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PulsFirmy

Wielka 
Brytania 
przyciąga 
polski biznes
Przedsiębiorcy chętnie przenoszą działalność na Wyspy, 
ale nie wszyscy robią to zgodnie z prawem. 12-13

PulsFirmy

Lokale&Grunty

Biuro w zabytku 
podnosi prestiż

Zdrowa żywność 
w psiej misce

Odrestaurowane kamienice przyciągają 
biznes — mówi Mikołaj Sznajder. 18

Milena Wysocka z Doctor Dog konkuru-
je z globalnymi graczami. 14-15

PulsDnia

Renesans zawodówek – tego 
potrzebuje rynek. 5 tys. dla 
firmy za ucznia na stażu to 
tylko jeden z impulsów   3

MEN stawia 
miliard na 
fachowców

W ostatnich latach poziom nierówności w podziale dochodu w Polsce systematycznie się zmniejsza — dowodzi badanie EU-SILC. Udział najzamożniejszych w krajowej puli pieniędzy spada, 
a najubożsi w coraz większym stopniu w niej partycypują. Do liderów egalitaryzmu wciąż nam jednak daleko. 4

Biedni bogacą się 
szybciej niż bogaci

PulsDnia PulsDnia

Jak HSBC wysyłał 
fortuny do raju 
Polacy mieli swój udział, choć 
nieduży, w puli 180 mld USD 
ukrytych przed fiskusem 
przez szwajcarski bank. 
Klientami HSBC Private Bank 
bywali celebryci, biznesmeni
i ludzie reżimów. 8

Linteri rozbierze 
klienta na atomy 
Siła beaconów drzemie w big 
data — uważają twórcy projek-
tu, wśród nich współzałożyciel 
iTaxi i były szef Empiku. 
Dzięki technologii i rozumowi 
chcą podać tradycyjnym 
sklepom klienta na tacy. 9

Inno-Gene dobierze 
dietę do genów 
Nieinwazyjne badania prena-
talne i testy badające gene-
tyczne predyspozycje w zakre-
sie przemiany materii lub mie-
rzące ryzyko zachorowania na 
raka — tym spółka biotechno-
logiczna chce podbić świat. 5

Tabletowy zawrót 
głowy przemija
Do łask wracają komputery, a Kowalski coraz częściej uznaje, 
że lepiej kupić smartfon z dużym ekranem niż nowy model 
tabletu. Boom skończył się na świecie, gaśnie też w Polsce. 6
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PKP Cargo mają cały
Trade Trans dla siebie

R
eindustrializacja unijnej gospodarki jest ideą 
równie szczytną co abstrakcyjną. Dlatego 
zdająca sobie z tego sprawę brukselska 
centrala tak się uczepiła koncepcji powoła-

nia Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych 
(EFIS), którego ojcem jest Jean-Claude Juncker, nowy 
przewodniczący Komisji Europejskiej. Na razie jego ini-
cjatywa istnieje tylko na papierze, ponieważ nieznany 
jest sposób rozmnożenia pierwotnych 21 mld EUR w gi-
gantyczną kwotę 315 mld EUR. Państwa członkowskie 
podchodzą do tematu składek niczym pies do jeża, 
obawiając się, że nie odzyskają pieniędzy w postaci 
inwestycji u siebie. Do wiary, że efekt domina zadziała, 
jeszcze trudniej przekonać kapitał prywatny. 

W każdym budżecie znacznie przyjemniejsze od zapew-
nienia dochodów jest rozdawnictwo pieniędzy. Dlatego 
już napływają do Brukseli pierwsze projekty kan-
dydujące do objęcia przez EFIS. W tym kontekście 
ciekawie zabrzmiała informacja europosła Jerzego 
Buzka, monitorującego temat na bieżąco. Podczas 
forum „Zmieniamy polski przemysł” przekazał 
ocenę, że okazały się one po prostu słabe. Przede 
wszystkim nie zapewniają efektu domina, czyli po-
zbawione są efektu biznesowej synergii, nakręcającej 
dalszy wzrost gospodarczy w otoczeniu danej formy 
czy regionu. Ich lejtmotywem staje się po prostu 
skorzystanie z nowego źródła pieniędzy. 

Plan Junckera po stronie prawnej i finansowej będzie 
się kisił jeszcze wiele miesięcy. W tym czasie Polska 
powinna przedstawić solidne projekty, mające szanse 
na spełnienie kryteriów i zakwalifikowanie choćby 
do pierwszej transzy 21 mld EUR, która ponoć nie jest 
całkiem iluzją. Czy jest na to szansa? Oby to pytanie 
nie okazało się czysto retoryczne… © Ⓟ

PRZEMYSŁ  

Uszczknąć kasę, 
której nie ma

ENERGETYKA 

ANDRZEJ  ARENDARSKI 
prezes Krajowej Izby Gospodarczej 

Z wiązkowi liderzy nie boją się buńczucznych 
reakcji słownych strony rządowej, zwłaszcza 

że finalnie i tak wymuszają na władzy daleko idące 
ustępstwa. Niedawny sukces górników z Kompanii 
Węglowej zachęcił do działania inne grupy zawo-
dowe. Blokują drogi rolnicy, realna staje się groźba 
protestów kolejarzy, sił próbują górnicy z innych 
koncernów. Związkowi liderzy, wyrzuceni z pracy 
w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, już po kilku 
dniach zostali przywróceni. To pokazało, że opłaca 
się strajkowanie, bo w starciu z racjonalnymi argu-
mentami zwycięża siła.

Bierze się ona między innymi z utrzymywania ol-
brzymich przywilejów socjalnych. Dotyka to i innych 
potentatów sektora energetycznego. Liczne i uprzywi-
lejowane związki są problemem m.in. Orlenu i PGNiG. 
Władze tych spółek też będą musiały wybrać między 
zagłaskiwaniem związkowych liderów a rachunkiem 
ekonomicznym. Szczególnie że obie spółki nie są już 
monopolistami, mierzą się z konkurencją, a muszą 
znaleźć pieniądze na prorozwojowe projekty służące za-
pewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski.  © Ⓟ

Siła ponad argumentami
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Giełdowa spółka 
porządkuje grupę. 
Dokupiła pakiet 
udziałów jednego 
z największych 
spedytorów. 

19 mln km — taką trasę rocz-
nie pokonują pojazdy firmy  
PS Trade Trans. To tak, jakby 
475 razy okrążyły Ziemię wzdłuż 
równika, przewożąc 10 mln ton 
ładunków. Dotychczas ponad 
połowa udziałów w spółce na-
leżała do PKP Cargo, a wkrótce 
giełdowa spółka przejmie po-
zostały pakiet od Trade Trans 
Invest z Bratysławy.

— Podpisaliśmy umowę i ku-
piliśmy 44,44 proc. udziałów 
spółki. Dzięki temu stajemy się 
100-procentowym właścicielem 
jednej z największych w Polsce 
firm spedycyjno-logistycznych, 
osiągającej rocznie obroty na 
poziomie blisko 500 mln zł 
i mającej sporo atrakcyjnych 
aktywów, np. terminale prze-
ładunkowe, którymi teraz bę-
dziemy samodzielnie zarządzać 
— mówi Adam Purwin, prezes 
PKP Cargo.

Z informacji „PB” wynika, 
że cena transakcji to około 
40 mln zł.

Trade Trans ma cztery ma-
gazyny oraz dziewięć terminali, 
w których przeładowuje się m.in. 
węgiel, drewno, wyroby che-

miczne i paliwa oraz zboże, rudę 
i metale. Spółka zajmuje się nie 
tylko kolejowym transportem 
i spedycją, wykorzystuje także 
samochody i zawija do wszyst-
kich portów świata. Organizuje 
również codzienne rejsy pro-
mów do Skandynawii.

Sprzątanie w grupie
Eksperci uważają, że PKP Cargo 
zrobiły niezły interes.

— Spółka porządkuje grupę 
i czyści historyczne zaszłości. 
Partner zagraniczny nie wno-
sił żadnego know-how, PKP 
Cargo z powodzeniem mogą 
samodzielnie rozwijać transport 
międzynarodowy i spedycję, 
dobrze więc, że przejęły pełną 
kontrolę nad Trade Transem 
— uważa Jakub Majewski, prezes 
Fundacji ProKolej.

Adam Purwin podkreśla, że 
zakup pakietu spółki spedycyjnej 
to ostatni element konsolidacji 
aktywów i porządkowania struk-
tury, pozwalający obniżyć koszty 
i usprawnić funkcjonowanie.

— W drugim kwartale 2015 r. 
przedstawimy strategię rozwo-
ju, w której określimy m.in., na 
jakich międzynarodowych ryn-
kach będziemy rozwijać działal-
ność z  PS Trade Transem — pod-
kreśla Adam Purwin.

Wizytówką Trade Transu jest 
możliwość przewozu produktów 
niebezpiecznych i wielkogaba-
rytowych. Spółka dostarczała 

Wizz Air zalepia dziury po Eurolocie
Więcej lotów na 
kierunkach osieroconych 
przez państwową 
spółkę. Utrata rywala 
dała impuls do ekspansji? 
Linia z Węgier impulsu 
nie potrzebowała.

Uderz w stół, a nożyce się ode-
zwą. Eurolot w ostatni piątek 
ogłosił, że przestanie latać od 
1 kwietnia, a Wizz Air już odpo-
wiada.

— Zwiększamy częstotliwość 
lotów z Gdańska do Eindhoven 
w Holandii i do Turku w Finlandii 
z czterech do pięciu tygodniowo. 
Z Warszawy do Dortmundu bę-
dziemy latać nie cztery, ale siedem 
razy w tygodniu — mówi Daniel 
de Carvalho, rzecznik Wizz Aira. 

Eurolot oferuje 19 połą-
czeń i lata m.in. z Gdańska do 

Amsterdamu i Helsinek, 
a z Warszawy do Düsseldorfu 
— to dla tych tras Wizz Air pro-
ponuje alternatywy. Przy okazji 
linia przypomina, że z Gdańska 
lata dwa razy w tygodniu do por-
tu Mediolan Bergamo, co mogą 
wykorzystać osoby, które chciały 
z Eurolotem udać się na lotnisko 
Mediolan Malpensa. 

— Oferujemy niskokoszto-
we rozwiązania dla pasażerów 
dotkniętych decyzją Eurolotu, 
zwiększając liczbę lotów na nie-
których trasach i udostępniając 
rejsy w atrakcyjnych cenach 
— mówi Daniel de Carvalho.

Przedstawiciele Eurolotu 
zapewniają, że pasażerowie, 
którzy kupili bilety na loty po 
1 kwietnia, nie powinni się mar-
twić: linia nikogo nie zostawi sa-
memu sobie, gwarantuje zwrot 
kosztów biletów lub zmianę 

rezerwacji na loty innych prze-
woźników. 

— Taki komunikat to raczej 
zabieg marketingowy. Nawet 
gdyby Eurolot nadal latał, Wizz 
Air nie zrobiłby czegoś całkowi-
cie innego. Linia realizuje prze-
myślaną strategię, w której być 
może wprowadziła najwyżej 
kosmetyczne zmiany — mówi 
Sebastian Gościniarek z firmy 
doradczej BBSG.

Wizz Air już latem 2014 r. za-
powiedział, że zwiększy ofertę 
lotów w Polsce o 15 proc., moc-
niej niż w innych krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej. W ubie-
głym tygodniu linia zapowiedzia-
ła, że w tym kwartale wejdzie na 
londyńską giełdę, gdzie chce po-
zyskać 150 mln EUR. Firma zamie-
rza zwiększyć flotę i do niespełna 
50 samolotów doda 30 sztuk. 
Ryanair, który ma 200 samolo-

tów i dokupuje 175, nie planuje 
poszerzania oferty ze względu na 
koniec działalności Eurolotu. 

— Z uwagi na wyraźną różnicę 
cen rozwijaliśmy się do tej pory 
w Polsce niezależnie od obecno-
ści Eurolotu.  Jego wycofanie się 
z rynku nie będzie więc miało 
wpływu na nasze plany rozwoju 
w Polsce — nadal mamy ambicje 
podwoić liczbę pasażerów z 7 do 
14 milionów rocznie w ciągu 
5-10 lat — mówi Juliusz Komorek 
z Ryanaira.

Lufthansa też nie ostrzy sobie 
zębów na trasy po Eurolocie.

— Koncentrujemy działania 
na rozwoju tras między Polską 
a głównymi portami przesiadko-
wymi Lufthansy we Frankfurcie 
i Monachium — mówi Ofer 
Kisch, dyrektor  regionalny na 
Europę Środkowo-Wschodnią 
w Lufthansie.  [MAG]   © Ⓟ

 PEŁNA KONTROLA: W 2011 r. PKP Cargo, którym kieruje 
Adam Purwin, dokupiło kilka procent akcji Trade Transu. 
Dzięki temu uzyskało większościowy pakiet w spedycyjnej spółce. 
Od lutego będzie nią rządzić niepodzielnie.  [FOT. ARC]

m.in.  35-metrowe konstrukcje 
stalowe do budowy Stadionu 
Narodowego w Warszawie, ele-
menty 130-tonowych pras hy-
draulicznych do Rosji, urządze-
nia wiertnicze do poszukiwań 
ropy i gazu do Kazachstanu, 
90-tonowe wały napędowe do 
silników okrętowych do Korei 
i Chin, trzy 108-tonowe zestawy 
kompresorowe z USA do Polski, 
na teren podziemnego magazy-
nu gazu oraz 125-tonowy reaktor 
z Czech na Ukrainę.

Na celowniku
Przejęcie udziałów Trade Transu 
to jedna z wielu akwizycji PKP 
Cargo. Spółka podpisa-
ła już umowę nabycia 
akcji czeskiego prze-
woźnika AWT za 
445 mln zł i szykuje 
się do zakupu czę-
ści akcji Pol-Miedź 

Transu, spółki kolejowej KGHM 
Polska Miedź. Na celowniku ma 
też rynek przewozów paliw. 
PKP Cargo są wymieniane jako 
jeden z kandydatów do zakupu 
spółki transportowej PKN Orlen. 
Oprócz tego giełdowa firma za-
mierza też za 400 mln zł kupić 
lokomotywy i za 266 mln zł zre-
alizować program dobrowolnych 
odejść dla 3 tys. pracowników. 

Jak sfinansowane zostaną 
warte setki milionów złotych 
projekty, jeszcze nie wiadomo. 
PKP Cargo mają na kontach kilka-
set milionów złotych gotówki ze 
skumulowanych zysków, przed-

stawiciele spółki nie wyklu-
czają jednak także emisji 

obligacji i finansowania 
kredytowego.  © Ⓟ

Katarzyna 
Kapczyńska

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



Miliard euro pójdzie 
na zawodówki

Porażki znanych polityków w procesach wytaczanych mediom to zawsze 
powody do środowiskowej satysfakcji. Były minister sprawiedliwości 
przegrał z tygodnikiem, który w… 2010 r. zacytował ocenę działalności 
ministra z lat 2006–07, odczytaną podczas tajnego posiedzenia Sejmu.  [JAZ]

Zbigniew Ziobro   
twórca i przywódca Solidarnej Polski, były minister sprawiedliwości

Spółka zakończyła budowę najdłuższej regionalnej sieci internetowej w kraju, 
obejmującej 4,6 tys. km łącz oraz 3,27 mln mieszkańców. W pełni skonfigurowana 
sieć ruszy w czerwcu. Wart ponad 410 mln zł projekt sfinansowany został 
w 85 proc. z pieniędzy unijnych, przy udziale firm prywatnych.  [JAZ] 

Anna Streżyńska 
prezes Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej
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Rok szkolny 2014/15 Joanna Kluzik-
-Rostkowska, minister edukacji, mianowa-
ła Rokiem Szkoły Zawodowców.

— To początek odbudowy szkolnictwa 
zawodowego, które zniknęło po upadku 
komuny. Szczęśliwie z unijnych fundu-
szy na lata 2014-20, które powinny ru-
szyć w połowie roku, mamy na poziomie 
centralnym 120 mln EUR, a w budżetach 
marszałków 916 mln EUR, choć począt-
kowo miało być 700. Zadbałam, by część 
pieniędzy można było dedykować wprost 
pracodawcom — mówi Joanna Kluzik-
-Rostkowska.

Przetrwają najlepsi
Dzięki temu obecne zachęty — 1,8 tys. 
zł refundacji wynagrodzenia instrukto-
rów, 400 zł dodatku szkoleniowego dla 
nich i 800 zł kosztów odzieży dla ucznia 
— znacznie urosną. Firmy będą mogły li-
czyć na 5 tys. zł zwrotu za ucznia na sta-
żu, a opiekun stażysty oprócz 1,8 tys. zł 
wynagrodzenia będzie mógł dostać 800 zł 
dodatku i drugie tyle premii. Warunkiem 
finansowania jest umowa między szkołą 
a pracodawcą. 

 I tu MEN upatruje szansy na sukces.
— Dziś kłopot części szkół polega na 

tym, że uczą zawodów, których pra-
codawcy nie potrzebują. Obie strony 
żyją w światach równoległych. Np. 
z badania Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej wynika, że w niektórych 
powiatach szkoły edukują 2 proc. osób 
w danym zawodzie, a byłoby zapotrzebo-
wanie na 36 proc. Niekiedy dzieje się tak 
dlatego, że szkoły idą siłą rozpędu: zawsze 
kształciły w danym kierunku, innym ra-
zem dlatego, że nauczyciele potrafią uczyć 
tylko danego zawodu. Chcemy to zmie-
nić i spowodować, żeby szkoły zwróciły 
się w stronę potrzeb pracodawców. Będą 
musiały to zrobić, bo mamy niż demogra-
ficzny i przetrwają tylko placówki, które 
będą współpracować z przedsiębiorcami 
— uważa Joanna Kluzik-Rostkowska. 

Unijne fundusze przewidują dofinansowa-
nie szkolenia nauczycieli i tworzenie warsz-
tatów w szkołach. Do zrobienia jest sporo. 
Dziś 60 proc. uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych uczestniczy w kształceniu dual-
nym, gdzie 3 dni to praktyka, a 2 dni — nauka.

— Chcemy dojść do sytuacji bliskiej 
100 proc. W Niemczech jest wręcz więcej 
przygotowanych miejsc praktyk niż prakty-
kantów — mówi minister edukacji.

Szkolnictwo zawodowe — reaktywacja. Resort edukacji niemałą gotówką 
zachęci pracodawców do przyjmowania praktykantów

Do nauki zaniedbanych dziś zawodów 
MEN zachęci, dostarczając materiały na-
ukowe.

— Wydawcom często nie opłaca się two-
rzyć niewielkich nakładów. My to sfinansu-
jemy. Na e-podręczniki przeznaczymy do 
2020 r. 165 mln zł — mówi minister edukacji.

 
Strefa, powiat, marszałek
W analizie potrzeb pracodawców biorą 
udział spółki zarządzające Specjalnymi 
Strefami Ekonomicznymi (SSE). 
Przypomnijmy, że od stycznia tego roku 
znowelizowana ustawa zobowiązała je do 
łączenia szkół z pracodawcami. W 14 SSE 
już teraz spółki są gotowe przyjąć na 
praktyki 4 tys. uczniów w przyszłym roku 
szkolnym. 

— Wzorem Małopolski, której urząd 
marszałkowski od czterech lat zajmuje 
się szkolnictwem zawodowym, w każdej 
strefie powstaną klastry edukacyjne, któ-
re będą obserwować, jakie są potrzeby 
rynku. Jesteśmy otwarci na współpracę 
z firmami także spoza stref. Fortunnie 
dla projektu, szkoły ponadgimnazjal-
ne prowadzone są przez powiat, który 

nadzoruje też urzędy pracy, marszałek 
natomiast jest opiekunem wojewódzkich 
urzędów pracy, więc przepływ informacji 
o potrzebach firm jest ułatwiony — mówi 
minister edukacji.

Wyższy poziom
Zaznacza, że uczniowie i ich rodzice mu-
szą przestać traktować technika i szkoły 
zawodowe jak instytucje drugiego wyboru. 

— Przynajmniej część techników powin-
na dać dwa w jednym: zawód plus solidne 
wykształcenie, które nie zamknie drogi 
do dalszej edukacji. Jednak dziś — o ile 
większość osób ma rozeznanie w okolicz-
nych liceach, o tyle brakuje informacji 
o technikach i zawodówkach. Dlatego 
przygotowujemy mapę szkół ponadgim-
nazjalnych, którą opublikujemy w marcu. 
Przeprowadzimy wtedy także kampanię 
wizerunkową prezentującą szkolnictwo 
zawodowe jako ciekawą alternatywę dla 
liceum — mówi Joanna Kluzik-Rostkowska. 

Z danych GUS wynika, że w tym roku 
szkolnym 45,35 proc. uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych wybrało licea, 37,24 proc. 
— technika, a 17,41 proc. zawodówki. © Ⓟ

Małgorzata
Grzegorczyk

m.grzegorczyk@pb.pl  22-333-98-56

 POLSKA DROGA:
W Niemczech licea 
wybiera 30 proc. 
uczniów. Tam 
jednak system jest 
dość bezwzględny, 
bo bardzo szybko, 
już na poziomie 
podstawówki, 
przymyka uczniowi 
drogę do wyższego 
wykształcenia. 
W Polsce pierwszy 
moment wyboru 
następuje znacznie 
później i niech 
tak pozostanie 
— mówi Joanna 
Kluzik-Rostkowska, 
minister edukacji.  
[FOT. WM]

OKIEM EKSPERTA

Nie zapominajmy 
o magistrach
SZYMON ŻÓŁCIŃSKI
partner w Crido Taxand

D o wykorzystania jest ogromny 
budżet — w sumie ponad 

1 mld EUR. Pozwoli to na przeszkolenie 
dziesiątków czy nawet setek tysięcy 
stażystów. Rodzi się zatem pytanie 
o wykonalność tak ambitnego planu. 
W mojej ocenie jest on realny, ale 
pod dwoma warunkami. Po pierwsze 
— musimy jak najmocniej włączyć 
w niego przedsiębiorców, bowiem to 
przyszli pracodawcy najlepiej wiedzą, 
jakie kompetencje są potrzebne. 
A po drugie, proponowane wsparcie 
powinno być atrakcyjne dla przyszłego 
pracodawcy, aby rzeczywiście zachęcić 
przedsiębiorcę do dzielenia się wiedzą 
i doświadczeniem. Niedopasowanie 
systemu kształcenia do potrzeb 
rynku pracy to problem nie tylko na 
szczeblu szkolnictwa zawodowego. 
Należałoby wspierać również tych 
pracodawców, którzy chcą wspomóc 
studentów i absolwentów wyższych 
uczelni w pozyskiwaniu takich 
kwalifikacji, których rzeczywiście 
rynek potrzebuje. 

Już ruszyli 

 Szkolnictwem zawodowym zajmuje 
się obecnie kilka resortów. Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo 
Skarbu Państwa w styczniu podpisały 
porozumienia, w których zobowiązują 
się promować kształcenie zawodowe 
i inspirować pracodawców do włączania 
się w jego rozwój. Inicjatorem 
współpracy jest Ministerstwo 
Gospodarki, które w znowelizowanej 
w ubiegłym roku ustawie o Specjalnych 
Strefach Ekonomicznych (SSE) od 
1 stycznia 2015 r. dodało do zadań 
zarządzających nimi spółek włączanie 
się w rozwój kształcenia w zasadniczych 
szkołach zawodowych i technikach. 
We wszystkich 14 SSE powstaną 
klastry edukacyjne, które połączą 
potrzeby pracodawców — nie tylko firm 
działających w strefach — z ofertą szkół. 
Efekty będą widoczne w roku szkolnym 
2015/16. 



Najbardziej czytelnym wskaźnikiem opi-
sującym zróżnicowanie dochodowe jest 
współczynnik Giniego. Jeśli w danym kraju 
zarobki należą do jednego gospodarstwa 
domowego, przyjmuje on wartość 100. 
W odwrotnej sytuacji — gdyby wszystkie 
gospodarstwa miały taki sam dochód 
— wynosiłby zero. Im niższy wskaźnik, tym 
większa równość w podziale dochodu. 

Z najnowszego europejskiego badania 
dochodów i warunków życia EU-SILC 
wynika, że Gini dla Polski obniżył się 
z 32,7 w roku 2007 do 30,7 w 2013 r.

