i Agatka”. 
Jest również mamą Ewy Chotomskiej, dzisiejszym milenialsom 
znanej jako Ciotka Klotka  [FOT. ARC]
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