— Warto podkreślić, że nie mówimy 
o jednorazowym spadku współczynnika, 
lecz o tendencji, która rysuje się wyraźnie 
już od dobrych kilku lat. Mamy do czynie-
nia ze zjawiskiem trwałym, a nie przejścio-
wym — mówi Jan Gmurczyk, ekonomista 
z Instytutu Obywatelskiego (IO).

W 2005 r. współczynnik Giniego wy-
nosił aż 35,6.

— To bardzo krzepiące, a dla wielu 
będzie nawet szokujące: nierówności 
w Polsce nie tylko nie rosną, ale wręcz ma-
leją. Oczywiście nie znikną. Nierówności 
dochodowe czy majątkowe były, są i będą 
częścią gospodarki kapitalistycznej — pod-
kreśla Jakub Borowski, główny ekonomista 
Credit Agricole.

Dzisiaj Polska jest już blisko średniej 
w UE na poziomie 30,5. Daleko nam 
jeszcze do Czech, Słowacji, Słowenii czy 
państw skandynawskich, których współ-
czynnik oscyluje wokół 24. W ostatniej 
dekadzie zostawiliśmy jednak w tyle kraje 
będące w ogonie egalitaryzmu. 

— Na przestrzeni ostatnich kilku lat 
nierówności dochodowe wzrosły mniej 
więcej w połowie państw UE. Co ciekawe, 
w czasie kryzysu wzrostu rozpiętości do-
chodowych nie uniknęły takie dojrzałe go-
spodarki, jak Francja, Dania czy Szwecja, 
które słyną z rozwiniętej polityki socjalnej 
— podkreśla ekonomista z IO.

Więcej bogactwa w biedzie
Z badania EU-SILC wynika też, że w la-
tach 2007-13 zaobserwowano zmniejsze-
nie udziału dochodu grupy najzamoż-
niejszych w dochodzie całej populacji 
— o 1,2 pkt. proc. do poziomu 24,0 proc. 
Zdaniem Jakuba Borowskiego, to dość za-
skakujące.

— Udział 10 proc. osób z najwyższymi 
dochodami spadł, a to idzie w poprzek glo-
balnych tendencji — podkreśla ekonomista. 

Różnice między najbogatszymi a naj-
uboższymi są nadal olbrzymie, jednak 
w ostatnich latach druga grupa w coraz 
większym stopniu partycypuje w krajo-
wym dochodzie. Zdaniem ekonomisty, to 
dowód na to, że wszyscy są beneficjentami 
rosnącego PKB.

— Przypływ podnosi wszystkie łodzie. 
To kłam dla tezy, że najbiedniejsi nie korzy-
stają ze wzrostu — uważa Jakub Borowski.

Na tym tle mniej błyskotliwie wygląda 
też słynny bon mot Henry’ego Kissingera: 
„Kapitalizm to nierówne dzielenie bogac-
twa, a socjalizm to równe dzielenie bie-
dy”. Także Jan Gmurczyk podkreśla, że 
popularną opinię, wedle której w Polsce 
bogacą się tylko nieliczni, można odstawić 
na półkę z bajkami. 

— Mniejsze rozwarstwienie dochodowe 
powinno sprzyjać spójności społecznej 
i rozwojowi. Zmniejszanie się nierówności 
cieszy tym bardziej, że następuje w trud-
nych czasach — wskazuje Jan Gmurczyk.

Miejskie nierówności
Kolejny interesujący wniosek z badań jest 
taki, że miasto i wieś nie różnią się zasadniczo 
pod względem stopnia nierówności w podzia-
le dochodów. Współczynnik Giniego wynosi 
dla nich odpowiednio: 30,0 i 29,1. Większe 
różnice występują natomiast między najwięk-
szymi a mniejszymi miastami.

— W dużych miastach nierówności 
rosną — widać tu grupę odrywającą się 

od peletonu — mówi główny ekonomista 
Credit Agricole.

Poziom nierówności w miastach liczą-
cych ponad pół miliona mieszkańców 
wynosi 32,6, podczas gdy w pozostałych 
grupach miejscowości waha się mię-
dzy 27,6 (w miastach poniżej 20 tys.) 
a 29,6 (w aglomeracjach zamieszkiwanych 
przez 100 a 500 tys. ludzi). W opinii Jakuba 
Borowskiego, łatwo to wyjaśnić.

— To w największych miastach są duże 
korporacje i tutaj mamy najwięcej posiada-
czy kapitału — wyjaśnia ekonomista.  © Ⓟ
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Pod względem egalitaryzmu prawie dogoniliśmy unijną średnią. Udział 
bogatych w dochodzie spadł. Najrówniej jest na wsi i w małych miastach

Polacy coraz równiej 
dzielą się dochodem

mln zł Taką karę nałożył 

UOKiK na Alior Bank 

za zmianę warunków lokat 

terminowych w CHF.3,3
 Chodzi o zmiany w umowie w trakcie jej trwania oraz 

wprowadzające klientów w błąd wdrożenie ich w życie. 
Na skutek zmian klienci banku, którzy posiadali lokaty 
terminowe we franku szwajcarskim, stracili możliwość 
wypłaty gotówki w tej walucie po zakończeniu lokaty. 
Bank zaprzestał już stosowania tych praktyk. Decyzja nie 
jest prawomocna, bank odwołał się do sądu.  [DI, ISBNEWS]

Bartek
Godusławski

b.goduslawski@pb.pl  22-333-99-38

Nierówności stopniowo maleją
   Współczynnik Giniego dla Polski
(w latach 2005-13)…

*dane za 2012 r. Źródło: Eurostat
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Mniejsze 
rozwarstwienie 

dochodowe powinno 
sprzyjać spójności społecznej 
i rozwojowi. 
 Jan Gmurczyk 

ekonomista z Instytutu Obywatelskiego 

OKIEM EKSPERTA

Poprawę będzie widać za rok
WIKTOR WOJCIECHOWSKI

główny ekonomista Plus Banku 

M oim zdaniem, wynik badania to raczej trend boczny, a nie zasadnicza zmiana. Przypuszczam, 
że pewna poprawa mogła natomiast nastąpić w 2014 r., kiedy znacząco zaczęła się polepszać sytuacja 

na rynku pracy. Wzrost zatrudnienia i płac mógł zauważalnie poprawić status materialny osób osiągających
najniższe dochody. Spadek w ostatnich latach dochodów osób zarabiających relatywnie najwięcej mógł 
natomiast wynikać z obcięcia premii dla menedżerów i braku ponadstandardowych zysków właścicieli firm.
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Inno-Gene szuka 
zysku w genetyce

Strajk zjada oszczędności JSW

Firma prowadzi prace 
nad nieinwazyjnymi 
badaniami 
prenatalnymi, a rynek 
well-being chce podbić 
genetyczną dietą.

Spółka biotechnologiczna 
Inno-Gene chce rzucić wy-
zwanie światowemu rynkowi 
genetycznych nieinwazyjnych 
badań prenatalnych, który jest 
wart nawet 200-250 mln USD. 
Pracuje nad bardziej zaawan-
sowanymi testami, które obej-
mują znacznie więcej mutacji.

— Obecnie dostępne testy 
sprawdzają predyspozycje do 
wystąpienia u dziecka dodat-
kowego chromosomu, co wiąże 
się z poważnymi wadami, jak ze-
spół Downa, Edwardsa i Patau. 
Chcemy poszerzyć diagnosty-
kę m.in. o mukowiscydozę. 
Badania są dosyć zaawansowa-
ne. Liczymy, że za blisko rok pro-
dukt będzie już zarejestrowany 
— informuje Cezary Ziarkowski, 
członek zarządu i dyrektor ope-
racyjny Inno-Gene.

Z nowym produktem spółka 
chce wejść zarówno na polski, 
jak i zagraniczny rynek. Nie wy-
klucza również współpracy z fir-
mami, które mają w ofercie star-
sze testy o węższym spektrum. 
Jednak zanim polskie testy trafią 
do oferty zagranicznych koncer-
nów, zagraniczne trafią do Polski.

— Nie czekając na zakończe-
nie własnych badań, chcemy 
ruszyć ze  sprzedażą testów, 
na początek podstawowych.  
Negocjujemy umowę z podmio-
tem zagranicznym. Będziemy 
jego wyłącznym przedstawicie-
lem [na terenie Polski — red.] 
— informuje Cezary Ziarkowski.

Wojna z rakiem…
Oprócz testów prenatalnych 
hitem mają być kolejne testy 
diagnostyczne dotyczące za-
chorowań na raka. Już dzisiaj 
spółka ma je w ofercie.

— W tym roku planujemy 
wprowadzenie kilkunastu no-
wych testów, część z nich bę-
dzie ulepszoną wersją obecnie 
dostępnych produktów — mówi 
Jacek Wojciechowicz, prezes 
i akcjonariusz Inno-Gene.

Na razie spółka nie ujawnia, 
jakich nowotworów będę do-
tyczyły nowe testy. Dostępne 
obecnie sprawdzają predyspo-
zycje do zachorowania m.in. 
na raka jelita, prostaty, płuc, 
piersi, jajnika, nerek, tarczy-
cy, żołądka i kości. Inne testy, 
nad którymi pracuje poznań-
ska spółka, będą wykrywały 
choroby cywilizacyjne — cu-
krzycę, astmę, Parkinsona czy 
autyzm. Jacek Wojciechowicz 
zastrzega jednak, że wejście 
z produktem na rynek nie jest 
wcale takie proste.

— Trzeba wyedukować 
i przekonać lekarzy. Genetyka 
jest stosunkowo nową dziedzi-
ną medycyny i lekarze podcho-
dzą do niej ostrożnie — uważa 
Jacek Wojciechowicz.

Testy genetyczne są już 
kierowane np. do klinik on-
kologicznych. Docelowo będą  
trafiać bezpośrednio do gabi-
netów lekarskich.

…i otyłością 
Inno-Gene interesuje się nie tyl-
ko wysokospecjalistyczną medy-
cyną, ale też sektorem well-be-
ing (wszystko, co poprawia stan 
zdrowia i samopoczucie).

— Pracujemy nad testami, 
które sprawdzają predyspo-
zycje dotyczące przemiany 
materii — czy i jak tolerujemy 
różne produkty  i ich składniki. 
W praktyce dowiemy się np., że 
jesteśmy szczęśliwcami — nasz 
metabolizm działa na tyle szyb-
ko, że możemy się objadać na 
potęgę albo wręcz przeciwnie. 
W dużej mierze decydują o tym 
geny. Są już badania dowodzą-
ce, że konkretny gen odpowiada 
za metabolizm tłuszczu i wręcz 
określa nasze predyspozycje do 
uprawiania określonych spor-
tów  — mówi Cezary Ziarkowski.

Jego zdaniem, same testy 
nie wystarczą Kowalskiemu. 
Dlatego firma chce wejść w ko-
operację z dietetykami, którzy 
na podstawie wyników będą 
mogli stworzyć spersonalizo-
waną dietę.

— Dopinamy właśnie umo-
wy z dietetykami i ośrodkami 
fitness. Pełną ofertę w tym za-
kresie przedstawimy lada dzień  
— informuje Cezary Ziarkowski.

Spółka prowadzi też rozmo-
wy z potencjalnymi inwestora-
mi (branżowymi i finansowy-
mi), którzy pukają do jej drzwi. 
Cezary Ziarkowski zastrzega, że 
to początkowy etap i zanim co-
kolwiek się rozstrzygnie, spół-
ka zdąży przejść z NewConnect 
na główny parkiet giełdy.

— W drugiej połowie roku 
chcemy złożyć prospekt w KNF 
— deklaruje Cezary Ziarkowski. 

Zdaniem jednego z zarządza-
jących funduszem, chcącego 
zachować anonimowość, tech-
nologie Inno-Gene nie są tak za-
awansowane jak te, nad którymi 
pracują światowe koncerny.

— Niewątpliwie genetyka to 
przyszłość medycyny. Testy 
genetyczne pozwalają pro-
centowo określić prawdopo-
dobieństwo zapadnięcia na 
poszczególne choroby. Dzięki 
profilaktyce, diecie, a nawet 
operacji [aktorka Angelina 
Jolie usunęła obie piersi, żeby 
zapobiec nowotworowi — red.] 
możemy zmniejszyć ryzyko 
zachorowania lub opóźnić 
chorobę — tłumaczy nasz roz-
mówca.  [AT]  © Ⓟ

Górniczy związkowcy 
nie mogą porozumieć 
się z zarządem, 
a w stojących kopalniach 
robi się niebezpiecznie.

Jak nie da się rozmawiać, to za-
wsze można pokrzyczeć — i coś 
napisać. Związki zawodowe 
z Jastrzębskiej Spółki Węglowej 
(JSW), strajkujące od 28 stycz-
nia, zapowiedziały, że od wtor-
ku rozpoczną strajk okupacyj-
ny i głodówki. Domagają się 
przede wszystkim interwencji 
resortu skarbu i odwołania za-
rządu z prezesem Jarosławem 
Zagórowskim, obwinianym 
za pogarszającą się  kondycję 
spółki, na czele.

W poniedziałek po południu 
policja użyła wobec protestują-
cych gazu łzawiącego i armatek 
wodnych. Zarząd tymczasem 
wystosował list do pracowni-

ków, wzywający do powrotu 
do pracy, i na płonące przed 
siedzibą spółki opony odpowie-
dział snuciem wizji pożarów, 
trawiących opuszczone przez 
górników ściany kopalni.

— Z każdym dniem strajku 
poziom zagrożenia pożarowego 
i zawałowego jest wyższy. Na 
pięciu ścianach sytuacja jest już 
poważna. Przywrócenie normal-
nej produkcji na części ścian, po 
zakończeniu protestów, może 
zająć kilka miesięcy — mówi 
Jerzy Borecki, wiceprezes JSW.

Tyle że na zakończenie pro-
testów na razie się nie zanosi. 
JSW przez strajk wydobyło 
w tym roku o 0,5 mln ton węgla 
mniej, niż zamierzało, i choć 
sprzedaje zapasy, ma problem 
z zaopatrzeniem klientów. 
Koksownie zaczęły kupować 
surowiec w innych źródłach, 
a te z grupy JSW ścięły produk-
cję o połowę.

— Utrzymujemy płynność, 
ale przy braku produkcji 
i zmniejszonej sprzedaży istnie-
je oczywiście ryzyko upadłości. 
Chcemy utrzymać miejsca pra-
cy w spółce, ale by to zrobić, 
musimy wprowadzić program 
oszczędnościowy. Cięliśmy 
już koszty we wszystkich ob-
szarach poza kosztami pracy 
— mówi Jarosław Zagórowski, 
prezes JSW.

Związkowcy zgodzili się 
w ubiegłym tygodniu na za-
mrożenie pensji, zawieszenie 
dopłat do przewozów pracow-
niczych czy rozliczanie choro-
bowego według standardowych 
zasad. Nie ma jednak zgody 
w najważniejszych kwestiach, 
czyli w sprawie czternastek 
(kosztują rocznie 250 mln zł,  
zarząd chce uzależnić je od 
poziomu zysku netto), sze-
ściodniowego tygodnia pracy 
— i odwołania prezesa.

— Finanse spółki są, jakie są, 
ceny węgla na światowych ryn-
kach również. To, kto jest pre-
zesem JSW, nie ma na to wpły-
wu i zmiana na fotelu prezesa 
nie zmieni sytuacji JSW — broni 
się Jarosław Zagórowski.

W strajku uczestniczy ok. 
9,5 tys. z 26,3 tys. pracowników. 
Według zarządu JSW, każdy dzień 
przerwy w pracy to 27 mln zł 
utraconych przychodów.

— W wyniku strajku uzyskali-
śmy do tej pory około 130 mln zł 
mniej ze sprzedaży surowca, niż 
zakładaliśmy w planie na pierw-
szy kwartał. To niemal tyle, ile 
oszczędności osiągniemy w tym 
roku dzięki tym fragmentom 
porozumienia, które w ubie-
głym tygodniu zostały zaakcep-
towane przez stronę związkową.  
Strajk już zjadł te oszczędności 
— mówi Robert Kozłowski, od-
powiedzialny za finanse w zarzą-
dzie JSW.  [MZAT]  © Ⓟ

i 17 proc. produkcji UE), przed 
Niemcami (121 Mtoe, 15 proc.), 
Wielką Brytanią (110 Mtoe, 
14 proc.), Polską (71 Mtoe, 9 proc.) 
i Holandią (70 Mtoe, 9 proc.).  
Te pięć państw wyprodukowało 
w 2013 r. prawie dwie trzecie wy-
tworzonej energii w UE.  [DI, PAP]

ENERGETYKA

Zużycie  energii 
w UE spadło 
do początku lat 90. 

Konsumpcja energii w UE między 
2006 a 2013 r. spadła o 9,1 proc. 
i sięgnęła poziomu z początku  
lat 90. — podał Eurostat. 
Zależność UE od importu energii 
utrzymała się na poziomie 
53 proc. Między 2006 a 2013 r. 
zużycie energii spadło w 25 kra-

jach. Wzrosło tylko w trzech: 
Polsce — z 96,9 do 98,2 Mtoe, 
Holandii — z 79,5 do 81,2 Mtoe, 
i Estonii — z 5,5 do 6,7 Mtoe 
(jednostka do porównywania 
różnych paliw kopalnych). 
Największym producentem ener-
gii pozostała Francja (135 Mtoe 

25,8
proc.  Tyle wyniosła 
stopa zależności 
Polski od importu 
energii.

R E K L A M A  3 0 9 9 2

Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Grudziądza 
o przetargach ustnych nieograniczonych

organizowanym w dniu 14 kwietnia 2015r. 
 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości, 

stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, 
położonych w Grudziądzu:

Lp. Położenie 
nieruchomości

Nr 
działki

Powierzchnia Obręb Księga 
Wieczysta

Cena
wywoławcza

w tym 23% 
podatek VAT

Wysokość 
wadium

▶        trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 
na prawach powiatu, 

▶       nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę śródmiejską (symbol 7MUs);
            Tereny zabudowy śródmiejskiej – należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który 

to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta; 
są to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowej bez określenia funkcji podstawowej, z zielenią urządzoną, obiektami towarzy-
szącymi i terenami komunikacji

1. ulica 
Szpitalna

9/3
9/4

10/1
10/2
11/1
11/2
11/3
13/2
13/3
   15
24/1

202 m2

1118 m2

206 m2

357 m2

111 m2

115 m2

332m2

745m2

379m2

732m2

23m2

4320 m2

38 TO1U/00050585/0
TO1U/00050585/0
TO1U/00003343/8
TO1U/00003343/8
TO1U/00050584/3
TO1U/00050584/3
TO1U/00003342/1
TO1U/00050585/3
TO1U/00003342/1
TO1U/00025981/2
TO1U/00050585/0

900.000,00 
złotych 

168.292,68
złote

90.000,00 
złotych

Lp. Położenie
nieruchomości

Nr 
działki

Powierzchnia Obręb Księga 
Wieczysta

Cena
wywoławcza

w tym 23 % 
podatek VAT

Wysokość 
wadium

▶        pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 
na prawach powiatu

▶        nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę śródmiejską (symbol 7MUs);
            Tereny zabudowy śródmiejskiej – należy przez to rozumieć zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego śródmieścia, który 

to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy miasta; 
są to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowej bez określenia funkcji podstawowej, z zielenią urządzoną, obiektami towarzy-
szącymi i terenami komunikacji.

2. ulica 
Szpitalna

7/6
24/6 

228 m2

2462 m2

2690 m2

38 TOIU/00050585/0 650.000,00 
złotych

121.544,72
złote

65.000,00 
złotych

Przetargi  na sprzedaż nieruchomości odbędą się w dniu 14 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 
1 – pokój 301. 
Przetargi przeprowadzone zostaną bezpośrednio po sobie, zgodnie z podaną kolejnością, począwszy od godz. 10.00 .
Każda nieruchomość jest przedmiotem odrębnego przetargu. Wniesienie jednego wadium uprawnia do wzięcia udziału w jednym przetargu. 
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 (parter i II piętro), na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz w zakładce „sprzedaż nieruchomości” oraz na stronie internetowej Grudziądza 
www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 – Wydział Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.
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Koniec boomu
na tablety 

Po pięciu latach nieustannego wzrostu globalny ry-nek tabletów w końcu się nasycił. Nastąpiło to dość nieoczekiwanie w ostatnim kwartale 2014 r., który miał być tradycyjnie okresem żniw dla producen-tów. Według wyliczeń analityków z firmy Canalys, sprzedaż tabletów spadła po raz pierwszy w historii — i to aż o 12 proc. Jak szacuje inna firma — brytyjski Context — w Europie Zachodniej tąpnięcie było nieco łagodniejsze (wyniosło „tylko” 10 proc.), ale do rzezi doszło w kategorii urządzeń z systemem Android. Popyt na nie poleciał w dół o ponad 20 proc. 
Smartfonowa konkurencjaGlobalny odwrót od tabletów dotrze w  tym roku nad Wisłę. Co prawda sprzedaż tabletów w Polsce w ubiegłym roku wzrosła o ponad 14 proc., ale ostatni kwartał był już bardzo słaby. Według GfK Polonia, w grudniu wzrost wyniósł symboliczny 1 proc. — Rynek tabletów jest już nasycony i dojrzały. Dlatego liczba urządzeń sprzedanych w 2015 r. może być nieco niższa niż w 2014 — uważa Marcin Harasim, szef firmy Asbis Polska. — Spadek w kategorii tabletów sięgnie w tym roku 10 proc. Już w ostatnim kwartale 2014 r. obserwo-waliśmy mniejszą sprzedaż tych urządzeń — mówi Dominik Gozdek, dyrektor działu zarządzania pro-duktami IT w sieci handlowej Neonet. Jego zdaniem, przyczyną jest nasycenie rynku. Kto zamierzał kupić tablet, już to zrobił. Coraz częściej też klienci decydują się na zakup smartfonów, szcze-gólnie modeli o większej przekątnej ekranu, które zastępują tablety w roli urządzeń do przeglądania internetu. Rośnie także sprzedaż phabletów oraz urządzeń hybrydowych, które łączą funkcjonalność notebooków i tabletów.

Stare, dobre komputeryKrzysztof Jonak, dyrektor Intela w Europie Środkowo--Wschodniej, zwraca uwagę na jeszcze jedno zjawi-sko: powrót komputerów do łask. — Po zakupie tabletu klienci szybko orientują się, że nie zaspokoi on wszystkich potrzeb i nie zastąpi komputera. Dlatego obserwujemy falę wymiany no-tebooków i desktopów na nowe urządzenie. Klienci 

uważają, że takie odświeżenie ma sens, a sięganie po kolejny tablet — już nie — mówi Krzysztof Jonak.Podkreśla, że w Polsce rynek tabletów nigdy nie przerósł rynku komputerów, co w Europie Zachodniej i USA nastąpiło w ubiegłym roku. To dowodzi, że nad Wisłą rynek nie nasycił się jeszcze w takim stopniu, jak w krajach bardziej rozwiniętych.Spadająca sprzedaż to niejedyny niekorzystny trend, z którym będą musieli zmierzyć się producenci i dostawcy tabletów. Klienci coraz częściej decydują się na wybór urządzeń globalnych marek, które zna-cząco staniały. Dzięki temu największymi graczami na polskim rynku tabletów zostały Samsung i Lenovo, które dzięki bardzo agresywnej polityce cenowej szyb-ko zwiększają sprzedaż. Tracą na tym rodzime firmy, które dzięki boomowi na tablety stały się rozpozna-walnymi dostawcami elektroniki użytkowej.
Biznes zamiast KowalskiegoMimo niekorzystnej tendencji zarówno polscy, jak i zagraniczni producenci wierzą, że sytuacja na rynku tabletów nie będzie zła.— Wydłużenie okresu użytkowania tabletów było głównym powodem spadku sprzedaży w ubiegłym roku. Ten trend zostanie w tym roku zatrzymany, a sprzedaż nawet wzrośnie, bo klienci, którzy znają już podstawowe funkcjonalności tego typu urządzeń, będą planowali wymianę tabletu na nowszy model — mówi Ewelina Pączkowska z podpoznańskiego Goclevera. 
Podobnie sytuację ocenia Olaf Krynicki z Samsunga Polska. Jego zdaniem, rynek czeka fala wymiany ku-pionych wcześniej tabletów na nowe urządzenia. — Obecnie największy udział w rynku mają tanie modele. Będziemy jednak powoli obserwować rosną-cy udział droższych tabletów. Wiąże się to z pogłę-biającą się świadomością klientów, a co za tym idzie, ich rosnącymi wymaganiami — podkreśla przedsta-wiciel Samsunga.

W ocenie Tomasza Wańki z Actiona, producenci dostrzegają słabość rynku konsumenckiego. Dlatego będą się zwracać w stronę korporacji, starając się zwiększyć sprzedaż tabletów w firmach. Ten trend jest coraz bardziej widoczny — np. pod koniec ubie-głego roku Samsung zaprezentował tablet Galaxy Tab Active, przekonując, że to idealne urządzenie do pra-cy w terenie. 
— Będzie to interesujący segment dla współpracu-jących z nami resellerów, którzy są w stanie wdrożyć produkt wraz z usługą i napisać do niego mobilną aplikację — uważa Tomasz Wańka. © Ⓟ

Mariusz 
Gawrychowski

m.gawrychowski@pb.pl  22-333-98-57

Globalny trend ucieczki klientów od tabletów uderzy w tym roku w polski rynek. Popyt może spaść nawet o 10 proc. 

mld EUR Tyle zysków z eksportu straciła już UE na 
sankcjach wobec Rosji — powiedział Jose Manuel Garcia 
Margallo, minister spraw zagranicznych Hiszpanii. 
Według KE, w 2013 r. eksport miał wartość 120 mld EUR. [DI, PAP]21
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Hoop chce założyć koszulkę lidera 
Po restrukturyzacji 
spółka zamierza 
przeskoczyć dwóch 
solidnych konkurentów. 

Numer jeden w syropach, nu-
mer dwa w sokach dla dzieci 
i wejście do nowej kategorii na-
pojów funkcjonalnych — to cele 
Simony Novákovej, nowej prezes 
Hoop Polska. Martin Mateas, jej 
poprzednik, po zakończeniu 
restrukturyzacji polskiej spółki 
ma zająć się innymi projektami 
grupy Kofola.

 W syropach rządzi Herbapol 
Lublin, należący do Jerzego 
Staraka. Wart około 310 mln zł 
rynek traci nieco na wartości, 
a wolumenowo jest w stagnacji.

 — Zdajemy sobie sprawę, że 
wzrost musi odbyć się kosztem 
innych. Jesteśmy w stanie jesz-
cze zwiększyć dostępność na-
szych syropów — mówi Simona 
Nováková. 

Zwiększanie ich dostępności 
to również jednak wyzwanie 
dla lidera.

— Nie tylko nie zamierzamy 
oddać palmy pierwszeństwa, 
chcemy wręcz umocnić się 
na pozycji lidera rynku syro-
pów. Mamy jeszcze spore re-
zerwy wzrostu, bo dotychczas 
nie sprzedawaliśmy syropów 
w dyskontach — twierdzi Tadeusz 
Czarniecki, dyrektor marketingu 
Herbapolu Lublin.

Jego zdaniem, w kategorii sy-
ropów na pewno będzie chciał 
mieć więcej do powiedzenia 
również Maspex, który niedawno 
przejął je od finansowego inwe-
stora firmy Agros-Nova, zajmują-
cej w tej kategorii trzecie miejsce.

— Na zmianach właściciel-
skich może skorzystać cała 
kategoria — zupełnie inne jest 
podejście właściciela finansowe-
go, któremu zależy na szybkim 
zdobyciu udziałów kosztem 
deprecjacji ceny, a inne bran-

żowego, który patrzy długoter-
minowo. Widoczny w ostatnim 
roku lekki spadek kategorii nie 
powinien martwić. Przez całe 
lata był wzrost, a w sumie 
w ciągu ostatniej dekady rynek 
się prawie podwoił — uważa 
Tadeusz Czarniecki.

Maspex, Agros-Nova i Hoop 
działają też w innej napojowej 
kategorii — soków dla dzieci war-
tych 800 mln zł. Tu wadowickiej 
grupie i jej Kubusiowi od lat nikt 
nie zagroził. W zasięgu Hoopa, 
jak twierdzi nowa prezes, jest 
natomiast awans z trzeciego na 
drugie miejsce, które teraz zaj-
muje Hortex.

— Będziemy poszerzać portfel 
produktów i mocno je promo-
wać — mówi Simona Nováková.

 Po sprzedaży Maspeksowi 
80 proc. aktywów firmy Agros-
-Nova jej właściciel deklarował, 
że albo sprzeda resztę, albo do-
kupi nowe spożywcze aktywa, 
by stworzyć nową, dużą grupę. 

Marek Sypek, jej prezes, potwier-
dza, że oba scenariusze wciąż są 
aktualne. Prezes Hoop Polska 
przyznaje, że zakup soków dla 
dzieci od tej firmy może być 
pomysłem na szybkie zwiększe-
nie udziałów.

— Agros-Nova to spółka, któ-
rej się przyglądamy, ale rocznie 
przeglądamy wiele ofert, które 
oceniamy pod kątem dopaso-
wania do naszego portfela pro-
duktów i proponowanej ceny. 
Trudno dzisiaj powiedzieć, czy 
zdecydujemy się na jakieś prze-
jęcie w tym roku — zastrzega 
Simona Nováková.

— Po transakcji z Maspeksem 
zostaliśmy z dużą fabryką, cen-
trum logistycznym i trzema 
markami. Czysto teoretycznie 
patrząc na Hoop Polska — bez-
sprzecznie zakup naszych ma-
rek byłby dla nich ciekawym 
rozszerzeniem portfela i okazją 
do uzyskania wielu synergii. 
Na pewno byłoby mu łatwiej 

zdobyć większe udziały w ryn-
ku soków dla dzieci oraz zaist-
nieć na rynku soków i napo-
jów niegazowanych — uważa 
Marek Sypek. 

W 2015 r. Hoop ma nastą-
pić debiut w nowej kategorii 
— wód i napojów funkcjonal-
nych. Ich spożycie w Europie 
Wschodniej, jak podaje spółka, 
wynosi około 200 mln litrów 
wobec 560-580 mln w Europie 
Zachodniej, ale co roku rośnie.  

— Będzie to zupełnie nowa 
linia produktów. Kolejna katego-
ria, do której chcemy wejść, to 
soki nie z koncentratu — mówi 
Simona Nováková.

 Jej zdaniem, rynek soków, 
nektarów i napojów w Polsce nie 
jest już w stanie mocno rosnąć. 
Dużych zmian natomiast należy 
spodziewać się między poszcze-
gólnymi kategoriami, a za najbar-
dziej perspektywiczne uznaje 
właśnie te dwie, w których Hoop 
się wkrótce pojawi.  [MICH]  © Ⓟ

Narodowy Bank Szwajcarii jest 
gotów do interwencji na rynkach 
walutowych i ma jeszcze miejsce 
na ewentualne dalsze obniżki stóp 
procentowych, które już są ujemne, 
by w razie potrzeby osłabić
franka. Obserwujemy sytuację kur-
sową jako całość — stwierdził 

Thomas Jordan, prezes SNB. 
Ujemne stopy procentowe mają, 
jego zdaniem, „duży wpływ” 
na postrzeganie franka jako mniej 
atrakcyjnego, a sygnalizowanie 
przez SNB otwartości na dalsze 
obniżki powinno zniechęcać do 
szwajcarskiej waluty.

— Oczywiście istotną kwestią
jest ograniczenie ujemnych stóp, 
ale pozostaje pytanie, gdzie 
dokładnie jest ta granica 
— powiedział Thomas Jordan. 
Ich obecny poziom (-0,75 proc.), 
jego zdaniem, nie jest jeszcze grani-
cą i może być pogłębiony.  [WST, DI]

BANKI CENTRALNE

SNB jest gotowy 
do interwencji 
i obniżki stóp
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WNajlepsi eksperci i praktycy WNajważniejsze zagadnienia i problemy
WNajświeższe trendy WNajnowsze rozwiązania

konferencje.pb.pl

W A R S Z T A T Y
Reklamacje, skargi, odwołania  
w sektorze finansowym

12 lutego 2015 r., Warszawa

K O N F E R E N C J A
2nd QRM Central Europe 
Conference

K O N F E R E N C J A
Trendy Sprzedaży 2015  
2. edycja

18-19 marca 2015 r., Warszawa

14-16 marca 2015 r., Warszawa

K O N F E R E N C J A
PO Infrastruktura i Środowisko  
- jak zdobyć dofinansowanie?

26 lutego 2015 r., Warszawa

S Y M P O Z J U M
Wyzwania dla logistyki 
e-sklepów 

24-25 lutego 2015 r.,Warszawa

W A R S Z T A T Y
Znakowanie i bezpieczeństwo 
żywności

17 lutego 2015 r.,Warszawa

K O N F E R E N C J A
Zamówienia Publiczne – najnowsze 
regulacje, spodziewane zmiany

S Z K O L E N I E
Sztuka prezentacji i wystąpień 
publicznych

5-6 marca 2015 r.,Warszawa

19 marca 2015 r.,Warszawa

Więcej informacji – konferencje.pb.pl, Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz: 22 333 97 77, szkolenia@pb.pl

R E K L A M A  

 ZA MOCNY RYWAL: Hoop 
rezygnuje na razie z walki na 
rynku coli. Simona Nováková, 
nowa prezes, podkreśla, 
że spółka ma ustabilizowaną 
pozycję, ale nie jest w stanie 
przeskoczyć Pepsi.  [FOT. WM]



wielu krajów, z których część wszczęła 
śledztwa — jak Belgia, Argentyna czy USA.

Wśród klientów ujawnionych przez 
dziennikarzy zaangażowanych w projekt 
są aktorzy, politycy, sportowcy i biznes-
meni, ale także osoby związane z afrykań-
skimi i azjatyckimi reżimami, podejrzane 
o handel bronią (także nuklearną), objęte 
sankcjami w związku z zajęciem Krymu. 
W 2012 r. śledztwo amerykańskiego Senatu 
wykryło, że HSBC dopuszczał do prania 
milionów dolarów z operacji karteli nar-
kotykowych z Ameryki Łacińskiej, a także 
był zaangażowany w operacje finansowe, 
których beneficjantami był Iran i Al-Kaida. 

Bank za ugodę z Amerykanami zapłacił 
1,9 mld USD odszkodowania.

HSBC Private Bank od początku kwe-
stionował ustalenia dziennikarzy „Le 
Monde” i francuskiej policji, a także le-
galność pozyskania danych. Informatyk, 
który był źródłem, został oskarżony przez 
Szwajcarię o szpiegostwo ekonomiczne, 
kradzież danych i naruszenie tajemni-
cy bankowej.

Eksperci, na których powołują się dzien-
nikarze ICIJ, szacują ostrożnie, że w rajach 
podatkowych jest przechowywane około 
7,6 bln USD, co rocznie kosztuje fiskusa 
na całym świecie około 200 mld USD. © Ⓟ

Aż 865,6 mln USD mieli ukryć przed urzę-
dami skarbowymi polscy klienci szwajcar-
skiego HSBC Private Bank. W większości 
to relatywnie niewielkie oszczędności, 
ale aż 293,4 mln USD to aktywa jednego 
klienta — wynika z międzynarodowego 
śledztwa dziennikarskiego prowadzo-
nego przez francuski „Le Monde” oraz 
International Consortium of Invetigative 
Journalists (ICIJ).

W sumie między listopadem 2006 r. 
a marcem 2007 r. HSBC Private Bank prze-
transferował do rajów podatkowych ma-
jątek wart 180,6 mld USD. W procederze, 
którego celem było uniknięcie skutków 
wprowadzenia w 2005 r. europejskiej 
Dyrektywy Oszczędnościowej, wzięło 
udział ponad 100 tys. osób i 20 tys. firm. 
Na liście klientów jest 512 podmiotów koja-
rzonych z Polską, które założyły 745 ukry-
tych kont numerycznych podłączonych 
z 1885 kontami bankowymi. Właścicielami 
31 rachunków były osoby legitymujące się 
polskim paszportem.

Przymknięte oczy
Kilka miesięcy przed wprowadzeniem 
przepisów, które nakazały opodatkowanie 
oszczędności w szwajcarskich bankach, 
HSBC Private Bank wysłał do klientów 

list z informacją o instrumentach i struk-
turach, które pozwalają uniknąć opodat-
kowania. Bank zastępował konto osobiste 
kontem numerycznym, które było połą-
czone ze spółkami tworzonymi w Panamie 
lub na Wyspach Dziewiczych. Dla bezpie-
czeństwa wyeliminowano korespondencję 
między klientem a jego opiekunem: pocz-
ta była deponowana w banku. Niektórzy 
klienci w ogóle nie pozostawiali danych 
kontaktowych. Mogli jednak zarządzać 
majątkiem osobiście i wypłacać pieniądze 
wyłącznie w oddziale banku w Szwajcarii 
albo przy użyciu karty wystawionej na 
konto numeryczne. Mogli przynosić pie-
niądze w walizkach, bo bank o nic nie 
pytał. W identyfikacji klienta pomagał 
m.in. zawód. Jak ustalili dziennikarze ICIJ, 
konta numeryczne były szczególnie po-
pularne wśród „gospodyń domowych”. 
Jedną z nich była... saudyjska księżniczka 
Lolowah bint Faisal Al Saud.

W czasach, kiedy HSBC Private Bank 
wprowadzało te mechanizmy, szefem ca-
łej grupy bankowej był Stephen Green, 
późniejszy minister handlu i inwestycji 
Wielkiej Brytanii.

Aktorzy i dyktatorzy
Dane o kontach zostały w 2007 r. wykra-
dzione przez informatyka — pracownika 
banku, a potem trafiły do francuskiej 
policji. W śledztwie ustalono, że niemal 
wszystkie konta francuskich obywateli 
były założone w celu uniknięcia podat-
ków. W 2010 r. paryska policja powia-
domiła o ustaleniach urzędy podatkowe 
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Dyskretni bankierzy schowali przed fiskusem 180 mld USD. 
Klientami byli celebryci, biznesmeni i przestępcy. Polacy także 

HSBC Private Bank 
kierował prosto do raju

Źródło: ICIJ

Czyje pieniądze ukrył HSBC
   Klienci HSBC Private Banku (według kraju) i powierzony kapitał

47. Polska 

…

10. Belgia

9. Brazylia

8. Bahamy

7. Włochy

6. Izrael 

5. Francja

4. USA

3. Wenezuela

2. Wielka Brytania

1. Szwajcaria 31,2

21,7

14,8

13,4

12,5

10,0

7,5

7,0

7,0

6,3

0,9

11,2

8,8

1,2

4,2

9,2

6,6

7,5

0,2

8,7

3,0

0,5

Kapitał (w mld USD) Liczba klientów (w tys.)

mld GBP Tyle może kosz-

tować Wielką Brytanię samo 

przeprowadzenie referendum 

w sprawie wyjścia z UE.20
 Według analityków ING, niepewność związana z jej człon-

kostwem w UE może przełożyć się na pogorszenie nastrojów 
inwestycyjnych i spowodować wolniejszy rozwój gospodarczy. 
Może to przełożyć się na około 0,5 proc. wolniejszy wzrost PKB 
do czasu przeprowadzenia referendum w 2017 r. Przy obecnej 
wartości gospodarki szacowanej na 1,7 bln GBP oznaczać 
20 mld GBP utraconych inwestycji.   [DI, PAP]

Ważne dane

Chłodniej 
na rynku pracy 

12,1 
proc.  Do takiego poziomu wzrosła stopa bezrobocia 
rejestrowanego w styczniu.

W zrost liczby bezrobotnych w porównaniu z grudniem 
nie zaskakuje ekspertów, bo jest zgodny z rytmem 

sezonowym rynku pracy. Sytuacja i tak jest lepsza niż rok 
temu, bo teraz stopa bezrobocia jest aż o 1,8 pkt. proc. 
niższa.  Dodatkowo resort pracy przypomina, że tegoroczny 
wzrost jest niższy od odnotowywanego w poprzednich 
latach, kiedy wynosił nawet 160 tys. osób. Są też powody
do optymizmu — w pierwszym miesiącu roku pracodawcy 
skierowali do urzędów 71 tys. ofert pracy, aż o 29 proc. 
więcej niż miesiąc wcześniej.  [BG]   © Ⓟ

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III 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 10 lutego 2015 roku zostało podane do publicznej wiadomości 
ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 87/4
o pow. 0,8361 ha (obr. 74 – Wola Sławińska, ark. 6) położonej w Lublinie przy ul. Głównej 43, 45, dla której Sąd Rejonowy Lublin 
– Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00207607/4.
Przeznaczenie nieruchomości – sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.
Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy
złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości zwolniona z podatku Vat na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 i 10a w zw. z art. 29a ust. 8 
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Wysokość wadium – 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2015 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. 717, VII piętro, tel. (81) 466 - 27 - 26, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. 
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Polskie beacony idą w big dataSalony telekomów 
polubiły jabłka Twórca iTaxi, m.in. 

z byłym szefem Empiku 
i Sephory, wspólnie 
włączają się w rewolucję 
w handlu. Rusza Linteri.

Beacony to, beacony tamto. Nie 
ma wątpliwości, że o małych, 
wydajnych i tanich nadajnikach 
łączących się ze smartfonami 
będziemy słyszeli w najbliższym 
czasie mnóstwo. A co jeśli zosta-
ną one, niczym dawne nadajni-
ki bluetooth, zastąpione nową 
technologią? Dla współtwórcy 
iTaxi to nie problem. Łukasz 
Felsztukier — bo to o nim mowa 
— przy wsparciu kilku znanych 
menedżerów i biznesmenów 
także zdecydował się zainwe-
stować w segment beaconów. 
Tyle że skupił się nie na samym 
rozklejaniu „fasolek” oraz mar-
ketingu, ale na oprogramowa-
niu i analitycznej części tej tech-
nologii.

— Oferujemy także marke-
ting, ale zanim się on pojawia, 
jest analiza danych. Sklepy 
internetowe mają Google 
Analytics, my tworzymy ta-
kie narzędzie dla tradycyj-
nego handlu, łącząc je także 
z e-handlem — mówi Łukasz 
Felsztukier, dziś już pre-
zes Linteri.

Wiedza w kanałach
W projekt Linteri włączyło się 
troje aniołów biznesu, którzy 
wsparli biznes kilkuset tysiąca-
mi złotych przy wycenie spółki 
na poziomie 5 mln zł. W tej wy-

liczance od cyferek ważniejsze 
są nazwiska. Pierwszy z inwe-
storów to Maciej Szymański, 
były prezes Empik Media 
& Fashion, a wcześniej szef 
Sephory w kilkunastu kra-
jach Europy oraz Azji (w tym 
w Chinach).

— Wszedłem w Linteri, 
bo zjadłem zęby na handlu 
i wiem, że takie narzędzia były 
od zawsze potrzebne, tylko nie 
było ku temu narzędzi techno-
logicznych. Handel ma obecnie 
problem z poukładaniem, zgra-
niem dwóch kanałów sprzeda-
ży: elektronicznego i tradycyj-
nego. Okazuje się, że możemy 
zbierać olbrzymie ilości danych 

także o klientach w klasycz-
nych sklepach. Linteri ma po-
magać przekuwać to w wiedzę 
i dopasowywać komunikaty 
marketingowe do typu klienta 
— mówi Maciej Szymański.

Inny z inwestorów w spół-
ce Felsztukiera to Krzysztof 
Dąbrowski, znany z projektów 
krążących wokół marketingu 
interaktywnego, m.in. SARE 
czy Beemail. 

— Oczywiście można po-
wiedzieć, że Linteri wpisuje 
się w szał beaconów, jednak 
nie idzie tą drogą co wszyscy. 
Tu pierwsza jest platforma do 
analizy danych z beaconów, 
a potem dopiero komunika-

ty do użytkowników. Spółka 
ma ambicję być pierwsza 
w tego typu rozwiązaniach, 
nie tylko w Polsce — mówi 
Krzysztof Dąbrowski.

Radyjka za proste
Łukasz Felsztukier przyznaje, 
że obecny kształt i działalność 
Linteri to przygotowanie do 
tego, co stanie się za 2-3 lata. 
Ocenia, że same beacony to 
żadna sensacja technologicz-
na, ot „radyjka”. Prawdziwa 
ich moc to właśnie gigabajty 
danych, jakich dostarczają 
o użytkowniku smartfona: skąd 
przyszedł, przy której półce 
stał, jakie rzeczy oglądał, co 
kupił, a co oglądał na telefonie 
poza sklepem, jakie inne sie-
ci odwiedza. To wszystko ma 
pomóc sprzedawcom poznać, 
lepiej zrozumieć i zaspokoić 
potrzeby klientów.

— W przyszłości w cenie 
będą ci, którzy dają coś więcej 
niż prosty marketing. Nasza 
platforma ma oddać w ręce 
centrów handlowych, sieci 
sklepów narzędzia analitycz-
ne, dostępne online i jednocze-
śnie pomagać im w ich opra-
cowywaniu — mówi Łukasz 
Felsztukier. 

Za kilka miesięcy, ma-
jąc 2-3 znaczące wdrożenia 
w Polsce, Linteri będzie debiu-
tować na globalnych rynkach. 
Wtedy też spółka planuje ko-
lejną rundę finansowania. Tym 
razem inwestorzy powinni 
przygotować — zamiast tysięcy 
— miliony złotych.  [KAJ]  © Ⓟ

Eurotel żyje 
z prowadzenia salonów 
T-Mobile i Play, ale 
w jego wynikach coraz 
większą rolę odgrywają 
sklepy Apple’a.

Z ulic polskich miast i galerii 
handlowych niespiesznie, ale 
stale, znikają salony operato-
rów telekomunikacyjnych, 
w poprzedniej dekadzie ro-
snące jak grzyby po deszczu. 
Giełdowy Eurotel, który jest 
największym graczem w tej 
branży i czołowym dystrybu-
torem oferty T-Mobile, przy-
znaje, że po latach wzrastającej 
sprzedaży na rynku telekomu-
nikacyjnym trudno jest utrzy-
mać wyniki tylko na podstawo-
wej działalności. 

— W 2009 r. mieliśmy 
240 salonów T-Mobile, dziś 
jest ich nieco ponad 160, ale 
zamknięcia i optymalizacja 
sieci nie zawsze musiały pro-
wadzić do spadku zysków. 
Największe znaczenie miała 
tu oferta operatora i system 
prowizyjny. Dobrze radzą so-
bie salony Playa, prowadzo-
ne przez przejętą w 2009 r. 
spółkę Viamind. Jest ich po-
nad 100. Przy mniejszej skali 
działania niż posiadana przez 
nas sieć salonów T-Mobile za 
trzy kwartały ubiegłego roku 
wypracowały lepsze wyniki 
— mówi Tomasz Basiński, wi-
ceprezes Eurotela.

Spółka ma też w portfelu 
około 40 salonów, sprzedają-
cych ofertę NC+. Kurczenie się 
sieci telekomów i brak konkret-
nych celów do przejęć w pod-
stawowej branży sprawił, że od 
połowy 2013 r. Eurotel buduje 
drugą nogę działalności — pod 
szyldem iDream otwiera salo-
ny partnerskie Apple Premium 
Reseller (APR), przejął też kon-
kurencyjną sieć iTerra. 
W tym segmencie ryn-
ku jest numerem dwa.

— To jest zupełnie inna 
skala działalności niż przy 
salonach operatorów mobil-
nych — jeden punkt iDream 
to jak dziesięć punktów tele-
komów pod względem obro-
tów. W związku z wejściem na 
rynek nowego iPhone’a mieli-
śmy w salonach Apple’a bar-
dzo dobrą drugą połowę roku, 
co będzie widać w wynikach 
również za czwarty kwartał. 
Rynek jest nadal perspekty-
wiczny i ciągle rośnie, a wraz 
ze wzrostem zamożności 
Polaków należy oczekiwać 
dalszego zwiększania wy-
datków na markowy sprzęt 
— mówi Tomasz Basiński.

Największy polski reseller 
Apple’a, iSpot, należący do 
spółki SAD, ma dziś 22 salo-
ny, w tym 9 w Warszawie. 
Na razie salonów Apple’a, 
które prowadzi Eurotel, jest 7, 
ale w tym roku na mapie mają 
pojawić się kolejne. W już ist-
niejących będzie natomiast 
przybywać usług. 

— W najbliższym czasie 
otwieramy salon w Toruniu, 
do końca roku zamierza-
my otworzyć jeszcze jeden. 
Chcemy dalej rozbudowywać 
nasz serwis, lepiej obsługiwać 
biznes, wspierać edukację 
przy wykorzystywaniu sprzętu 
Apple’a i rozwijać sklep inter-
netowy iDream.pl — twierdzi 
wiceprezes Eurotela.

Spółka, która we wtorek wy-
płaciła opóźnioną dywidendę 
za 2013 r., jeszcze nie podjęła 
decyzji co do podziału zysków 
za 2014 r. Po trzech kwartałach 
na poziomie netto sięgnęły one 
4,26 mln zł przy 110,4 mln zł 
przychodów. 

— Ewentualną rekomen-
dację w sprawie dywidendy 
podamy nie wcześniej niż po 
publikacji wyników za ubiegły 

rok, czyli po trzeciej deka-
dzie marca — mówi 

Tomasz Basiński.  
[MZAT]  © Ⓟ

tylko kwestia czasu, zanim wszyscy 
uznają, że rozstanie jest najlepszą 
strategią — uważa Alan Greenspan.
Dług publiczny Grecji wynosi ponad 
320 mld  EUR, tj. 175 proc. PKB. 
— Jeśli nie dostanie dodatkowych 
kredytów, będzie musiała zbankru-
tować i opuścić strefę euro 

Problemy Grecji nie zostaną 
rozwiązane, dopóty pozostanie 
w bloku walutowym — uważa 
Alan Greenspan, były szef Fedu.
— Nie widzę, by Grecji pomagało 
posiadanie euro. Nie można też 
dostrzec korzyści z tego faktu dla 
reszty członków strefy. Myślę, że to 

EUROLAND

Alan Greenspan: 
Grexit to tylko 
kwestia czasu

— twierdzi były szef władz 
monetarnych USA. 
Popiera stanowcze podejście 
Niemiec, które domagają się wy-
pełnienia przez Grecję wszystkich 
zobowiązań i odrzucają jej próby 
złagodzenia warunków programu 
ratunkowego.  [WST, DI]

 SIŁA SPRZĘTU: Dla Eurotela, którego wiceprezesem jest Tomasz 
Basiński, głównym biznesem jest sprzedaż oferty operatorów tele-
komunikacyjnych. Ten rynek przestał jednak rosnąć, więc nowym 
motorem rozwoju ma być sprzedaż markowego sprzętu.  [FOT. ARC]

 TECHNOLOGIA TO NIE WSZYSTKO: Handel tradycyjny i beacony 
— to połączenie elektryzuje świat technologii. Łukasz Felsztukier, 
z pomocą znanych menedżerów, w projekcie Linteri idzie jeszcze 
dalej. Do elektroniki dokłada analitykę.  [FOT. ARC]
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Wyciąg z ogłoszenia Prezydenta Grudziądza 
o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym,

organizowanym w dniu 14 kwietnia 2015r. 
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości, 

stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, 
położonej w Grudziądzu:

Lp. Położenie
nieruchomości

Nr
działki

Pow. Obręb Księga 
Wieczysta

Cena
wywoławcza

Wysokość
wadium

▶     nieruchomość może być zagospodarowana na funkcje usługowo-handlowo-administracyjno-mieszkalne

1. ulica 
Gen. Józefa Hallera 1

1/6
1/7

45 m2

657 m2

702 m2

56 TO1U/00025539/9 1.360.000,00 zł 136.000,00 zł

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno–biurowym, trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, całkowicie 
podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 881,80m2, stanowiącym byłą siedzibę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
Budynek murowany z cegły, na fundamentach ceglanych i betonowych, dobudowany jedną ścianą szczytową do sąsiedniego budynku, 
z dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym dachówką, wyposażonym w instalację elektryczną, wod.-kan., gazową, ciepłowniczą
i telefoniczną. Zasilanie budynku w ciepło realizowane jest przez OPEC Grudziądz sp. z o.o. 
Stan techniczny budynku ocenia się jako dobry.
Teren nieruchomości utwardzony jest ażurowymi płytami.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, 
ul. Ratuszowa 1 – pokój 301. 
Pełna treść ogłoszenia zamieszczona została na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 
(parter i II piętro), na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.grudziadz w zakładce „sprzedaż nieruchomości” 
oraz na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce „dla inwestorów” → sprzedaż nieruchomości.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 – Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami pok. 312, II piętro, tel. (56) 45-10-277.



Szykują się duże 
zmiany na rynku opieki 
długoterminowej. 
Na horyzoncie 
pojawiają się standardy 
i certyfikaty.

Na rynku opieki długoter-
minowej ma zapanować 
niemiecki porządek zamiast 
obecnej wolnoamerykanki. 
Eksperci z Krajowego Instytutu 
Gospodarki Senioralnej (KIGS) 
oraz twórcy ustawy o pomocy 
osobom niesamodzielnym pra-
cują właśnie nad propozycja-
mi, które mają uporządkować 
działalność domów starości 
— w planach jest wprowadze-
nie m.in. podstawowych stan-
dardów i certyfikacji.

— Razem z niemieckim 
partnerem, który ma duże do-
świadczenie w tym obszarze, 
pracujemy nad założeniami dla 

certyfikatów. Optymalnie było-
by, gdyby przedsięwzięcie zosta-
ło objęte agendą Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej. 
Resort jest wstępnie zaintere-
sowany — informuje Marzena 
Rudnicka, prezes KIGS.

Zastrzega, że na szczegóły 
jest za wcześnie. Na razie wia-
domo tylko, że certyfikaty nie 
będą dotyczyły usług medycz-
nych, ale opiekuńczych i stan-
dardu placówek. KIGS liczy, że 
poprawią jakość świadczonych 
usług. Ten sam cel przyświeca 
twórcom ustawy o pomocy 
osobom niesamodzielnym 
(w tym starszym), której pro-
jekt jest już gotowy.

— Chcemy wprowadzić mi-
nimalny standard placówki 
dotyczący powierzchni na jed-
nego mieszkańca, wyposażenia 
sanitarnego czy dostosowania 
architektury [do potrzeb cho-
rych i niepełnosprawnych pen-

sjonariuszy — red.]. Nie będą 
to wygórowane wymagania, 
bo chcemy ustawą napędzać 
rynek, a nie go ograniczać. 
Obecnie działające placówki 
nie muszą się martwić zawcza-
su — te, które nie spełniają wy-
magań, będą miały trzy lata 
na dostosowanie — uspokaja  
senator Mieczysław Augustyn, 
współtwórca ustawy.

Bałagan bez dozoru 
Twórcy obu projektów zwraca-
ją uwagę na bałagan panujący 
na rynku. Niektóre placów-

ki, podlegające samorządom 
i świadczące usługi finansowa-
ne przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, już teraz muszą speł-
niać standardy, choć w przy-
padku pierwszej grupy wyma-
gania różnią się w zależności 
od regionu. Placówki działające 
wyłącznie komercyjnie są na-
tomiast często poza kontrolą.

— Nie podlegają specjal-
nym wymogom rejestracyj-
nym. Wiele działa jako hote-
le i pensjonaty, nie oferując 
usług rehabilitacyjnych czy 
aktywizujących. W przypad-

ku takich placówek trudno 
mówić o prawdziwej opiece 
długoterminowej — uważa 
Agnieszka Szpara, prezes EMC 
Instytutu Medycznego.

Jak twierdzi, tak działa obec-
nie większość domów opieki. 
Utrzymują się jednak na rynku, 
bo oferują niskie ceny.

— Może to smutne, ale Polacy 
wybierają dla swoich rodziców 
raczej tanią starość. Niestety, 
cena jest obecnie kluczowa 
— mówi Agnieszka Szpara.

W opinii szefowej EMC, 
certyfikacja się przyjmie, jeśli 
będzie narzucona. Zdaniem 
Marcina Zawadzkiego, założy-
ciela Medi-Systemu, spółki spe-
cjalizującej się w opiece długo-
terminowej, jest ona potrzebna.

— Rynek potrzebuje upo-
rządkowania, nie tylko z punk-
tu widzenia przedsiębiorców, 
ale też seniorów i ich rodzin, 
którym obecnie trudno odróż-

nić placówkę dobrą od niespeł-
niającej żadnych standardów 
i będącej poza kontrolą — mówi 
Marcin Zawadzki.

Kto za to płaci
Eksperci zwracają też uwagę 
na chaotyczny system finanso-
wania opieki długoterminowej. 
Na rynku działa obecnie kilkaset 
placówek świadczących usługi 
opiekuńcze. Niektóre, Domy 
Pomocy Społecznej Zakłady 
Opiekuńczo-Lecznicze, są nad-
zorowane przez samorządy, 
inne są komercyjne, ale część 
przedsiębiorców świadczy usłu-
gi dla NFZ. Koszty opieki długo-
terminowej pokrywają więc sa-
morządy, resort pracy i polityki 
społecznej, NFZ oraz pensjona-
riusze i ich rodziny. Przepływy 
te nie są w żaden sposób koor-
dynowane. © Ⓟ

Alina Treptow
a.treptow@pb.pl  22-333-99-34
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Czas skończyć z chaosem w domach starości 
Może to smutne, 
ale Polacy wybierają 

dla swoich rodziców raczej 
tanią starość. Niestety, 
cena jest obecnie kluczowa.
 Agnieszka Szpara

prezes EMC Instytutu Medycznego

mld USD Odpływ inwe-

stycji o takiej wartości 

odnotował już australijski 

sektor farm wiatrowych.13,3 
 To efekt impasu politycznego, do którego doprowadziła 

deklaracja nowego konserwatywnego rządu, który dąży 
do odejścia od wsparcia dla branży. Wielu inwestorów 
rozważa zmniejszenie inwestycji bądź opuszczenie 
Australii. Energetyka wiatrowa jest drugim w Australii 
OZE (po wodnej) — dostarcza 25 proc. zielonej  energii, 
pokrywa 4 proc. ogólnego zapotrzebowania kraju.  [WST, DI]
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Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego 
na następujące stanowiska w Zarządzie tej spółki:

 1) Prezesa Zarządu;
 2) Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. restrukturyzacji;
 3) Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji;
 4) Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
 5) Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych;
 6) Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji;
 7) Członka Zarządu – dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym kandydatów na stanowiska: Prezesa Zarządu; Wiceprezesa 
Zarządu – dyrektora ds. restrukturyzacji; Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji; Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania 
infrastruktury; Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowo – ekonomicznych; Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji; Członka Zarządu 
– dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego w spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dalej (PKP PLK S.A.) 

1. Kandydat na Prezesa Zarządu powinien spełniać kryteria:
 a) wykształcenie wyższe;
 b)  co najmniej 10-letni staż pracy, w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowisku 

kierowniczym, przy czym nie krótsze niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie 
na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem zarządzanie podmiotami 
gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyjnymi podmiotów gospodarczych; 

 c)  znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikowanie się;
 d)  niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
 e)  korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych;
 f)  niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
 g)  dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na 

stanowisku kierowniczym.

2. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. restrukturyzacji powinien spełniać 
kryteria określone w pkt. 1 lit. od c-g oraz następujące:
 a) wykształcenie wyższe;
 b)  co najmniej 10-letni staż pracy, w tym nie krótsze niż 5-letnie udokumentowane 

doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązki 
zarządzania projektami strategicznymi lub restrukturyzacyjnymi;

3. Kandydat na Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji powinien spełniać 
kryteria określone w pkt. 1 lit. od d-g oraz następujące:
 a) wykształcenie wyższe;

 b)  co najmniej 10-letni staż pracy, przy czym nie krótsze niż 5-letnie udokumentowane 
doświadczenie na stanowisku kierowniczym w podmiocie gospodarczym prowadzącym 
działalność w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową związane z organizacją, 
optymalizacją i efektywnością w zakresie eksploatacji infrastruktury kolejowej;

4. Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury powinien 
spełniać kryteria określone w pkt. 1 lit. od d-g oraz następujące:
 a) wykształcenie wyższe;
 b)  co najmniej 8-letni staż pracy, przy czy nie krótsze niż 5-letnie udokumentowane 

doświadczenie na stanowisku kierowniczym związanym z organizacją, optymalizacją, 
i efektywnością procesów remontowo – utrzymaniowych lub jednostek takie 
prace wykonujących;

5. Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych powinien 
spełniać kryteria określone w pkt. 1 lit. od c-g oraz następujące:
 a)  wykształcenie wyższe (kierunkowe); dodatkowym atutem będzie wykształcenie 

podyplomowe z zakresu finansów, prawa lub zarządzania;
 b)  co najmniej 8-letni staż pracy, przy czym nie krótsze niż 5-letnie udokumentowane 

doświadczenie na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązki 
zarządzania finansami;

6. Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji powinien spełniać 
kryteria określone w pkt. 1 lit. od c-g oraz następujące:
 a) wykształcenie wyższe;
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 b)  co najmniej 8-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie doświadczenie na stanowisku 
obejmującym swoim zakresem planowanie, przygotowanie lub realizację inwestycji 
w sektorze transportu;

 c)  znajomość prawa polskiego i unijnego w zakresie wdrażania projektów 
infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków pomocowych w ramach 
perspektywy finansowej 2007-2013 oraz 2014-2020;

7. Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego powinien 
spełniać kryteria określone w pkt. 1 lit. od c-g oraz następujące:
 a) wykształcenie wyższe;
 b)  co najmniej 8-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie doświadczenie na stanowisku 

kierowniczym obejmującym swoim zakresem zarządzanie ryzykiem operacyjnym  
i/lub audytem;

8. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
 a)  list motywacyjny, zawierający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez PKP PLK S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu; Wiceprezesa Zarządu 
– dyrektora ds. restrukturyzacji; Wiceprezesa Zarządu – dyrektora ds. eksploatacji; 
Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury; Członka Zarządu  
– dyrektora ds. finansowo – ekonomicznych; Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji 
inwestycji; Członka Zarządu – dyrektora ds. jakości i ryzyka operacyjnego.

 b) określenie stanowiska na które kandyduje;
 c)  życiorys zawodowy (z podaniem adresu korespondencyjnego, e-mailowego, numeru 

telefonu kontaktowego lub faksu); 
 d)  aktualny, nie starszy niż 30-dniowy oryginał zaświadczenia o niekaralności;
 e) poświadczone kopie następujących dokumentów: 
  • dowodu tożsamości; 
  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni; 
  • świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
 f) oświadczenie kandydata o: 
  • ukończeniu studiów wyższych; 
  •  stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisku na które kandydat 

aplikuje; (w przypadku kandydata ubiegającego się ponownie o dane stanowisko); 
  •  poziomie znajomości języka obcego, o którym mowa w pkt 1 ust. c, jeżeli znajomość 

języka jest wymagana na stanowisku, na które kandydat aplikuje;
  •  korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych; 
  •  niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania 

stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  •  braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;
 g)  oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji 

w organach osoby prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję; 
 h)  oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które 

mogą powodować konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której 
dotyczy postępowanie;

 i)  inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności kandydata;
 j)  odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e mogą być poświadczone przez kandydata, 

jednakże oryginały lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany 
do przedstawienia Radzie Nadzorczej najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

W przypadku kandydata który ubiega się ponownie o dane stanowisko, kandydat zwolniony 
jest z obowiązku przedłożenia poświadczonych kopi: dowodu osobistego; dyplomu ukończenia 
wyższej uczelni; świadectw pracy (lub zaświadczenia o zatrudnieniu) oraz złożenia oświadczenia 
kandydata o: ukończeniu studiów wyższych; stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na 
stanowisku na które kandydat aplikuje; poziomie znajomości języka obcego, jeżeli znajomość 
języka jest wymagana na stanowisku, na które kandydat aplikuje.
Wymienione dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania 
postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach 
handlowych z późniejszymi zmianami.

9. Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach 
z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:… (wpisać nazwę stanowiska którego 
zgłoszenie dotyczy) Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do 27 lutego 2015 r. 
do godz. 16.00.
Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające 
datę i godzinę przyjęcia.
Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki: 
Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03 – 734 Warszawa ul. Targowa 74, pok. 014, 
parter skrzydło C. 
Decyduje data wpływu do siedziby PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

10. Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, 
będą dostępne w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu., w terminie do 11 marca 2015 r. 
do godz. 16.00.
Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Urszula Chmielecka  
tel. + 48 (22) 47 332 96.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych 
w ogłoszeniu, nie podlegają rozpatrzeniu o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie 
lub drogą elektroniczną na wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres elektroniczny.
Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania 
kwalifikacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

11. Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 5 marca 2015 r.

12.  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone 
w ogłoszeniu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A., 03-734 Warszawa ul. Targowa 74, od dnia 12 marca 2015 r. do dnia 20 marca  
2015 r., w toku których Rada Nadzorcza oceniać będzie wiedzę, z poniższych zagadnień:

 a)  wiedza w zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym działa spółka;
 b)  znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
 c)  znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek działających w grupie kapitałowej;
 d)  znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
 e)  znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne;
 f)  znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa 

oraz rachunkowości zarządczej;
 g)  znajomość języka angielskiego, jeżeli jest wymagana na stanowisku na które 

kandydat aplikuje;
 h)  znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki;
 i)  doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce

12.1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu poza zagadnieniami 
wymienionymi w pkt. 12. ocenia się również wiedzę kandydata z co najmniej jednego 
z zagadnień:
 a)  finansów (np. rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów 

przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa);
 b) kształtowania strategii Spółki;
 c) sprzedaży;
 d) analizy rynku i konkurencji;
 e) marketingu i promocji;
 f) public relations;
 g) prawa pracy;
 h) roli zarządu w relacji z przedstawicielami pracowników;
 i) zbiorowych stosunków pracy;
 j) polityki rekrutacyjnej;
 k) systemu ocen i motywacji pracowników;
 l) szkoleń i rozwoju pracowników;
 m) wiedzy w zakresie zagadnień merytorycznych właściwych dla stanowiska.

12.2. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Wiceprezesa Zarządu – dyrektora 
ds. restrukturyzacji poza zagadnieniami wymienionymi w pkt. 12. ocenia się również wiedzę 
kandydata z co najmniej jednego z zagadnień wymienionych w pkt. 12.1. d-l, zagadnień 
związanych z prowadzeniem restrukturyzacji Spółki.

12.3. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Wiceprezesa Zarządu – dyrektora  
ds. eksploatacji poza zagadnieniami wymienionymi w pkt. 12. ocenia się również wiedzę 
kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących:
 a) jakości ruchu kolejowego;
 b) zarządzania bezpieczeństwem;
 c) wykorzystaniem infrastruktury kolejowej;
 d) prowadzeniem ruchu pociągów i realizacją rozkładów jazdy.

12.4 W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora  
ds. utrzymania infrastruktury poza zagadnieniami wymienionymi w pkt. 12. ocenia się również 
wiedzę kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących utrzymania w sprawności 
technicznej infrastruktury kolejowej oraz ustalania standardów utrzymania linii kolejowych.

12.5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora  
ds. finansowych i ekonomicznych poza zagadnieniami wymienionymi w pkt. 12. ocenia się 
również wiedzę kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących wiedzy z zakresu 
finansów (np. rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, 
audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa).

12.5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora ds. 
realizacji inwestycji poza zagadnieniami wymienionymi w pkt. 12. ocenia się również wiedzę 
kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących wiedzy z zakresu przygotowania 
i wykonawstwa przedsięwzięć inwestycyjnych, wiedzę z zakresu prowadzenia procesów 
inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków unijnych.

12.6. W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora ds. jakości 
i ryzyka operacyjnego poza zagadnieniami wymienionymi w pkt. 12. ocenia się również wiedzę 
kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących wiedzy z zakresu:
 a)  procedur rozliczania inwestycji finansowanych ze środków krajowych i unijnych;
 b) umiejętności rozliczania i analizowania projektów inwestycyjnych;
 c) zagadnień dotyczących oceny jakości robót inwestycyjnych.

13. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana 
będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.

14. O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 

15. Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, 
w każdym czasie zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydatów. 

16. Dokumenty kandydata, którego zgłoszenie nie uzyskało aprobaty Rady Nadzorczej, nie 
odebrane przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty powiadomienia o braku aprobaty 
lub których kandydat nie odebrał w wyniku przesłania za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., 
zostaną komisyjnie zniszczone. 



PulsFirmy Wspieramy przedsiębiorców  
także na firma.pb.pl

 RYZYKOWNY  
ZABIEG: — Główne 
benefity podatkowe 
oraz w zakresie 
ubezpieczeń spo-
łecznych w przypad-
ku przenoszenia fir-
my do Anglii dotyczą 
podmiotów, które 
faktycznie będą 
prowadzić dzia-
łalność w Wielkiej 
Brytanii. Pozostali 
z tych benefitów 
nie tylko mogą 
nie skorzystać, ale 
dodatkowo mogą 
na siebie ściągnąć 
kłopoty — mówi 
Tomasz Wickel, 
partner w kancelarii 
SSW Spaczyński 
Szczepaniak 
i Wspólnicy.   
[FOT. ARC]

12 PULS BIZNESU, 10 LUTEGO 2015

Wielka Brytania kusi przed
Przedsiębiorczość  Polskie firmy coraz chętniej przenoszą działalność  
do Wielkiej Brytanii, gdzie system gospodarczy jest prosty i przyjazny.  
Jednak nie wszystkie mogą to zrobić

Kumulacja problemów w transporcie
Płaca minimalna  
w Niemczech może 
oznaczać koniec  
dla wielu polskich firm 
transportowych  
— przestrzega branża. 

W całej gospodarce przyrost licz-
by dłużników spada, a w trans-
porcie rośnie — wynika z danych 
Krajowego Rejestru Długów 
(KRD). Od lutego ubiegłego roku 
liczba zadłużonych firm trans-
portowych, które zostały wpisa-
ne do rejestru, wzrosła o ponad 
10 proc., do 10 014. Ich zadłuże-
nie sięga obecnie 344 mln zł. 

Branża mocno ucierpiała 
głównie ze względu na konflikt 
na Wschodzie. W efekcie wpro-
wadzenia sankcji w handlu 

z Rosją część firm transporto-
wych utraciło sporą liczbę zle-
ceń — zarówno tych pochodzą-
cych od polskich eksporterów, 
jak i od firm z Unii Europejskiej 
handlujących z Rosją. Te drugie 
wybierały polskich przewoźni-
ków, ponieważ swoje usługi ofe-
rowali taniej, a poza tym mają 
lepsze rozeznanie w specyfice 
rosyjskiego rynku i zasad, jakie 
tam obowiązują. 

— Wraz z sankcjami nało-
żonymi przez UE na Rosję 
oraz rosyjskim embargiem na 
produkty z UE te zlecenia się 
skończyły — mówi Adam Łącki, 
prezes KRD. 

Na całej sytuacji ucierpiały 
jednak nie tylko firmy, które 
organizowały transport na 
Wschód. 

— My organizujemy trans-
port głównie w kierunku 
zachodnim, ale konflikt na 
Wschodzie powoduje, że wiele 
firm transportowych wraca do 
kraju i szuka nowych rynków 
zbytu, powiększając i tak dużą 
konkurencję. W efekcie rośnie 
presja na spadek cen — tłuma-

czy Elżbieta Heichel, dyrektor 
operacyjny w firmie spedycyj-
nej Startis HMP. 

Wschód to jednak niejedy-
ne problemy, z którymi musi 
obecnie zmagać się transport. 
Kolejnym są niższe ceny paliw. 

— Powodują one, że klienci 
wymagają proporcjonalnego 

obniżenia stawek za nasze usłu-
gi, podczas gdy tańsze paliwo 
nie przekłada się na całościowy 
koszt usług transportowych 
— mówi Renata Przeniosło, dy-
rektor handlowy w Startis HMP. 

Do tego pojawiła się usta-
wa o płacy minimalnej 
w Niemczech. Nowe przepisy 
nakazują wypłacanie zawodo-
wym kierowcom jeżdżącym 
po niemieckich drogach mi-
nimum 8,5 EUR za godzinę.  
Co prawda, ich obowiązywanie 
jest zawieszone w odniesieniu do 
przejazdów tranzytowych, jed-
nak zdaniem przedsiębiorców 
z branży transportowej, to nie 
rozwiązuje problemu. Po pierw-
sze zawieszone przepisy można 
łatwo znowu wprowadzić w ży-
cie, po drugie polscy przewoźni-

cy świadczą w Niemczech także 
usługi kabotażowe (transport na 
terenie Niemiec) oraz przewożą 
towary z Niemiec do Polski i na 
odwrót. W obu tych przypad-
kach przepisy o płacy minimal-
nej obowiązują nadal. 

— Do Rzetelnej Firmy należy 
2,5 tys. firm transportowych. 
Ich właściciele sygnalizują 
nam, że utrzymanie tych prze-
pisów to dla nich zabójstwo. 
Spowodowałoby to wzrost 
kosztów pracowniczych o 50-
-60 proc. Nasze firmy nie są 
w stanie udźwignąć takich 
kosztów, więc liczba dłużników 
jeszcze się powiększy — mówi 
Waldemar Sokołowski, prezes 
Rzetelnej Firmy. © Ⓟ

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

Ograniczona biurokracja, uproszczone 
procedury rejestracyjne i likwidacyjne, 
wysokie kwoty dochodów wolnych od 
opodatkowania, a przede wszystkim jasne, 
klarowne zasady. Prawdziwy raj dla przed-
siębiorców. Szkoda, że nie w Polsce, tylko 
w Wielkiej Brytanii. To tam nasz biznes 
coraz częściej szuka ucieczki od polskich 
realiów. 

Biznes ucieka na Wyspy
— Przenoszenie firm do Anglii stało się 
w ostatnim czasie modne. Zwłaszcza 
wśród drobnych przedsiębiorców — przy-
znaje Marek Niedźwiedź, dyrektor w fir-
mie Aexea Consulting, oferującej m.in. 
pomoc w rejestracji działalności w Wielkiej 
Brytanii. 

Swój biznes do Anglii w połowie 2013 r. 
przeniósł Maciej Dutko, przedsiębiorca, 
właściciel Dutkon.pl. 

— Postanowiłem przestać generować 
należności wobec państwa, które nie tyl-
ko nie dba o przedsiębiorców, ale robi 
wszystko, żeby zniechęcać ich do rze-
telnej aktywności gospodarczej. Władze 
Wielkiej Brytanii doskonale rozumieją, 
że główną siłą napędową gospodarki są 
małe i średnie firmy, a wzrost aktywno-
ści przedsiębiorców jest równoznaczny 
ze wzrostem dobrobytu w całym kraju  
— wytłumaczył motywy swojej decyzji we 
wpisie na blogu. 

Po półtora roku prowadzenia firmy 
w UK wymienia same korzyści. 

— Nie podlegam niejasnym i nielo-
gicznym polskim przepisom prawnym, 
nie muszę odprowadzać ponad 14 tys. zł 
składek ZUS rocznie, oszczędzam kolejne 
kilkanaście tysięcy złotych podatku w cią-
gu 12 miesięcy, dzięki kilkunastokrotnie 
wyższej kwocie wolnej od podatku docho-
dowego i do tego mogę oferować klientom 
usługi o blisko jedną czwartą taniej niż 
polskie firmy właśnie z powodu znacznie 
wyższego progu zwolnienia z VAT — wyja-
śnia Maciej Dutko. 

Zainteresowanie tym kierunkiem pod-
sycają dodatkowo coraz liczniej pojawia-
jące się na rynku podmioty, które oferują 
usługi przenoszenia firm do Anglii. 

— W 2005 r., kiedy rozpoczynaliśmy 
działalność w Anglii, działały 2 czy 3 fir-
my pomagające zakładać spółki w UK dla 
naszych rodaków. Dzisiaj jest ich mnóstwo 
— mówi Marcin Gawlik, właściciel spółki 
Firma w Anglii Limited. 

Prowadzona przez niego firma w ciągu 
10 lat obsłużyła ok. 2,5 tys. klientów, nie 
tylko z Polski. 

 
Raj, ale nie podatkowy
Angielski system z pewnością jest bardziej 
przyjazny niż nasz. Ale wcale nie dlatego, 
że podatki są tam niższe. 

— Są nawet wyższe — CIT wynosi 20 
i 21 proc., a PIT 20, 40 i 45 proc. — zauwa-
ża Marek Niedźwiedź. 

Jednak w Wielkiej Brytanii ci, których 
na płacenie wysokich zobowiązań nie stać, 
nie robią tego. 

— Wysokość zobowiązań urzędowych 
w Anglii jest ściśle uzależniona od zysku 

firmy. W przypadku jednoosobowych 
działalności gospodarczych obecnie 
kwota zwolniona od opodatkowania to 
10 tys. GBP brutto, czyli ponad 55 tys. zł.  
Kwota zwolniona od składek ubezpiecze-
niowych wynosi blisko 8 tys. GBP, a ubez-
pieczenie obowiązkowe w skali roku 
jedynie 143 GBP. Jeśli taka firma nie ma 
odpowiedniego zysku, to nie płaci podatku 
ani ubezpieczenia poza składką obowiąz-
kową — mówi Marcin Gawlik. 

— Wyższe są także progi dochodów, po 
przekroczeniu których podatnik zobo-
wiązany jest do płacenia wyższej stawki. 

W konsekwencji, w wielu przypadkach 
efektywna stopa opodatkowania dochodów 
może być niższa niż w Polsce. Znacząco 
niższy jest również poziom obciążeń z ty-
tułu ubezpieczenia społecznego — dodaje 
Tomasz Wickel, partner w kancelarii SSW 
Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy. 

Jednak nie tylko oszczędności przycią-
gają przedsiębiorców do Anglii. 

— Brytyjski system przede wszystkim 
jest jasny i klarowny — przedsiębiorca za-
wsze wie, ile ma do zapłaty. Rozliczenia 
podatku dochodowego są wykonywane 
raz w roku, a nowe spółki limited wyko-
nują swoje pierwsze rozliczenie w terminie 
do 20 miesięcy od daty rejestracji. Liczba 
obowiązków i formalności zmniejszona 
jest do minimum. Urzędnicy do przedsię-
biorców podchodzą po ludzku i ufają im. 
Nie ma tam praktycznie kontroli finanso-
wych. Jeśli pojawi się błąd — wystarczy 
go naprawić. Firmę rejestruje się online, 
co zajmuje kilka godzin. Nasz rekord to 
8 minut. Równie bezproblemowa jest li-
kwidacja, która trwa 100 dni — tłumaczy 
Marcin Gawlik. 

Ile kosztuje przeniesienie działalności 
za pomocą pośrednika? 

— Sama rejestracja to koszt od 39 do 
kilkuset funtów. Do tego dochodzi ok. 600 
GBP rocznie za prowadzenie księgowości 
— mówi właściciel firmy w Anglii. 

Komu wolno, a komu nie
Eksperci przestrzegają jednak, że nie każdą 
działalność można zarejestrować w Anglii. 

— Funkcjonuje na rynku niestety sporo 
podmiotów, które nie do końca działają 
uczciwie, zachęcając wszystkich przedsię-
biorców do przenoszenia firm do Anglii 

Sylwia 
Wedziuk

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

5
mln zł  Ponad tyle winna jest 
swoim wierzycielom każda  
z 3 najbardziej zadłużonych 
firm transportowych, notowa-
nych w KRD. 

44,5
mln zł  O tyle w ciągu roku 
powiększył się dług firm  
transportowych, wpisanych  
do Krajowego Rejestru 
Długów. 



Po poradę biznesową 
do technoparku

W najbliższą środę (11.02) Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny Gdynia organizuje 

bezpłatne konsultacje biznesowe dla wszystkich 
zainteresowanych z regionu Pomorza. Będzie można 
porozmawiać ze specjalistami, którzy doradzą jak ra-
dzić sobie z biznesowymi wyzwaniami. Indywidualne 
spotkanie z mentorem potrwa 45 minut. 
Swoja wiedzą i doświadczeniem podzielą się z przed-
siębiorcami m.in.: Krzysztof Cała – programista front 
end, projektant UX/UI, fizyk i Grzegorz Milewczyk 
– współwłaściciel Pixlab i jeden z założycieli firmy 
Expono. 
Konsultacje odbędą się w siedzibie technoparku w bu-
dynku nr 3. (Strefa Startup Gdynia, sala H1.04). Aby 
z nich skorzystać należy zarejestrować się na stronie: 
www.konsultacje1102.evenea.pl.  [MBE] © Ⓟ

Wydarzenie

SPRAWY W TK 

Społeczna 
inspekcja trafi 
na wokandę
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zalicza przepisy dotyczące 
m.in. kwalifikacji wymaganych 
od inspektorów, procedur ich 
wyboru i odwoływania oraz nie-
precyzyjne określenie obciążeń 
ponoszonych przez pracodaw-
ców w związku z działaniem 
społecznych inspektorów.  [IWA]

ustawa nie określa precyzyjnie 
maksymalnej dopuszczalnej 
liczby społecznych inspektorów 
w zakładzie pracy, co ocenia to 
jako nieuzasadnioną ingerencję 
w wolność gospodarczą praco-
dawców. 
Poza tym Konfederacja uważa 

Na listę spraw rozpatrywanych 
przez Trybunał Konstytucyjny 
został wpisany wniosek o zba-
danie niektórych przepisów 
ustawy o społecznej inspek-
cji pracy. Autorem wniosku 
jest Konfederacja Lewiatan. 
Zdaniem pracodawców, 

za niekonstytucyjne ogólni-
kowe określenie kompetencji 
społecznych inspektorów pracy, 
co umożliwi im podejmowanie 
działań wykraczających poza 
cele, dla których powołano 
społeczną inspekcję. Wreszcie 
do niekonstytucyjnych Lewiatan 

dsiębiorców Biznes  chce egzekwować 
płatności bez sądu
Fiskus nie może 
zająć się uproszczeniami 
w uzyskaniu płatności 
między firmami. 
To rola ministra 
sprawiedliwości. 

Niektórzy przedsiębiorcy uwa-
żają, że powinni mieć prawo eg-
zekucji komorniczej należnej im 
zapłaty od kontrahenta, potwier-
dzonej fakturą. Poseł Wiesław 
Janczyk w interpelacji do mini-
stra finansów (MF) wyjaśnia, że 
osoby prowadzące firmy skarżą 
się na utrudnienia w dochodze-
niu nieuregulowanych należno-
ści. Procedury wymagają wnie-
sienia pozwu i uzyskania wyroku 
sądowego, upoważniającego do 
dalszych działań dla uzyskania 
zapłaty. 

Problem wiąże się m.in. z wy-
maganiami ustawy o podatku do-

chodowym od osób fizycznych 
(PIT). O powstaniu obowiązku 
zapłaty podatku decyduje mo-
ment wykonania usługi, dostar-
czenia towaru lub najpóźniej 
dzień wystawienia faktury. PIT 
trzeba uregulować niezależnie 
od otrzymania zapłaty. 

W odpowiedzi Jarosław 
Neneman, wiceminister finan-
sów, zwraca uwagę, że ustawa 
o PIT uwzględnia problem za-
ległych należności. Pozwala na 
zaliczenie do kosztów uzyskania 
przychodów nieodzyskanych 
wierzytelności, jeżeli zarachowa-
no je wcześniej jako przychody 
należne i których nieściągalność 
została udokumentowana, np. 
postanowieniem o nieściągalno-
ści, uznanym przez wierzyciela 
jako odpowiadającym stanowi 
faktycznemu, wydanym przez 
właściwy organ postępowania 
egzekucyjnego. 

Ustawa zawiera też przepisy 
służące ograniczeniu zjawiska 
nieterminowego regulowania 
należności. Odnoszą się one do 
podatników, którzy nie płacą 
kontrahentom, a należne im 
kwoty zaliczają do kosztów po-
datkowych. Jeżeli ich nie uregu-
lują w ciągu 30 dni po terminie 
płatności, muszą zmniejszyć 
wspomniane koszty (art. 24d 
ust. 1 i 2). 

Jarosław Neneman nie odniósł 
się do postulatu przyznania praw 
egzekucji komorniczej przedsię-
biorcom. Stwierdził, że minister 
finansów nie jest właściwy do ini-
cjowania prac nad zmianą prze-
pisów dla uproszczenia trybu do-
chodzenia roszczeń wzajemnych 
przedsiębiorców. Sprawy w za-
kresie egzekucji komorniczej nie 
należą do właściwości ministra 
finansów, lecz szefa resortu spra-
wiedliwości.  [IWA]  © Ⓟ

ze względu na „optymalizację ZUSowską”. 
Tymczasem fikcyjne przenoszenie firmy 
z powodu korzyści ubezpieczeniowych 
jest niezgodne z prawem. I nie każdą fir-
mę, która w rzeczywistości dalej będzie 
działać w Polsce, można zarejestrować 
w Anglii. Na pewno nie powinna to być 
firma, w przypadku której łatwo wskazać 
miejsce wykonywania usług — np. fryzjer 
czy taksówkarz. Mogą to zrobić podmio-
ty o charakterze wirtualnym, prowadzą-
ce działalność globalną, czy też po pro-
stu funkcjonujące na linii Polska-Anglia. 
Generalnie dobrze sprawdzą się te, w przy-
padku których trudno ustalić miejsce wy-
konania usługi — tłumaczy Marcin Gawlik. 

Zdaniem Marka Niedźwiedzia, prawie 
każdą działalność można prowadzić pod 
szyldem spółki limited w Polsce. 

— Niemożliwe jest natomiast płacenie 
przez wszystkie rodzaje działalności wszyst-
kich podatków w UK — twierdzi dyrektor. 

Tomasz Wickel natomiast tłumaczy, że 
główne benefity podatkowe oraz w zakre-
sie ubezpieczeń społecznych dotyczą pod-
miotów, które faktycznie będą prowadzić 
działalność w Wielkiej Brytanii. 

— Pozostali z tych benefitów nie tylko 
mogą nie skorzystać, ale dodatkowo mogą 
na siebie ściągnąć kłopoty — przestrzega 
Tomasz Wickel. 

Jego zdaniem, jeśli spółka tylko for-
malnie zarejestrowana jest w Wielkiej 
Brytanii, ale decyzje dotyczące jej funk-
cjonowania zapadają w Polsce, wtedy 
zostanie uznana za polskiego rezydenta 
podatkowego. Konsekwencją będzie obo-
wiązek rozliczenia się z podatku z polskim 
fiskusem. Podobnie może być w przypad-
ku, gdy spółka zarejestrowana w Wielkiej 
Brytanii prowadzić będzie działalność na 
terytorium Polski. Dochody z takiej dzia-
łalności również mogą podlegać opodat-
kowaniu w Polsce. 

W przypadku przedsiębiorców pro-
wadzących indywidualną działalność 
samo zarejestrowanie jej w Wielkiej 
Brytanii przy faktycznym prowadzeniu 
w Polsce, też nie będzie wystarczające, 
żeby uwolnić się od polskiego fiskusa. 
W skrajnych przypadkach może to pro-
wadzić do sytuacji, gdzie roszczenia 
podatkowe wobec tego samego przed-
siębiorcy będzie zgłaszał zarówno fiskus 
brytyjski, jak i polski. 

— Dlatego należy z dużą ostrożnością 
podchodzić do ofert zapewniających 
oszczędności w zakresie podatków i ubez-
pieczeń społecznych. Nie w każdym przy-
padku i nie do każdego przedsiębiorcy 
będą one miały zastosowanie — przestrze-
ga Tomasz Wickel. © Ⓟ

Firma w Anglii a klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
 Utrudnieniem w przenoszeniu działalności do Anglii może się okazać nowelizacja 

Ordynacji podatkowej z 9 lipca 2014 r., która zakłada wprowadzenie tzw. klauzuli unika-
nia opodatkowania, zapobiegającej obejściu prawa podatkowego. Uprawni ona organy 
administracji podatkowej do kwestionowania czynności prawnych podejmowanych 
przez podatników, jeśli fiskus stwierdzi, że dane działania zostały zrealizowane w sposób 
sztuczny, a ich jedynym lub najważniejszym celem jest uzyskanie korzyści podatkowej. 
Jednak według podmiotów oferujących usługi w zakresie rejestracji firm w Anglii, nawet 
jeśli wejdzie ona w życie, to nie będzie przeszkodą dla rozwoju trendu przenoszenia 
działalności do tego kraju. 
— Wręcz przeciwnie, to kolejne narzędzie interpretacji urzędniczej spowoduje nasilenie 
zjawiska ucieczki polskich mikro- biznesów za granicę — twierdzi Marek Niedźwiedź, 
dyrektor w Aexea Consulting. Jego zdaniem, rejestrowanie działalności w Anglii trudno 
powiązać z korzyściami podatkowymi — Wielka Brytania nie jest przecież rajem podatko-
wym. Generalnie podatki są tam wyższe niż w Polsce. 

Przyjdź na galę w swoim regionie, 
odbierz pamiątkowy certyfikat, 
a przy okazji podyskutuj 
o szansach i zagrożeniach  
dla sektora małych 
i średnich firm i zapoznaj się 
z możliwościami uzyskania 
wsparcia z nowej perspektywy 
finansowej UE na lata 2014-2020.

Jesteś Gazelą Biznesu?      

Projekt „Puls Funduszy Unijnych” współfinansowany ze środków  
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

R E K L A M A  

Harmonogram 
wydarzenia:
09. – 13.   Użyteczność stron 
 oraz aplikacji 
 internetowych 
12. – 16.   Tworzenie stron 

internetowych 
Kompleksowe działania 
komunikacyjne i 
marketingowe online: 
strony firmowe, 
Facebook, Twitter itd. 

15. – 19.  Tworzenie kampanii 
 wizerunkowej firmy
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Psie 
przysmaki 
z górnej półki 
Pomysł na biznes  Doctor Dog chce 
konkurować z globalnymi graczami karmą 
produkowaną tradycyjnymi metodami

Rozwój rynku ekologicznej żywności 
dowodzi rosnącej świadomości konsu-
mentów odnośnie do tego, co i jak jedzą. 
Czytanie etykiet to pierwszy krok na dro-
dze do zdrowszego trybu życia. Milena 
Wysocka poszła o krok dalej i zaczęła 
sprawdzać skład dostępnych w sklepach 
karm, którymi większość właścicieli karmi 
swoich czworonożnych podopiecznych. 
Wnioski nie nastrajały optymistycznie, 
więc wzięła sprawy w swoje ręce i przy-
stąpiła do produkcji żywności dla psów 
bez chemicznych dodatków, surowców 
GMO czy konserwantów. 

Jakością w konkurencję 
W biznesowy pomysł uwierzyli Marcin 
Piskorski i Mariusz Śledziewski. 
Razem z Mileną Wysocką i jej mężem 
Bartłomiejem powołali do życia firmę 
Doctor Dog. Plan był prosty — chcieli 
konkurować z obecnymi na rynku za-
granicznymi markami surowcami wyso-
kiej jakości.

— Do produkcji karmy używamy tylko 
takich surowców. Ich dostawców znamy 
osobiście. Mięso, podroby i warzywa mają 
jakość taką jak te przeznaczone dla ludzi. 
Nie stosujemy też produktów ubocznych. 
Jeżeli dodajemy do karmy siemię lniane, 
to jest to ziarno pierwszego gatunku, a nie 
makuch lniany. Ma to znaczenie odżywcze 
i wpływa też oczywiście na cenę gotowego 
produktu — tłumaczy Milena Wysocka. 

Twórcy firmy uważają, że na rynku psiej 
karmy jest wciąż miejsce dla mniejszych 
firm, choć na półkach sklepów z artyku-
łami dla zwierząt przeważają globalne 
marki. 

— Roczne obroty rynku karmy dla 
zwierząt w Polsce szacowane są na ponad 
2 mld zł. Na rynku niemieckim 80 proc. 
właścicieli karmi psy gotową karmą ku-
pioną w sklepie, a pozostali sami dla nich 
gotują. W Polsce natomiast jest odwrotnie 
— 80 proc. psich właścicieli samodzielnie 
przyrządza im posiłki. Ale polski rynek 
karmy dla zwierząt notuje dwucyfrowe 
zwyżki rok do roku, a jego potencjał jest 
ogromny — mówi Marcin Piskorski. 

W tym, że wybrali właściwy kierunek,  
utwierdzają ich wyniki sprzedaży. Firma 
zadebiutowała na rynku dwa lata temu. 
2014 r. zakończyła z 50-procentowym 
wzrostem sprzedaży. 

Nowy wymiar bankowości
Trwa nabór do konkursu 
dla innowatorów IT 
— DigITal Banking. 
W puli nagród jest 
wyjazd na targi CeBIT 
2015 w Hanowerze.

Format startupowego, między-
narodowego konkursu CODE_n 
doczekał się pierwszej polskiej 
wersji. Do DigITal Banking 
— zmagań, które w tym przy-
padku będą skierowane do 
uczestników indywidualnych 
— zapraszają firmy Rule Finan-
cial oraz GFT. 

— Czekamy zwłaszcza na 
rozwiązania, które wprowadzą 
nową wartość do bankowości 

inwestycyjnej. Nie zapominaj-
my, że to dziedzina związana 
z największymi ośrodkami fi-
nansowymi na świecie, takimi 
jak Wall Street czy londyńskie 
City. Technologie umożliwiają-
ce precyzyjną analizę danych 
są niezbędne do zapewnienia 
najwyższej jakości usług klien-
tom, którzy codziennie wy-
konują operacje na kwotach 
sięgających kilkunastu milio-
nów dolarów — zaznacza Piotr 
Kania, dyrektor zarządzający 
GFT Polska.

Zgłoszenia można nadsyłać 
do 14 lutego 2015 r. Na autorów 
najciekawszych projektów cze-
kają nagrody pieniężne — łącz-
nie 40 tys. zł, oraz zaproszenie 

do udziału w targach CeBIT 
2015 w Hanowerze. Konkurs 
stwarza okazję do nawiązania 
nowych kontaktów bizneso-
wych i przedstawienia się in-
westorom. © Ⓟ

Anna Bełcik
a.belcik@pb.pl  22-333-98-51

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

→ adaptuj się do zmian klimatu → chroń środowisko 
i efektywnie wykorzystuj zasoby → transportuj 
optymalnie → postaw na działalność niskoemisyjną 

W programie m.in.:INFRASTRUKTURA

I ŚRODOWISKO

Konferencja, 26 lutego 2015 r., Warszawa

PROGRAM OPERACYJNY

jak zdobyć dofinansowanie?

Modernizuj organizację,  
zdobądź dofinansowanie  
i buduj ekologiczną gospodarkę!

Zostań beneficjentem transport samorządyenergetyka ochrona środowiska

• najważniejsze założenia projektów infrastrukturalnych

• dofinansowanie projektów

• zasady pomocy publicznej i warunki udzielania 
dofinansowania

• projekt wsparcia efektywności energetycznej oraz 
system certyfikatów

R E K L A M A  

tys. Prawie tyle ofert zatrudnienia pracodawcy zgłosili w styczniu 
do urzędów pracy. To o 29 proc. więcej niż miesiąc wcześniej 
 — szacuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Największy 
wzrost odnotowano w woj. podlaskim (o 82 proc.).  [IWA]71 

Marta 
Bellon

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

Mniej pracowników na L4

Polacy rzadziej korzystają ze zwolnień choro-
bowych. Liczba dni absencji chorobowych 

spadła w pierwszym półroczu 2014 r. w po-
równaniu z analogicznym okresem roku 2013 
o 4,8 proc. Choć i tak, jak wyliczyła firma Work 
Service nieobecności te kosztowały pracodaw-
ców aż ponad 24 mld zł. Najczęściej niezdolni 
do pracy z powodu choroby byli mieszkańcy 
województw: śląskiego (12,9 proc.), mazowiec-
kiego (12,5 proc.), wielkopolskiego (10,4 proc.) 
oraz łódzkiego (8,5 proc.). Najczęściej chorowali 
pracownicy sektorów: przetwórstwo przemy-
słowe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych, administracja 
publiczna i obrona narodowa, budownictwo, 
edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społecz-
na. Przyczyną mniejszej liczby L4 może być 

większe poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji 
zatrudnienia pracowników oraz liczne kontrole 
przeprowadzone przez ZUS. Na spadek liczby 
zwolnień w drugim półroczu 2014 r. wpływ 
miała ustawa zmniejszająca uposażenie cho-
rych pracowników branży mundurowej (w BOR 
o 41 proc., w policji o 21 proc. i straży pożarnej 
o 25 proc.). Nadal jednak Polacy znajdują się 
w czołówce europejskich statystyk dotyczą-
cych absencji chorobowych. [DCZ]  © Ⓟ

Rynek pracy 

24 
mld zł  Tyle w I pół. 2014 r. kosztowała praco-
dawców absencja pracowników.

14.02
 Do tego dnia można nad-

syłać zgłoszenia do konkursu 
Digital Banking. Do zdobycia 
są nagrody pieniężne i zapro-
szenie do udziału w targach 
CeBIT 2015. 
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Zapraszamy na ceremonię 
wręczenia nagród  
Gazele Biznesu 2014.  

Potwierdź przybycie na galę, 
wypełniając formularz rejestracyjny  
na stronie gazele.pl

Jesteś Gazelą Biznesu?      

Katowice, 16 lutego 2015 r. 
Akademia Muzyczna  
im. Karola Szymanowskiego
Zacisze 3
woj. śląskie, opolskie

R E K L A M A  

— Taki trend wzrostu zamierzamy utrzy-
mać przez kolejne trzy lata. W Polsce jest 
około 7-8 mln właścicieli psów, wśród nich 
jest wielu takich, którzy przykładają dużą 
wagę do tego, czym je karmią — mówi 
Marcin Piskorski. 

Zdrowa różnorodność
Milena Wysocka tłumaczy, że głównym 
bodźcem do rozpoczęcia produkcji karmy 
zgodnie z jej własnymi recepturami była 
miłość do zwierząt i problemy zdrowotne 
jednego z jej psów. Przed założeniem fir-
my była zawodowym fotografem, ale jak 
podkreśla, zwierzęta były zawsze obecne 
w jej życiu. 

— Temat żywienia też nie jest mi obcy, bo 
moja mama była technologiem żywności, 
była dla mnie głównym źródłem wiedzy na 
początku budowania firmy — mówi Milena 
Wysocka. 

Doctor Dog oferuje pięć rodzajów kar-
my suchej, trzy z nich są przeznaczone dla 
psów ras średnich i dużych, a dwie dla ras 
małych. Jedna z nich jest szczególnie pole-
cana właścicielom yorków ze względu na 
typ włosa. W tym roku Doctor Dog chce 
poszerzyć ofertę, m.in. o karmę dla junio-
rów — czyli psów około 3.-4. miesiąca życia. 

Twórcy firmy podkreślają, że oprócz 
składników karmę wyróżnia też proces 

produkcji, który przypomina przygoto-
wywanie posiłków dla ludzi. 

— Większość osób gotujących korzysta 
z garnków, które mają maksymalnie kil-
ka litrów. My korzystamy z takich, które 
mają pojemność 300 litrów, ale techno-
logia jest taka sama. Nie korzystamy nato-
miast z urządzeń i technologii produkcji 
wielkich koncernów. Powielamy produkcję 
w kuchni, ale na inną, znacznie większą 
skalę — tłumaczy Marcin Piskorski.

Testerzy smaku
— Ważne są dla nas też oczywiście walory 
smakowe. Testujemy różne smaki na na-
szych psach i psach znajomych, i pozna-
jemy ich preferencje. To, że nasza karma 
smakuje czworonogom, nie jest zasługą 
dodatków, barwników czy tzw. zlepiaczy, 
ale mięsa, owoców i warzyw — przekonu-
je Milena Wysocka. 

Oboje przyznają, że edukacja i podno-
szenie świadomości właścicieli dotyczącej 
tego, czym karmić czworonożnych pu-
pili, to długi proces, w który starają się 
włączyć. 

— To, że pies zjadł jakąkolwiek karmę, 
nie oznacza, że jego organizm dostał wy-
starczająco dużo składników odżywczych 
decydujących o jego zdrowiu czy kon-
dycji. O nas mówią etykiety, na których 

wymieniamy wszystko, co zawiera nasza 
karma. W przypadku mięsa podajemy 
jego zawartość w suchej masie, a więc in-
formujemy o tym, ile jest go w gotowym 
produkcie, np. krokiecie — mówi Milena 
Wysocka. 

Dobre, bo polskie
Ale edukacja właścicieli to niejedyne 
wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się 
założyciele firmy. Kolejnym jest udowod-
nienie, że warto zainwestować w karmę 
made in Poland. 

— Wciąż staramy się pokazać, że pro-
dukt polski może być konkurencyjny do 
produktów znanych zagranicznych ma-
rek, bo nadal spotykamy się z opinią, że 
jak z Polski, to pewnie produkt gorszej 
jakości — przyznaje Milena Wysocka. 

Na razie Doctor Dog sprzedaje karmę 
tylko na polskim rynku, ale przedsiębior-
cy nie wykluczają, że w przyszłości będą 
chcieli powalczyć także o zagranicznych 
klientów i ich psich podopiecznych. 

— Otrzymujemy zapytania o naszą kar-
mę z Wielkiej Brytanii, Rumunii, Ukrainy, 
Niemiec czy Skandynawii. Badamy możli-
wości rozwoju, ale nie spieszymy się z tą 
decyzją. Naszym priorytetem jest w tej 
chwili rozwój oferty produktowej — pod-
kreśla Marcin Piskorski. © Ⓟ

SPOTKANIE 

Wszystko 
o funduszach 
dla firm

Główny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich 
w Poznaniu zaprasza na 
spotkanie o unijnych fundu-
szach dla przedsiębiorców 
w nowej perspektywie 2014-20. 
Odbędzie się ono w czwar-
tek 12 lutego w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu. 
Podczas spotkania omówione 
zostaną informacje o krajowych 
programach operacyjnych 
oraz nowym Wielkopolskim 
Regionalnym Programie 
Operacyjnym (WRPO). Eksperci 

powiedzą też m.in. o nowym 
systemie składania wniosków 
o dofinansowanie w WRPO oraz 
zaprezentują usługi ofero-
wane przedsiębiorcom przez 
Punkty Informacyjne Funduszy 
Europejskich w Wielkopolsce. 
Zgłaszać się można, przesyłając 

wypełniony formularz najpóź-
niej do 11 lutego do godz. 14. 
Z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc o udziale decydować bę-
dzie kolejność zgłoszeń. Więcej 
informacji: GPIFE, tel. +61 626-
61-92, 626-61-93, www.wrpo.
wielkopolskie.pl.  [SACH]

 ZDROWIE W MISCE: Firma Doctor Dog, której pomysłodawczynią 
jest Milena Wysocka, ubiegły rok zakończyła 50-procentową zwyżką 
sprzedaży. Jej założyciele liczą, że taki trend wzrostu utrzymają 
w kolejnych latach.  [FOT. GK]



Za kwotę do 200 tys. zł można kupić w sto-
licy tylko kawalerkę, ale mając do dyspo-
zycji o 90 tys. zł więcej, inwestor może 
się pokusić o nawet prawie trzykrotnie 
większe lokale oraz te z „wyższej półki”. 

Na cieńszy portfel 
Według danych Dompress.pl, jednopoko-
jowe mieszkanie w Warszawie — w dodat-
ku w podwyższonym standardzie — można 
kupić już za około 150 tys. zł.

— Od 156 tys. zł zaczynają się ceny ka-
walerek na naszym osiedlu Miasteczko 
Rubikon, składającym się wyłącznie z mi-
niapartamentów o powierzchni od 19 do 
49 mkw. — mówi Anna Sitnik, dyrektor 
działu sprzedaży firmy Dolcan.

Dysponując kwotą przekraczajacą 200 
tys. zł, w stołecznych kawalerkach można 
już przebierać. 

— Na osiedlu Miasto Wola możemy za-
proponować jednopokojowe mieszkanie na 
parterze za 230 tys. zł, natomiast w inwe-
stycji Dobra Wola II od 265 tys. zł oferujemy 
mieszkania jednopokojowe o powierzchni 
około 34 mkw. z oddzielną widną kuchnią  
— informuje Sławomir Szczakowski, dyrek-
tor ds. sprzedaży w firmie Dantex.

J.W. Construction za kwotę do 270 tys. 
zł sprzedaje w stolicy zarówno kawalerki, 
jak i mieszkania dwupokojowe do 54 mkw. 
Takie lokale są dostępne m.in. na osiedlu 
Zielona Dolina na Białołęce. Natomiast 
Dolcan proponuje osobom, które mogą 
wydać 280 tys. zł, dwupokojowe minia-
partamenty o powierzchni 37 i 38 mkw. 
na osiedlu Miasteczko Rubikon.

Co ciekawe, dysponując niewiele więk-
szą sumą (około 290 tys. zł), można kupić 
w stolicy nawet mieszkanie trzypokojowe. 
Taką ofertę ma np. firma Barc Warszawa 
na osiedlu Tarasy Dionizosa na Białołęce. 

Na wyjątkowo korzystną ofertę mogą 
natomiast liczyć osoby zainteresowane za-
kupem własnego M w podwarszawskich 
miejscowościach, np. spółka Polnord na 
Osiedlu Neptun Ząbki ma duży wybór lokali 
trzypokojowych o powierzchni od 55 mkw., 
których ceny wynoszą od 250 do 270 tys. zł.

Zastrzyk gotówki 
Warto jednak pamiętać, że od początku 
2015 r. nabywcy mieszkań muszą mieć 
minimum 10 proc. wkładu własnego. 

— Dwupokojowe mieszkanie na na-
szym osiedlu Tarasy Dionizosa można 
kupić już za 203 tys. zł,  jednak kupujący 
muszą zgromadzić ponad 20 tys. zł wła-
snych oszczędności, by myśleć o zakupie. 
Dlatego większość naszych klientów ko-
rzysta z dopłat do kredytów, ponieważ 
wszystkie lokale na tym osiedlu obejmuje 
program MdM. Wkład własny do kredytu 
pokrywa państwowa dopłata, która może 
sięgać 20 proc. — tłumaczy Wojciech Stisz 
z firmy Barc Warszawa. 

Zainteresowanie rządowym programem 
dopłat do kredytów wzrosło szczególnie 
pod koniec 2014 r., kiedy podniosły się li-
mity cen kwalifikujące mieszkania do sub-
wencji, a w Warszawie zwiększyła się pula 
lokali, z których można było wybierać.    

Niestety, w całym 2014 r. wykorzystana 
została jedynie około jedna trzecia kapitału 
przeznaczonego na dopłaty. Barierą były 
limity cen metra kwadratowego narzu-
cone przez ustawodawcę. W większości 

miast tylko najtańsze mieszkania na ryn-
ku kwalifikowały się do zakupu w ramach 
programu. 

Eksperci prognozują, że w 2015 r. za-
interesowanie MdM-em będzie większe. 
Przyczyn jest kilka, np. rząd planuje zwięk-
szyć dofinansowanie dla rodzin wielodziet-
nych. Osoby z dwójką i większą liczbą dzie-
ci dostaną większe dopłaty i będą mogły 
skorzystać z programu nawet, jeśli będą 
kupować kolejne, a nie pierwsze miesz-
kanie. Prawdopodobnie rodzinom wielo-
dzietnym przysługiwać będzie także dopła-
ta do większego mieszkania (obecnie tylko 
do 50 mkw.), a ponadto w ich przypadku 
nie będzie obowiązywać limit wieku. 

W tym roku spodziewane jest również 
dalsze zwiększenie limitów cen, co pozwo-
li rozszerzyć ofertę mieszkań w poszcze-
gólnych miastach. Obecnie w wielu trudno 
znaleźć lokale, które obejmowałby MdM 
Dotyczy to zwłaszcza Krakowa, Warszawy 
i Wrocławia. © Ⓟ

Lokale&Grunty

Duży metraż
za mini stawkę
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Anna  
Gołasa

a.golasa@pb.pl  22-333-99-36

Mieszkania  Na nowych warszawskich 
osiedlach w ofercie do 290 tys. zł nie brakuje lokali 
trzypokojowych, a nawet miniapartamentów

KOMENTARZ

Czas na dyskusję 
o WOH

ALEKSANDER WALCZAK,
prezes spółki Dekada Realty

 

O
d 2003 r. w Ustawie o Zagospodarowaniu 
Przestrzennym istnieje zapis o tzw. WOH 
(wielkopowierzchniowych obiektach 
handlowych), który wymaga, by każda in-

westycja o powierzchni  powyżej 2 tys. mkw. uzyskała 
stosowny zapis w Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego. Uchwalają go raz 
na kilka lat lokalne władze samorządowe. W wielu 
przypadkach samorządy podejmują decyzje o takich 
inwestycjach nie na podstawie realnego zapotrzebo-
wania mieszkańców czy ich potencjału zakupowego, 
lecz pod wpływem lokalnych polityków rzekomo 
broniących interesów miejscowych przedsiębiorców. 

Dobrze przemyślane inwestycje handlowe są jednak 
dla takich przedsiębiorców korzystne, a ich blokowanie 
wpływa negatywnie na rozwój miast. To paradoks,  
że 1 mkw. powierzchni handlowej mniej lub więcej  
decyduje o tym, czy inwestycja powstanie na pod-
stawie już istniejącego planu zagospodarowania 
przestrzennego bądź tzw. decyzji WZ, czy też proces 
biurokratyczny znacznie się wydłuży. Warto zwrócić 
uwagę na największe miasta Polski — praktycznie 
każde już ma duży obiekt handlowy (łączący funkcje 
rozrywkową, usługową i gastronomiczną) w ścisłym 
centrum, dzięki czemu te miejsca żyją i są licznie 
odwiedzane. Ta tendencja zaczynabyć coraz popular-
niejsza również w mniejszych miejscowościach. Tam, 
gdzie centra handlowe powstały na obrzeżach miast, 
widoczne jest przesunięcie aktywności handlowej 
z historycznego centrum na przedmieścia i wymiera-
nie głównych ulic handlowych i śródmiejskich rynków. 

W wielu przypadkach władze lokalne już wiedzą,  
że nowoczesny obiekt handlowy w centrum miasta 
to szansa na przyciągnięcie do śródmieścia nowych 
klientów, ożywienie historycznego centrum i stworzenie 
miejsc pracy. Struktura rynku pracy zmienia się bardzo 
szybko  — z ubiegłorocznych analiz NBP wynika, że 
ponad 60 proc. pracujących Polaków jest zatrudnionych 
w sektorze usług i handlu, co więcej, współczynnik ten 
systematycznie wzrasta od końca lat 90. W krajach UE 
średni odsetek zatrudnionych w tym sektorze to niemal 
70 proc. Liczby mówią same za siebie. Tym bardziej 
lokalnym władzom powinno zależeć, by przyciągnąć  
nowych inwestorów z branży handlu i usług, zwłaszcza 
że oznacza to również zyski dla miejskiego budżetu, 
m.in. w postaci podatków od nieruchomości 
czy od zatrudnionych pracowników.  [AGO]   © Ⓟ

MAGAZYNY 

P3 po zakupach
F irma P3 Logistic Parks kupiła dwa parki logistyczne 

w Polsce i jeden w Rumunii od spółki CA Immobilien 
Anlagen AG. Łączna powierzchnia najmu w przejętych 
kompleksach to 467 tys. mkw. Natomiast pod zabudowę 
w tych parkach jest łącznie 165 ha. Pierwszy kompleks 
mieści się w Błoniu 30 km od Warszawy i ma 177 tys. 
mkw. Na działce jest jeszcze 17 ha pod zabudowę. 
Wśród najemców są m.in. Bayer, IBM, Orange, Triumph 
i Allegro. Drugi park znajduje się w pobliżu Piotrkowa 
Trybunalskiego. Zajmuje działkę o powierzchni 120 ha, 
dotychczas wybudowano tam 75 tys. mkw. magazynów, 
reszta jest wolna. Największymi najemcami są Kühne 
& Nagel, FM Logistic oraz InPost. Natomiast trzeci park 
znajduje się w Bukareszcie. Powstało tam 215 tys. mkw. 
magazynów i wciąż jest 40 ha pod zabudowę.  [ADO] © Ⓟ

 PAŃSTWOWA PRZYSŁUGA: Większość naszych klientów korzysta z dopłat  
do kredytów. Wkład własny pokrywa więc państwowa dopłata, która może sięgać 20 proc. 
— mówi Wojciech Stisz z Barc Warszawa.  [FOT. WM]



Spektrum Tower to 122 — metrowy budy-
nek z 28 tys. mkw. powierzchni najmu na 
28 piętrach. Na parterze inwestycji zapro-
jektowano lokale handlowe, które będą 
oferowały prawie 830 mkw. Biurowiec znaj-
duje się przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 
kilkadziesiąt metrów od Ronda ONZ, a więc 
w centrum dzielnicy biznesowej. Właściciel 
zdecydował się na gruntowną modernizację 
i pod wieloma względami unowocześnienie 
budynku. I tak w Spektrum przebudowano 
lobby, odnowiono fasadę, zmodernizowa-
no wszystkie instalacje, w tym klimatyza-
cję, rozwiązania przeciwpożarowe, kontrolę 
dostępu. Zainstalowano także nowoczesny 
system zarządzania windami oraz zmo-
dernizowano BMS (building management 
system). Ponadto przystosowano budynek 
do wymogów certyfikatu ekologicznego 
BREEAM. Dzięki temu Spektrum Tower to 
adres wart rozważenia przez firmy, które 
planują w najbliższym czasie zmianę lokali-
zacji. Budynek spełnia wszystkie wymagania 
jakie stawia się reprezentacyjnej siedzibie 
firmy, a dodatkowo kusi ekologicznymi roz-
wiązaniami i odświeżonym wystrojem.

— Modernizacja biurowca jest dość skom-
plikowanym przedsięwzięciem. Inwestor 
przeprowadza audyt inżynieryjno-architek-
toniczny budynku, mający na celu przygo-
towanie optymalnej wersji modernizacji, 
zarówno jeśli chodzi o budowę, jak również 
wybór najlepszego wariantu biznesowego. 
Modernizacja często obejmuje całkowitą 
przebudowę obiektu, szczególnie jeśli in-
westorowi zależy na osiągnięciu biurowej 
klasy A. Nawet dziesięcioletnie budynki, 
intensywnienie eksploatowane, nie są już 
atrakcyjne, szczególnie na bardzo nasyconym 
rynku w stolicy. Dlatego, aby zaproponować 
najemcom produkt najwyższej klasy, przy 
przebudowie Spektrum Tower zdecydowa-
liśmy się na całkowitą modernizację wnę-
trza oraz częściową modernizację elewacji 
— mówi Christian Fojtl, z WX Development.

Bardziej zielono
Położenie budynku jest ważnym czynnikiem 
przyciągającym najemców. W przypadku 
Spektrum Tower nie ma z tym kłopotu, do 
biurowca można dojechać komunikacją 
miejską — budynek znajduje się 100 m od 
stacji drugiej linii metra oraz przystanków 
tramwajowych i autobusowych. Przy biu-
rowcu powstaje też stacja rowerów Veturilo, 
co ułatwia życie pracownikom wybierają-
cym rower jako środek transportu. Dla 
dojeżdżających własnymi rowerami właści-
ciele budynku zaplanowali specjalną strefę, 
w której znajduje się 50 stojaków na rowery, 
szatnie oraz prysznice. To tylko jeden z ele-
mentów pełnej modernizacji, którą prze-
szedł Spektrum Tower w ostatnim czasie. 
Wprowadzono wiele zmian, które uczyniły 
budynek nowocześniejszym i bardziej przy-
jaznym środowisku. Wśród wprowadzonych 
rozwiązań proekologicznych są: stacje łado-
wania samochodów elektrycznych i oświe-

tlenie LED. Ponadto do dyspozycji najem-
ców oddano zielone tarasy na 4., 5., 10., 25. 
oraz 28. piętrze biurowca. To dobre miejsce 
do złapania oddechu w przerwie od pracy, 
a także do rozmów telefonicznych, czy też 
spotkań na świeżym powietrzu. 

Modernizacja Spektrum Tower obejmo-
wała m.in. wymianę elewacji dolnej części 
budynku oraz remont głównego wejścia 
i lobby. Przeprowadzono również zabudo-
wę atrium od 2 piętra, dzięki czemu budy-
nek zyskał więcej powierzani użytkowej. 
Powstało nowe audytorium, czyli przestron-
na aula z 200 miejscami, przygotowana do 
organizacji konferencji, pokazów, odpraw 
itd. To co najważniejsze w Spektrum czyli 
powierzchnie biurowe, to łącznie 28 tys. 
mkw. Większość pomieszczeń ma wysokość 
2,9 m. Istnieje możliwość dowolnej aranżacji 
powierzchni. Jak również jedno z pięter par-
kingu podziemnego będzie ogólnodostępne 
— płatne godzinowo.

Zróżnicowanie najemców
Świetne położenie oraz wiele udogodnień 
przyciągają do biurowca dobrych lokatorów. 
Wśród nich jest firma Polmed, która wynaję-
ła 400 mkw., na których powstanie klinika 
medyczna. Jej otwarcie przewidziano na II 
kwartał 2015 r. Również na początku 2015 
roku, biuro o wielkości 300 mkw. zajmie 
Dom Maklerski Nawigator. 2,8 tys. mkw. na 
pierwszym i drugim piętrze wieżowca zaj-
muje natomiast sieć fitness CityFit. Otwarcie 
całodobowego klubu fitness zaplanowano 
na wiosnę 2015. Mogą z niego korzystać pra-
cownicy biur oraz osoby z zewnątrz. W grud-
niu minionego roku umowę najmu podpi-
sała firma Keen Property Management, 
świadcząca usługi doradcze w sektorze nie-
ruchomości. W marcu 1 tys. mkw. zajmie 
spółka Westwing Home & Living Poland. 
Jest ona właścicielem portalu Westwing.pl, 
oferującego produkty do wyposażenia i de-
koracji domu. To kolejny najemca, którego 
działalność jest ściśle oparta na nowoczesnej 
infrastrukturze światłowodowej dostępnej 
w Spektrum. Potwierdza to szczególną atrak-
cyjność biurowca dla przedsięwzięć wyko-
rzystujących nowe technologie. 

— Kluczowym czynnikiem jaki decydu-
je w Warszawie o wyborze konkretnej in-
westycji na siedzibę firmy jest oczywiście 
lokalizacja. Dopiero w drugiej kolejności 
pojawiają się takie aspekty, jak cena oraz 
standard budynku. Najemcy najczęściej 
chcą umieścić swoją siedzibę w budynku kla-
sy A, położonym w takim miejscu, by łatwo 
tam było dojechać zarówno komunikacją 
miejską, jak i samochodem. Cena za mkw. 
to kolejny czynnik, który wpływa na wybór. 
W Spektrum Tower oferujemy wysokiej kla-
sy powierzchnie biurowe już od 80 metrów 
wzwyż, co pozwala elastycznie kształtować 
przestrzeń i umożliwia wynajęcie metrażu 
zarówno na małe jak i duże biura — przeko-
nuje Katarzyna Parkot, dyrektor do spraw 
leasingu w Spektrum Tower.

Nieruchomóści komercyjne

17

Warszawski drapacz chmur  
Spektrum Tower przeszedł gruntowną 
modernizację i stał się jeszcze bardziej 
łakomym kąskiem dla najemców

Spektrum możliwości
PARTNEREM SEKCJI JEST
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Niemal co czwarty 
właściciel mieszkania 
w Wilanowie  
chce je sprzedać.  
W Rembertowie  
i Wawrze odsetek jest  
aż sześć razy niższy. 

Co dziesiąte używane mieszka-
nie w Warszawie jest wystawio-
ne na sprzedaż, z czego najwię-
cej, bo aż 23 proc., w Wilanowie. 
Na drugim biegunie są 
Rembertów i Wawer, gdzie na 
nabywców czeka tylko około 
4 proc. lokali — wynika z da-
nych Domiporta.pl i Głównego 
Urzędu Statystycznego (GUS), 
zebranych przez Home Brokera. 

Co  ciekawe, Wilanów jest 
jedyną stołeczną dzielnicą, 

w której liczba ofert w ostat-
nich trzech latach wzrosła i to 
aż o jedną trzecią.

— Jedną z przyczyn może 
być spora liczba mieszkań 
w Miasteczku Wilanów ku-
pionych przez inwestorów 
jeszcze jako nowe. Teraz te 
nieruchomości wchodzą do 
drugiego obiegu — tłumaczy 
Maciej Górka, ekspert portalu 
Domiporta.pl.

Choć w  ostatnich trzech 
latach liczba wszystkich 
ofert mieszkań na rynku 
wtórnym w Warszawie spa-
dła o 26 tys., Maciej Górka 
uważa, że — nawet przy 
utrzymaniu tej tendencji  
— nie należy się obawiać, iż 
za kilka lat zabraknie lokali 
do kupna, ponieważ wciąż 
rośnie podaż mieszkań na 
rynku pierwotnym. 

— Według danych GUS 
w 2014 r. oddano do użytku 143 
tys. lokali mieszkalnych, a bu-
dowę kolejnych 148 tys. rozpo-
częto — wyjaśnia Maciej Górka.

Analizując dane o liczbie 
ofert w konkretnej dzielnicy, 
trzeba jednak wziąć pod uwa-
gę, że samo wystawienie miesz-
kania na sprzedaż nie zawsze 
musi oznaczać chęć sprzedania 
go. Nie brakuje bowiem osób, 
które publikują oferty z ceną 
znacząco przewyższającą war-
tość rynkową mieszkania. 

— Taka nieruchomość widnie-
je wówczas w statystykach „na 
sprzedaż”, ale realne szanse na 
to, że zmieni właściciela, są bli-
skie zera — uważa Marcin Krasoń, 
analityk rynku nieruchomości 
Home Brokera.  [AGO] © Ⓟ

Prestiż dla wybranych
Biura  Renowacja budynków w celu nadania im funkcji biurowych  
to skomplikowany i kosztowny proces. Kiedy i komu się opłaca?

Biegłość i profesjonalizm architekta i kosz-
torysantów, jak również wrażliwość inwe-
stora na piękno i elegancję unikatowych 
rozwiązań architektonicznych, historycz-
nych elementów i detali są gwarancją 
udanej renowacji. Najemcy, którzy cenią 
estetykę i dobry adres, są skłonni zapłacić 
za takie powierzchnie naprawdę wysoką 
cenę — podkreśla Łukasz Maciak.

Wszystko to wymaga wiele zachodu, 
więc są i tacy, którzy uważają, że moder-
nizowanie zabytkowych czy po prostu 
starszych budynków w celu nadania im 
funkcji biurowych nie opłaca się, jeśli po-
równa się to z dużo mniejszymi wymaga-
niami, które trzeba spełnić przy budowie 
biurowca. 

mogą zaproponować swoim klientom roz-
wiązania dostosowane do ich potrzeb, co 
nie jest tak proste w typowych, budowa-
nych teraz biurowcach. Najczęściej najem-
cami kamienic przystosowanych do celów 
biurowych są kancelarie prawne, firmy 
konsultingowe, doradcze, agencje rekla-
mowe i domy mediowe, a także firmy, dla 
których będzie to pierwszy najem w bu-
dynku biurowym — komentuje Mikołaj 
Sznajder, zastępca dyrektora w zespole 
powierzchni biurowych DTZ.

Do najsłynniejszych biur w odrestauro-
wanych warszawskich kamienicach nale-
żą: Dom pod Gryfami, Dom Dochodowy 
o Trzech Frontach przy placu Trzech 
Krzyży, Pałac Młodziejowskiego przy ul. 
Miodowej, niedawno odrestaurowane ka-
mienice przy ul. Próżnej 7 i 9 (La Palais) 
oraz kamienica Lipińskiego. Ponadto trwa 
remont Cedetu, modernistycznego budyn-
ku z lat 50. przy ul. Kruczej 50.

— Dzięki przystosowaniu zabytkowych 
budynków do funkcji biurowych lub biu-
rowo-handlowych nasza stolica odzyskuje 
dawny charakter. Proces deweloperski jest 
zazwyczaj dłuższy niż przy budowie trady-
cyjnego biurowca, lecz efekt końcowy jest 
bardziej ceniony np. przez mieszkańców 
miasta — zauważa Łukasz Maciak, dyrektor 
w zespole rynków kapitałowych DTZ.

Trudny wybór
Renowacja starych budynków wymaga 
jednak szczególnie precyzyjnego plano-
wania nie tylko od firmy wykonawczej, 
ale już na najwcześniejszych etapach pla-
nów przebudowy. Trudności pojawiają się 
szczególnie wtedy, gdy historyczne obiek-
ty są wpisane do rejestru zabytków.

— Przy ich renowacji niezbędna jest 
właściwa współpraca z konserwatorem. 

Na pytanie, czy opłaca się przekształcać 
historyczne budynki w biurowce, trudno 
odpowiedzieć jednoznacznie. Tego typu 
inwestycje cieszą się coraz większym za-
interesowaniem najemców, a ich właści-
ciele mogą ustalić najwyższe czynsze za 
wynajem bez obawy, że stracą chętnych. 
Zanim jednak dojdzie do podpisania umo-
wy najmu, należy wyłożyć ogromne sumy 
na odrestaurowanie budynku. 

— Historyczne budynki to mogą być 
zabytki lub po prostu stare nieruchomo-
ści. W różnym stopniu nadają się do uno-
wocześnienia. W wielu są ograniczenia 
funkcjonalno-techniczne, które uniemoż-
liwiają przekształcenie ich w biura, bo np. 
niemożliwe jest wybudowanie parkingu 
pod takim budynkiem — mówi Mikołaj 
Martynuska, starszy dyrektor w dziale 
doradztwa deweloperskiego w CBRE.

Cenione przedsięwzięcie
Z roku na rok przybywa zwolenników 
dobrej jakości biur w kamienicach. Atuty 
zabytkowych budynków to m.in. kame-
ralny charakter i prestiżowy wizerunek.  
To przyciąga najemców. Takie biurowce są 
dobrym rozwiązaniem dla deweloperów 
także wtedy, gdy w centrum brakuje dzia-
łek pod nowe budynki. Firmom pozostaje 
rewitalizacja starych.

— W Warszawie najlepsze mieszczą się 
przy głównych ulicach, co zapewnia na-
jemcom łatwy dojazd samochodem i ko-
munikacją miejską. Właściciele budynków 

— Nowe biurowce są powtarzalne pod 
względem głębokości oferowanych pomiesz-
czeń, ich doświetlenia, systemów elewacji, 
instalacji wewnętrznych, klimatyzacji oraz 
wysokości. Im są niższe, tym mniejsza jest 
powierzchnia elewacji i tańszy koszt wyko-
nania biura. Dzięki systemowi prefabrykacji 
i standaryzacji nowych obiektów dewelo-
perzy mogą bardzo precyzyjnie oszacować 
koszty wykonania biura i skrócić czas budo-
wy nawet do kilkunastu miesięcy. W nowym 
budownictwie biurowym liczą się efekty skali. 
Duża powierzchnia budynku i piętra zapew-
nia dobre warunki dużym firmom zajmują-
cym setki i tysiące metrów kwadratowych, 
niwelując straty związane z powierzchniami 
wspólnymi — tłumaczy Łukasz Maciak. © Ⓟ

 DOKŁADNA 
KALKULACJA: 
Biura w odrestauro-
wanych kamienicach 
to nie tylko moda, 
lecz także możli-
wość ogromnego 
zysku. Aby rachunek 
ekonomiczny się 
zgadzał, biura  
w zmodernizowa-
nych budynkach 
muszą jednak  
doskonale się  
prezentować,  
być świetnie 
położone i wyre-
montowane przy 
użyciu najlepszych 
materiałów  
— mówi Mikołaj 
Sznajder,  
zastępca dyrektora 
w zespole  
powierzchni  
biurowych DTZ.
[FOT. ARC]

Tyle sklepów otworzy w całym kraju  
sieć spożywcza MarcPol w 2015 r.   
To dwa razy więcej niż w 2014 r.  [ADO]40

Odsetek mieszkań wystawionych na sprzedaż 
w warszawskich dzielnicach
Dzielnica Liczba mieszkań  Zasób Odsetek
 w ofercie mieszkaniowy mieszkań na 
   sprzedaż (proc.)

Bemowo 6070 54 700 11,1
Białołęka 5213 55 489 9,4
Bielany 5155 66 288 7,8
Mokotów 14 275 126 650 11,3
Ochota 5176 48 155 10,7
Praga Południe 8473 95 635 8,9
Praga Północ 2247 34 561 6,5
Rembertów 401 10 586 3,8
Śródmieście 10 957 77 700 14,1
Targówek 3137 55 839 5,6
Ursus 2233 27 506 8,1
Ursynów 7372 69 503 10,6
Wawer 1301 30 346 4,3
Wesoła 677 9867 6,9
Wilanów 4375 19 352 22,6
Włochy 1842 21 538 8,6
Wola 7883 85 173 9,3
Żoliborz 3004 30 505 9,8
Źródło: Home Broker na podst. danych Domiporta.pl i Głównego Urzędu Statystycznego

Wilanów na sprzedaż 

11
proc.  Taki odsetek  
używanych mieszkań 
w Warszawie jest  
na sprzedaż 

30 
proc.  O tyle w ostatnich 
trzech latach zmniejszyła się 
liczba lokali do sprzedania 
na Mokotowie.
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Komu zaszkodzą niskie stopy
RPP utrzymała 
stopy procentowe na 
rekordowo niskim  
poziomie 2 proc. Komu 
to pomoże, a komu 
zaszkodzi? 

Ogłoszenie decyzji o stopach 
procentowych przez Radę 
Polityki Pieniężnej (RPP) to 
jedno z najważniejszych wy-
darzeń ekonomicznych w na-
szym kraju. 

— Od wyniku głosowa-
nia tego organu zależy cena 
pieniądza na polskim rynku 
międzybankowym. Ona z ko-
lei decyduje o atrakcyjności 
zaciąganych kredytów zakła-
danych depozytów — wyjaśnia 
Jacek Kasperczyk, analityk 
porównywarki finansowej 
Comperia.pl.

Celem dotychczasowych ob-
niżek stóp procentowych było 

pobudzenie wzrostu gospodar-
czego w Polsce. 

Więcej za mniej 
— Prowadzenie luźnej poli-
tyki pieniężnej wpływa ko-
rzystnie na cenę pieniądza 
na rynku międzybankowym. 
Mówiąc dokładniej, spada 
dzięki niej oprocentowanie 
kredytów i pożyczek. Dostęp 
do taniego źródła finansowa-
nia ma na celu zwiększenie 
inwestycji firm i osób pry-
watnych. Większe nakłady 
inwestycyjne to więcej no-
wych miejsc pracy, obni-
żenie poziomu bezrobocia 
i ogólna poprawa sytuacji go-
spodarczej — tłumaczy Jacek 
Kasperczyk. 

Niskie stopy procentowe 
oznaczają także spadek opro-
centowania już udzielonych zo-
bowiązań, a to z kolei wpływa 
na niższe raty.

— Przykładowa rata kredytu 
hipotecznego na 300 tys. zło-
tych zaciągniętego w stycz-
niu 2009 r. na 30 lat wynosi 
1528,82 zł. To o 111 zł mniej niż 
przed rokiem i aż o 328 zło-
tych mniej niż przed dwoma 
laty — mówi Jacek Kasperczyk.

Nie tylko benefity
Jest jednak druga strona me-
dalu. Niskie stopy procento-
we nie zachęcają do oszczę-
dzania, ponieważ przekładają 
się na spadek oprocentowania 
lokat i kont oszczędnościo-
wych. Jeszcze dwa lata temu 
średnie oprocentowanie kont 
oszczędnościowych wynosiło 
3,63 proc. Obecnie jest to już 
zaledwie 1,98 proc.

— Niskie stopy premiu-
ją co prawda kredytobior-
ców, ale jednocześnie ude-
rzają w oszczędzających. 
Obniżenie skłonności do 

oszczędzania ma zaś kon-
sekwencje nie tylko w przy-
padku finansów osobistych, 
ale także w wymiarze ma-
kroekonomicznym. Bez 
oszczędności nie ma mowy 
o inwestycjach i szybkim roz-
woju gospodarczym. Często 
o tym się zapomina, przyj-
mując uproszczone założe-
nie, że każde obniżenie stóp 
pobudza wzrost gospodar-
czy. Trzymiesięczna stawka 
WIBOR, na podstawie której 
ustalana jest wysokość opro-
centowania kredytów, obni-
żyła się od sierpnia 2014 r. 
z prawie 2,7 proc. do 2 proc. 
Jednocześnie w podobnej 
skali zmniejszyło się średnie 
oprocentowanie lokat banko-
wych i obligacji skarbowych — 
tłumaczy Łukasz Lefanowicz, 
prezes Gerda Broker. © Ⓟ

Anna Gołasa
a.golasa@pb.pl  22-333-99-36 

mieszkańcom najbliższej okolicy 
niezbędnych usług, z których 
mogą skorzystać w drodze do 
domu. Zgodnie z tą strategią 
planowany był dobór najem-
ców — ofertę centrum tworzą 
zarówno popularne marki siecio-
we, jak i lokalne firmy.  [AGO]

CENTRA HANDLOWE

Radomskie 
Vis à Vis  
w komplecie 

Do najemców centrum handlo-
wego Vis à Vis w Radomiu,  
należącego do firmy Capital 
Park, dołączył serwis telefonii 
komórkowej ze strefą odbioru 
paczek DPD. Nowy najemca zaj-
mie w obiekcie ponad 40 mkw. 
Tym samym zakończono komer-

cjalizację Vis à Vis, w którym 
działa już supermarket Tesco, 
drogeria Rossmann, a poza tym 
sklepy: Empik, Smyk, Pepco, Ray 
Obuwie, Komputronik, Inside, 
salon prasowy Ruch, restaura-
cja Peri Peri i apteka Medella. 
Klienci radomskiego centrum 

mogą również skorzystać  
z usług placówek banków  
BNP Paribas i BPH, a także 
biura podróży My Travel,  
pralni chemicznej  
Technodry, salonu fryzjerskiego 
Fryzjerzy i solarium. 
Ideą Vis à Vis jest zapewnienie 

Handel

Sandomierz po królewsku 

F irma deweloperska i wykonawcza FB Antczak wybuduje 
galerię handlową w Sandomierzu. Będzie to największe 

centrum handlowe w okolicy. Galeria Królewska o całkowitej 
powierzchni 14,6 tys. mkw. powstanie u zbiegu ulic Armii 
Krajowej i Słowackiego. Powierzchnia najmu wyniesie 5,67 tys. 
mkw. i będzie rozlokowana na dwóch poziomach. Zaplanowano 
tam 20 sklepów i punktów usługowych. Wśród najemców 
znajdą się sieć marketów spożywczych Lidl i market RTV AGD 
Media Expert. Na dachu galerii powstanie parking ze 155 
miejscami postojowymi, stacją kontroli pojazdów oraz myjnią 
bezdotykową. Kształtem centrum ma przypominać duży  
statek. Budowa ruszy w I kwartale 2015 r.,a zakończy się  
w I kwartale 2016 r.  [ADO, FOT. ARC] © Ⓟ
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Po niespełna dziewięciu latach może się 
skończyć historia Global City Holdings 
(GCH, wcześniej Cinema City) na warszaw-
skiej giełdzie (GPW). Spółka dysponuje 
29 proc. akcji Cineworld Group notowa-
nej w Londynie i 39,8 proc. notowanego 
w warszawie Ronson Europe. Z planu, jaki 
przedstawiła, wynika, że wycofanie z obro-
tu mogłoby nastąpić jeszcze w maju 2015 r., 
a jej holdingowy charakter nie jest przy tym 
bez znaczenia.

„Utrzymanie notowań na GPW jest uwa-
żane za mniej atrakcyjne niż w czasie debiutu 
giełdowego spółki w 2006, biorąc pod uwagę 
zmniejszoną skalę inwestycji funduszy eme-
rytalnych na GPW po zmianie przepisów 
przekazujących znaczną kwotę składek eme-
rytalnych do państwowego systemu ubez-
pieczeń. Ponadto, fundusze emerytalne są 
bardziej otwarte na inwestycje poza Polską, 
i dlatego — z definicji — inwestują mniej 
w akcje notowane na GPW. Projekt Park of 
Poland, w tym Aquapark, są na wstępnym 
etapie ich rozwoju, nie generują przepływów 
pieniężnych i bardziej pasują do realizowania 
ich w formule spółki prywatnej” — napisał 
w liście do akcjonariuszy Mark Segall, prze-
wodniczący rady dyrektorów GCH.

To pierwszy tak mocny głos jakiejkolwiek 
spółki o atrakcyjności polskiego rynku kapi-
tałowego po zmianach w OFE, przeprowa-
dzonych na początku lutego 2014 r. 

PulsInwestora Wspieramy inwestorów 
także na pulsinwestora.pl
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Giełda przestała się podobać 
po zmianach w OFE
Władze Global City Holdings nie widzą sensu w notowaniach spółki na GPW

N otowania Macrologic 
rosły w poniedziałek w 

dwucyfrowym tempie, po tym 
jak zarząd spółki zadeklarował 
wypłatę dywidendy za 2014 r. 
w wysokości 3 zł na akcję.  
Przy kursie zamknięcia z piątku 
oznaczało to stopę dywidendy 
przekraczającą 8 proc.  
Po wczorajszej zwyżce rentow-
ność obniżyła się do około 7 
proc., a cena akcji wspięła się  
w pobliże rocznego szczytu.
Nie pierwszy już raz inwestorzy 
przypominają sobie o walorach 
niewielkiej (kapitalizacja to 80 
mln zł) informatycznej spółki po 
ogłoszeniu wartości proponowa-

nej premii z zysku. Tymczasem 
spółka wypłaca dywidendę 
regularnie od 2008 r., a przez 
ostatnie trzy lata rosła ona  
o 0,25 zł rocznie, co oznaczało 
dochodowość przekraczającą  
6 proc.  [KZ]   © Ⓟ

Dywidenda pcha kurs  
na szczyt

Giełda

Niektórzy eksperci nie „kupują” jednak 
tych argumentów.

— Trudno doszukać się bezpośrednie-
go związku zmian w OFE z sensownością 
obecności na giełdzie dla spółek już noto-
wanych. Z takim związkiem mielibyśmy 
do czynienia w przypadku daleko idących 
zmian regulacyjnych. Zmiany w OFE nie 
dotykają tej materii. Powodują jednak, 
że kapitału jest mniej. By ocenić wpływ 
tego na konkretną spółkę, trzeba znać jej 
potrzeby kapitałowe. Należy przy tym pa-
miętać, że obecność na giełdzie ułatwia 
choćby emisję obligacji — komentuje Michał 
Szymański, prezes Money Makers, niegdyś 
prezes Aviva PTE.

GCH sygnalizował już, że parku rozryw-
ki nie będzie finansowała z emisji akcji. 
Informując o planach zejścia z parkietu, 
spółka stwierdziła też, że nie zamierza szu-
kać finansowania na rynkach kapitałowych.

Zmiany są widoczne…
Nasi rozmówcy podkreślają jednak, że refor-
ma systemu emerytalnego zmieniła rynek 
kapitałowy. 

— Mając więcej pieniędzy i wiedząc, że 
ich dopływ będzie stały, OFE były bardziej 
chętne do kupowania akcji spółek mniej 
płynnych. Obecnie często muszą coś sprze-
dać, żeby coś kupić. Do tego zmieniły się 
zasady porównywania wyników OFE, co 
powoduje, że skończyły się inwestycje gru-
powe. Jedne OFE są zainteresowane jakąś 
spółką, podczas gdy inne ją ignorują — za-
znacza Maciej Jacenko, szef departamentu 
rynków kapitałowych w polskim BESI.

Liczby są nieubłagane w szczególności 
dla rynku pierwotnego. W 2014 r. war-

tość emisji akcji spółek, które wchodziły 
na giełdę, sięgnęła ledwie 386,9 mln zł.  
Rok wcześniej było to 648 mln zł, a w  
2012 r. 1,1 mld zł. Odchudzenie OFE to jedna 
z, ale niejedyna przyczyna — w środowisku 
niskich stóp procentowych tanie i dostępne 
są alternatywne źródła finansowania, jak 
kredyty czy obligacje.

Konsekwencje reformy odczuwa też ry-
nek wtórny, bo niższe są obroty i płynność. 
Rejterada Global City Holding może, ale 
w opinii niektórych ekspertów — nie musi 
być początkiem trendu. W 2014 r. z giełdą 
z różnych przyczyn pożegnało się osiem 
firm. Średnia dla ostatnich pięciu lat była 
o dwie większa, a najwięcej ucieczek z par-

kietu odnotowano w 2010 r., a więc na dłu-
go przed informacjami o zmianach w OFE.

— Sprawę GCH traktuję jako odosobniony 
przypadek. Zawsze część spółek wchodzi 
na giełdę, część z niej schodzi. Każdy więk-
szościowy akcjonariusz może taką decyzję 
podjąć — podkreśla Michał Potyra z UBS.

 
 …ale chodzi o coś innego
Głównym akcjonariuszem GCH jest IT 
International Theatres. Według stanu na 
7 stycznia 2015 r. dysponuje pakietem 
54,8 proc. akcji. Mniejszościowi akcjona-
riusze to w dużej mierze… OFE. Aviva, 
ING i Nordea mają łącznie 17,1 proc. akcji. 
Zejście z parkietu ma poprzedzić skup akcji 
własnych. GCH chce je skupować po 40 zł.  
Daje to 13-procentową premię wobec 
średniej ceny z 2014 r. i trochę większą 
wobec wezwań z lutego i września 2014 r. 
W ich ramach spółka skupiła 4,7 proc. akcji. 
Proponowana cena jest jednak niższa niż 
kurs na GPW. 

— Moim zdaniem, spółka jest notowana 
z istotnym dyskontem do wartości godzi-
wej i zdjęcie jej z giełdy po prostu opłaca 
się głównemu akcjonariuszowi — uważa 
Andrzej Bernatowicz, analityk DM BOŚ.

— Nas argumenty spółki nie przekonują. 
Wolą głównego akcjonariusza jest usunię-
cie spółki z giełdy, ale stanie się to w naszej 
opinii ze szkodą dla możliwych do osiągnię-
cia w przyszłości zysków przez akcjonariu-
szy mniejszościowych — zaznacza Maciej 
Bobrowski z Domu Maklerskiego BDM.

Analityk BDM podtrzymuje założenia 
z grudniowego raportu. Wycenił wtedy wa-
lory GCH na 52,1 zł i uważa spółkę za jednego 
z głównych faworytów na 2015 rok.  © Ⓟ

FUNDUSZE

Towarzystwo kierowane 
przez Piotra Osieckiego 
stworzyło nowy 
fundusz akcji polskich. 
Celuje w 7-10 proc. 
zysku rocznie.

Utworzony przed rokiem 
Altus Akcji+ zarobił od po-
czątku działalności 13,8 proc. 
W tym czasie WIG zyskał 
0,3 proc. Tak imponujący 
zarobek może być zachętą 
dla tych inwestorów, którzy 
w marcu będą kuszeni nowym 
produktem ze stajni Altusa. 
Za miesiąc TFI wyjdzie na 
rynek z niepubliczną emisją 

certyfikatów funduszu Altus 
Aktywny Akcji FIZ. Jego po-
lityka inwestycyjna ma być 
zbliżona do tej, jaką stosuje 
fundusz „z plusem”, z tym że 
będzie jeszcze bardziej agre-
sywna.

— Jeśli uda się w tym roku 
doczłapać indeksowi WIG20 
do poziomu 2450-2500 pkt., 
to będzie to sukces. W tren-
dzie bocznym, w jakim poru-
sza się indeks blue chipów, 
można jednak zarabiać, tylko 
trzeba dużo mocniej zagrać 
alokacją. Altus Aktywny Akcji 
FIZ zastosuje właśnie taką 
strategię. Dodatkowo fundusz 
będzie mógł zajmować długie, 
jak i krótkie pozycje, a także 

wykorzystywać dźwignię fi-
nansową — ujawnia Krzysztof 
Mazurek, członek zarządu 
Altus TFI.

Zarządzający będzie ce-
lował w stopę zwrotu rzędu 
7-10 proc. Ma motywację, bo 
za pobicie tego benchmarku 
otrzyma wynagrodzenie za 
sukces (tzw. success fee), któ-
re przy wyniku powyżej 10 
proc. sięgnąć może 25 proc. 
od nadwyżki. Fundusz skiero-
wany jest do wybranych 149 
inwestorów z grubym portfe-
lem — minimalna kwota inwe-
stycji to równowartość 40 tys. 
EUR.  © Ⓟ

Jagoda Fryc
j.fryc@pb.pl  22-333-98-14

Altus TFI zagra agresywniej

Źródło: notowania.pb.pl
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40
zł  Taką cenę 
odkupu akcji 
proponują władze 
Global City Holdings.

NOWE PRODUKTY

DB zakłada się 
o kurs złotego

Deutsche Bank rozpoczął 
subskrypcję produktu 
strukturyzowanego db  
Lokaty Inwestycyjnej  
Polski Horyzont. Ci, którzy 
zdecydują się wpłacić 
minimum 1 tys. zł, zarobią,  
gdy przez rok złoty umocni  
się do euro co najmniej  
o 3,5 proc. Jeśli natomiast 
nasza waluta się osłabi,  
to wówczas klient otrzyma 
100 proc. zainwestowanego 
kapitału. Przedterminowe 
zerwanie lokaty wiąże się  
z koniecznością poniesienia 
opłaty manipulacyjnej w 
wysokości 1,5 proc. Potencjał 
zarobku został ograniczony  
do 4,5 proc.  [JAG] © Ⓟ
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FUNDUSZE

Giełdowe TFI 
zaoferowało zamożnym 
klientom fundusz, 
który ma zarabiać 
na transferach piłkarzy. 
Pierwsze pieniądze 
popłynęły do Legii.

Prawie pół wieku temu Denis 
Law został sprzedany do 
Manchesteru City za 55 tys. GBP. 
Transfer ten był szeroko kryty-
ko wany, a fani piłki nożnej nie 
stronili od opinii, że futbol zmie-
rza w złym kierunku. Od tego 
czasu standardem stało się, że 
dobry piłkarz po jakimś czasie 
jest sprzedawany do konkuren-
cyjnego klubu, a kwoty trans-
ferów sięgają nawet kilkudzie-
sięciu milionów euro. Nie dziwi 
więc, że ten intratny biznes zwę-
szyli także ci, którzy na co dzień 

inwestują w akcje czy obligacje. 
Wśród nich jest Skarbiec TFI. 
Towarzystwo zaoferowało klien-
tom pierwszy w Polsce fundusz, 
który ma zarabiać na ich transfe-
rach rodzimych klubów. Jest to 
produkt skierowany do maksy-
malnie 149 klientów z grubym 
portfelem — minimalna kwota 
inwestycji to równowartość 40 
tys. EUR. W ramach pierwszej 
emisji certyfikatów miłośnicy 
futbolu i zysków wpłacili do fun-
duszu 6 mln zł, które popłynęły 
do Legii Warszawa. Trwają już 
rozmowy z kolejnym klubem 
z ekstraklasy.

Szlaki funduszom przetarł 
portugalski Football Players 
Funds Management, który wy-
startował w 2002 r. Przez 4 lata 
działalności zainwestował 7,5 
mln GBP w piętnastu piłkarzy, 
głównie z ligi portugalskiej, i za-
rabiał na tym 15 proc rocznie. 

Największym sukcesem była 
sprzedaż Cristiano Ronaldo 
do Manchesteru United. Polski 
pionier, czyli Skarbiec Football 
FIZAN, będzie natomiast fi-
nansował politykę transferową 
klubów. 

Choć w Polsce piłkarzy na 
miarę słynnego CR7 nie uświad-
czysz, to przedstawiciele Skarbca 
przekonują, że fundusz rozpo-
czyna działalność w korzystnych 
warunkach rynkowych. Firma 
nie mogła jednak oszacować, 
ile będzie wynosić roczny zysk 
posiadaczy certyfikatów.

— Przy obecnym poziomie 
stóp procentowych zysk w oko-
licach 10 proc. wydaje się cał-
kiem pokaźny. Ze względu jed-
nak na to, że to pierwszy tego 
typu projekt w Polsce, to trud-
no jest oszacować dokładną 
stopę zwrotu — wyjaśnia Marek 
Rybiec, prezes Skarbca TFI.

W portfelu funduszu znaj-
dą się instrumenty finansowe 
typu mezzanine, np. pożycz-
ki, które spłacane będą jed-
norazowo na koniec okresu 
finansowania. Klienci mają 
więc zarabiać na odsetkach 
od tych pożyczek, a bonu-
sem będzie udział w zyskach 
osiąganych z polityki trans-
ferowej klubu. Fundusz za-
kończy żywot w marcu
2020 r., przy czym pierwszymi 
zyskami zacznie się dzielić od 
kwietnia 2018 r. Inwestor, któ-
ry chciałby wcześniej odzyskać  
zainwestowany kapitał, może 
to zrobić, odsprzedając certy-
fikaty innej osobie w drodze 
umowy cywilnoprawnej. 

Noble Funds TFI, które 
w 2014 r. jako pierwsze utworzy-
ło fundusz trudniący się finan-
sowaniem mezzanine, udziela 
firmom pożyczek z oprocento-

waniem sięgającym nawet 
12 proc. rocznie. Marek 
Rybiec przekonuje, że 
w przypadku funduszu 
futbolowego ryzyko jest 
mniejsze, a więc i opro-
centowanie jest niższe. 
Zabezpieczeniem poży-
czek są przychody ge-
nerowane przez dany 
klub.  © Ⓟ

Jagoda Fryc
j.fryc@pb.pl  22-333-98-14

 INNOWATOR: 
Skarbiec TFI, którego 
szefem jest Marek 
Rybiec, znany jest
z innowacyjności. 
Wśród niszowych 
produktów firmy jest 
fundusz zarabiający na 
globalnych markach czy 
też wierzytelnościach 
szpitalnych.   [FOT. WM]

Skarbiec otworzył się na polski futbol

Tomasz Kania i Paweł Kosecki, analitycy Domu Maklerskiego BPS, 
rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji Robygu od zalecenia 
„kupuj”, a dla Dom Development od „sprzedaj”. Eksperci przekonują, 
że pierwsza z firm jest w stanie nadal dynamicznie poprawiać wyniki 
finansowe, ma dobrą ofertę i daje szansę na stopę dywidendy na 

poziomie 4-5 proc. W przypadku Dom Development specjaliści 
wytknęli zarządowi, że nie wykorzystał szansy, jaką dało odbicie 
rynku w latach 2013-14, a podejście do zakupów ziemi było zbyt 
konserwatywne. Ponadto spodziewana poprawa wyników jest już 
uwzględniona w cenie akcji — uznają analitycy DM BPS.  [KZ]

REKOMENDACJE 

DM BPS: „kupuj” Robyg, „sprzedaj” Dom Development

zł   Na tyle akcję Robygu wyce-
niają analitycy DM BPS. To 18 
proc. powyżej kursu na GPW. 

2,63 

R E K L A M A  3 0 9 8 1



PulsInwestora

1. Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 02-05 -0.0 3.1 1.3
2. KBC Stabilny (KBC FIO) 02-05 0.0 2.9 1.3
3. Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 02-05 -0.0 2.5 1.8
4. PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 02-05 -0.1 2.0 -0.4
5. Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO) 02-05 -0.1 1.9 0.6
 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 02-05 -0.2 1.7 1.8
 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 02-05 -0.2 1.6 0.7
 UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 02-06 -0.5 1.6 0.7
 Pioneer Stabilnego Wzrostu (Pioneer FIO) 02-05 -0.3 1.5 -0.2
 ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO) 02-05 -0.2 1.5 0.3
 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 02-05 -0.0 1.5 -0.5
 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 02-05 -0.1 1.4 -0.1
 PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 02-05 -0.0 1.4 0.9
 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 02-05 0.0 1.4 -0.4

Data  Zmiana
tydzień  

[%]

Zmiana
miesiąc 

[%]

Zmiana
3 mies. 

[%]

Data  Zmiana
tydzień  

[%]

Zmiana
miesiąc 

[%]

Zmiana
3 mies. 

[%]

Data  Zmiana
tydzień  

[%]

Zmiana
miesiąc 

[%]

Zmiana
3 mies. 

[%]

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

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

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

AKCJI POLSKICH  

OBLIGACJI  

STABILNEGO WZROSTU 

1. UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 02-06 11.2 19.8 -
2. ING Selektywny (ING FIO) 02-05 4.6 7.9 16.2
3. ING Akcji (ING FIO) 02-05 4.9 6.1 26.3
4. UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 02-06 4.2 5.1 21.3
5. PKO Akcji (Parasolowy FIO) 02-05 6.4 5.0 24.1
 PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 02-05 6.0 4.8 25.1
 Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 02-05 4.9 4.7 -
 ING Akcji 2 SFIO 02-05 4.0 4.7 26.1
 Novo Akcji (Novo FIO) 02-06 4.6 4.7 2.0
 UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 02-06 7.1 3.6 33.1
 Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 02-05 4.3 3.0 46.3
 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO) 02-05 4.1 2.6 23.6
 Investor Akcji Dużych Spółek (Investor FIO) 02-05 4.0 2.3 12.1
 SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 02-05 2.9 2.1 -
 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 02-05 7.0 2.0 23.4
 Investor Akcji (Investor FIO) 02-05 7.1 1.9 38.5
 Arka BZ WBK Akcji Polskich (Arka BZ WBK FIO) 02-05 4.7 1.8 10.3
 ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO) 02-05 8.4 1.5 33.9
 Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 02-05 3.1 1.5 -
 AXA Akcji (AXA FIO) 02-05 1.6 1.2 14.2
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus 02-05 7.6 1.1 43.8
 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 02-05 3.3 1.1 22.4
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 02-05 7.5 0.7 43.6
 Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO 02-05 1.6 0.5 13.9
 Optimum Akcji (Optimum FIO) 02-05 -1.0 0.5 -
 Allianz Selektywny (Allianz FIO) 02-05 2.6 0.4 -1.4
 KBC Akcyjny (KBC FIO) 02-05 5.6 0.3 22.0
 BPS Akcji (BPS FIO) 02-06 5.1 0.1 10.7
 Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF WIG20 (PLN) 02-06 1.1 0.0 11.1
 Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 02-05 5.5 0.0 65.6
 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 02-05 9.5 -0.1 47.3
 ALTUS Short (FIO Parasolowy) 02-05 -1.5 -0.4 -
 Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 02-05 0.6 -0.6 -
 Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 02-05 8.1 -0.7 24.8
 MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO) 02-05 2.4 -1.1 9.3
 MetLife Akcji (Krajowy FIO) 02-05 0.9 -1.2 4.9

Data  Zmiana
6 mies.  

[%]

Zmiana
12 mies.

 [%]

Zmiana
3 lata 

[%]

Data  Zmiana
6 mies.  

[%]

Zmiana
12 mies.

 [%]

Zmiana
3 lata 

[%]

Data  Zmiana
6 mies.  

[%]

Zmiana
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 [%]
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[%]

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

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

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

AKCJI POLSKICH  

STABILNEGO WZROSTU 

OBLIGACJI  

1. KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 02-05 9.2 14.7 30.0
2. KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 02-05 10.4 14.7 28.9
3. UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 02-06 6.1 13.5 34.5
4. Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 02-05 7.4 12.8 33.8
5. KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 02-05 6.3 12.4 24.5
 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 02-06 5.2 11.3 24.6
 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 02-05 6.0 11.2 26.3
 Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 02-05 5.8 11.1 21.0
 IRFU-PDP_UN 02-06 5.5 11.0 25.1
 ING Obligacji 2 SFIO 02-05 5.5 10.7 25.4
 BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 02-05 4.9 10.4 18.1
 BPS Obligacji (BPS FIO) 02-06 5.8 10.3 25.4
 MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 02-05 4.9 10.3 20.9
 BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 02-05 5.2 10.3 17.4
 Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 02-05 6.4 10.1 -
 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 02-05 5.6 10.0 22.6
 MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 02-05 4.9 9.9 20.0
 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 02-05 4.5 9.7 21.1
 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych (Skarbiec FIO) 02-05 4.3 9.6 22.1
 ING Obligacji (ING FIO) 02-05 5.0 9.5 22.2
 Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 02-05 4.4 9.2 -
 Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych  02-05 4.7 8.9 21.7
 AXA Obligacji (AXA FIO) 02-05 4.3 8.6 21.8

1. Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 02-06 1.1 3.6 4.8
2. Millennium Obligacji Korporacyjnych (EUR)  02-05 1.6 3.5 2.3
3. AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO) 02-04 1.6 2.7 2.5
4. KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 02-05 -0.0 2.5 4.8
5. KBC Delta (KBC Biznes SFIO) 02-05 -0.1 2.4 4.3
 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny  02-05 -0.0 2.0 3.7
 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 02-05 -0.1 1.8 2.8
 BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy) 02-05 -0.1 1.7 2.2
 Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 02-04 -0.5 1.4 1.0
 Amundi Obligacji (Amundi Parasolowy FIO) 02-05 -0.6 1.3 2.4
 Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 02-05 -0.7 1.2 2.8
 KBC Papierów Dłużnych (KBC FIO) 02-05 -0.1 1.1 2.0
 Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 02-05 -0.4 1.1 1.6
 Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 02-05 -0.2 1.0 1.8
 UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 02-06 -0.1 1.0 2.2
 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 02-05 -0.4 1.0 1.9
 ING Obligacji 2 SFIO 02-05 -0.5 1.0 2.2
 DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO) 02-05 0.0 1.0 1.4
 MetLife Obligacji Skarbowych (Krajowy FIO) 02-05 -0.2 1.0 1.6
 MetLife Obligacji Plus (Światowy SFIO) 02-05 -0.3 1.0 1.6
 BGŻ Konserwatywny (BGŻ SFIO) 02-05 0.0 0.9 1.1
 ING Obligacji (ING FIO) 02-05 -0.5 0.9 1.9
 BPS Obligacji (BPS FIO) 02-06 -0.4 0.9 1.5

1. Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 02-05 7.4 9.5 26.6
2. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 02-05 6.4 8.4 25.4
3. KBC Stabilny (KBC FIO) 02-05 7.1 7.1 25.3
4. Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu  02-05 4.4 7.1 20.9
5. UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 02-06 5.0 6.8 19.4
 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 02-05 4.1 6.6 17.1
 PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO) 02-05 2.6 6.1 13.1
 PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 02-05 3.9 5.9 19.7
 ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO) 02-05 2.8 5.1 19.2
 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 02-05 5.5 5.1 27.2
 AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 02-05 2.9 3.8 17.0
 MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 02-05 2.3 3.6 15.4
 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 02-05 3.9 3.6 20.4
 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji 02-05 2.1 3.2 12.5

1. Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 02-05 2.1 12.1 0.9
2. Superfund Akcji (Superfund SFIO) 02-05 0.7 8.8 -0.3
3. Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 02-05 0.5 8.3 -0.1
4. Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 02-05 2.8 6.7 -7.8
5. QUERCUS lev (Parasolowy SFIO) 02-05 -0.5 6.1 -10.1
 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 02-05 0.9 5.3 1.2
 KBC Portfel Akcyjny (KBC Portfel VIP SFIO) 02-05 0.7 5.2 -1.1
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus 02-05 0.9 4.6 1.9
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 02-05 0.8 4.6 2.3
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 02-06 0.1 4.5 2.6
 Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 02-05 0.3 4.5 1.3
 Optimum Akcji (Optimum FIO) 02-05 0.3 4.5 -3.1
 Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 02-05 0.0 4.3 1.9
 Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 02-05 -0.2 4.1 2.4
 Millennium Akcji (Millennium FIO) 02-05 0.1 4.1 -1.3
 Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki 02-05 -0.7 4.1 0.4
 Allianz Akcji Plus (Allianz FIO) 02-05 0.0 4.1 -2.0
 Allianz Selektywny (Allianz FIO) 02-05 0.0 4.0 -2.0
 ING Selektywny (ING FIO) 02-05 0.1 3.9 0.2
 Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 02-05 -0.3 3.9 -3.4
 ING Akcji (ING FIO) 02-05 0.1 3.9 0.0
 Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF WIG20 (PLN) 02-06 0.5 3.9 -3.4
 KBC Akcyjny (KBC FIO) 02-05 0.1 3.8 -1.1
 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 02-05 0.4 3.8 0.0
 MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 02-05 1.1 3.7 -0.2
 Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek  02-05 0.4 3.7 -
 AGIO Agresywny (AGIO SFIO) 02-04 1.1 3.7 0.4
 PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 02-05 0.5 3.7 0.9
 Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 02-05 -0.3 3.7 -3.2
 PKO Akcji (Parasolowy FIO) 02-05 0.5 3.6 0.9
 ALTUS Akcji (FIO Parasolowy) 02-05 0.2 3.5 -1.1
 Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 02-05 0.1 3.5 -0.6
 ING Akcji 2 SFIO 02-05 0.0 3.5 -0.6
 Ipopema Agresywny (Ipopema SFIO) 02-05 0.1 3.5 -1.3
 Allianz Akcji (Allianz FIO) 02-05 -0.1 3.4 -3.6
 Investor Akcji Dużych Spółek (Investor FIO) 02-05 -0.9 3.4 0.3
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LU0081706904 PLN BNPP L1 Akcji Sw. R. Wsch.                     Classic 2015-02-05 1375.12 1366.53
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Copernicus Akcji 113.49 -0.25% 2.85% -5.69%

Copernicus Akcji Dywidendowych 157.19 0.17% 2.93% -12.91%

Copernicus Dłużny Skarbowy Plus 120.05 -0.37% 1.81% 10.16%

Copernicus Płynnościowy Plus 120.89 0.04% 0.94% 7.13%

12M

801 809 975

Wycena na dzień 5.02.2015 www.fio.copernicus.pl

FUNDUSZE

Klienci TFI 
polubili zagraniczne giełdy
Jeszcze w pierwszym kwartale 2015 r.
saldo sprzedaży funduszy dłużnych 
będzie dodatnie, bo inwestorzy kupują 
historyczne wyniki — prognozował 
w grudniu zeszłego roku Michał 
Ferenc z Open Finance TFI. Nie 
pomylił się. Z danych Analiz Online 
oraz Izby Zarządzających Funduszami 
i Aktywami wynika, że bilans wpłat 
i wypłat do funduszy wyniósł 
w styczniu 1,6 mld zł, przy czym gros 
tej kwoty zasiliło portfele obligacji polskich i pieniężnych. 
Był to dobry wybór. Rentowność krajowych dziesięciolatek 
po raz pierwszy w historii spadła poniżej 2 proc., a wyniki 
wielu funduszy przekroczyły 1,5 proc. Dzięki napływom 
i dodatnim stopom zwrotu fundusze dłużne zarządzają dziś 
aktywami w wielkości 43 mld zł, a pieniężne mają w portfelach 
łącznie 29 mld zł. 
Nieśmiało rośnie wśród Polaków apetyt na ryzyko. W styczniu 
aktywa funduszy akcyjnych powiększyły się o 0,7 mld zł, ale 
pieniądze te nie popłynęły na GPW, lecz na rynki rozwinięte, 
a także na giełdy azjatyckie. W przypadku funduszy akcji 
polskich dynamika aktywów wyniosła 1,3 proc., ale za przyrost 
odpowiada dodatni wynik zarządzania. WIG wzrósł w styczniu 
o 1,3 proc., a średnia stopa zwrotu w grupie sięgnęła 2,1 
proc. Styczniowe osiągnięcia inwestycyjne miały też ogromny 
wpływ na wielkość aktywów funduszy surowcowych, 
a zwłaszcza tych powiązanych ze złotem. Ich aktywa wzrosły 
o 16 proc.  [JAG] © Ⓟ

213,4 
mld zł  Tyle 
w styczniu wyniosły 
aktywa krajowych 
funduszy. To o 4,5 
mld zł więcej 
niż w grudniu.
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Kraj 9.02.2015 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 0,3482 6,6313 1,7825 - 0,3219 0,3396 2,0700 0,2509 2,2748 0,2395 0,2717 0,7356 0,1783 0,1934 17,8571
AUSTRALIA 1 dolar AUD 3,0565 2,8719 - 19,0444 5,1193 - 0,9245 0,9754 5,9447 0,7205 6,5330 0,6877 0,7802 2,1125 0,5121 0,5554 51,2839
CZECHY 1 korona CZK 0,1551 0,1508 0,0525 - 0,2688 - 0,0485 0,0512 0,3122 0,0378 0,3430 0,0361 0,0410 0,1109 0,0269 0,0292 2,6929
DANIA 1 korona DKK 0,5812 0,5610 0,1953 3,7202 - - 0,1806 0,1905 1,1613 0,1407 1,2762 0,1343 0,1524 0,4127 0,1000 0,1085 10,0179
JAPONIA 100 jen JPY 3,1731 3,1066 1,0817 20,6008 5,5376 - - 1,0551 6,4306 0,7794 7,0669 0,7439 0,8439 2,2851 0,5540 0,6008 55,4750
KANADA 1 dolar CAD 3,0879 2,9444 1,0252 19,5252 5,2485 - 0,9478 - 6,0948 0,7387 6,6979 0,7051 0,7999 2,1658 0,5251 0,5695 52,5786
NORWEGIA 1 korona NOK 0,4886 0,4831 0,1682 3,2036 0,8611 - 0,1555 0,1641 - 0,1212 1,0990 0,1157 0,1312 0,3554 0,0862 0,0934 8,6268
SZWAJCARIA 1 frank CHF 4,3160 3,9861 1,3880 26,4330 7,1053 - 1,2831 1,3538 8,2511 - 9,0676 0,9545 1,0829 2,9320 0,7108 0,7709 71,1804
SZWECJA 1 korona SEK 0,4582 0,4396 0,1531 2,9151 0,7836 - 0,1415 0,1493 0,9100 0,1103 - 0,1053 0,1194 0,3234 0,0784 0,0850 7,8500
EUGIW 1 euro EUR 4,3218 4,1760 1,4541 27,6923 7,4439 - 1,3442 1,4183 8,6442 1,0476 9,4995 - 1,1344 3,0717 0,7447 0,8076 74,5714
USA 1 dolar USD 3,7358 3,6811 1,2818 24,4105 6,5617 - 1,1849 1,2502 7,6197 0,9235 8,3737 0,8815 - 2,7077 0,6564 0,7119 65,7339
WĘGRY 100 forint HUF 1,3686 1,3595 0,4734 9,0153 2,4234 - 0,4376 0,4617 2,8141 0,3411 3,0926 0,3256 0,3693 - 0,2424 0,2629 24,2768
W.BRYTANIA 1 funt GBP 5,6454 5,6076 1,9526 37,1857 9,9957 - 1,8051 1,9045 11,6075 1,4068 12,7561 1,3428 1,5233 4,1248 - 1,0845 100,1357
MFW(SDR) 1   XDR 5,3001 5,1706 1,8004 34,2878 9,2168 - 1,6644 1,7561 10,7030 1,2972 11,7621 1,2382 1,4046 3,8033 0,9221 - 92,3321
ROSJA 1 rubel RUB 0,0567 0,0560 0,0195 0,3714 0,0998 - 0,0180 0,0190 0,1159 0,0140 0,1274 0,0134 0,0152 0,0412 0,0100 0,0108 -
 
 Kursy celne obowiązują od 01.02.2015 godz. 0:00 do 28.02.2015 godz. 24:00

SZWAJCARIA frank 3,9861 11,3685
WĘGRY forint 1,3595 0,4433
ROSJA rubel 0,0560 -5,5649
KANADA dolar 2,9444 -4,6472
JAPONIA jen 3,1066 1,9661
W.BRYTANIA funt 5,6076 2,1067
EUGIW euro 4,1760 -2,8498
CZECHY korona 0,1508 -2,0779
SZWECJA korona 0,4396 -3,9546
TURCJA lira 1,4764 -6,4978
DANIA korona 0,5610 -2,8908
NORWEGIA korona 0,4831 1,5129
AUSTRALIA dolar 2,8719 -2,9600
USA dolar 3,6811 0,9018
   

Kraj Waluta

9.02.2015

Kurs w zł 1 mies.

*fixing    Źródło: NBP „PB”

Kursy walut NBP*
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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

GIEŁDA I PRAWO

dr Radosław L. Kwaśnicki 
kancelaria RKKW

D
yrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
z 22 października 2013 

r. stworzyła perspektywę 
zmian w polskich przepisach 
dotyczących m.in. odpo-
wiedzialności członków rad 
nadzorczych za naruszenie 
obowiązków informacyjnych 
emitentów — spółek publicz-
nych. Polski prawodawca ma 
możliwość rozszerzenia kręgu 

osób, które do takiej odpowie-
dzialności (w wymiarze finan-
sowym może to być nawet do 
2 mln EUR) będą mogły zostać 
pociągnięte. Mowa tutaj 
o członkach rad nadzorczych 
spółek publicznych, którzy 
— na omawianej płaszczyź-
nie — dotychczas mogli spać 
spokojnie. W obecnym stanie 
prawnym kara pieniężna za 
rażące naruszenie obowiąz-
ków informacyjnych przez 
emitenta może zostać bowiem 
nałożona przez KNF na człon-

ków zarządów giełdowych 
spółek. Jednak wszystko może 
się zmienić jeszcze w tym 
roku. 

Zgodnie z dyrektywą moż-
liwość stosowania kar — 
z zastrzeżeniem warunków 
określonych w przepisach 
krajowych — w przypadku na-
ruszenia przepisów przez oso-
by prawne, powinna zostać 
przewidziana również wobec 
członków organów admini-
stracyjnych, zarządzających 

lub nadzorczych danej osoby 
prawnej oraz wobec wszelkich 
innych osób, które w świetle 
przepisów krajowych ponoszą 
odpowiedzialność za dane 
naruszenie.  

Nie należy zapominać, iż 
zakres wprowadzonych zmian, 
a co za tym idzie to, w jakim 
kształcie zostanie wprowa-
dzona do naszego porządku 
prawnego odpowiedzialność 
członków rad nadzorczych 
spółek publicznych, zależy od 

ustawodawcy, któremu w tej 
kwestii pozostawiono swobo-
dę. Na wdrożenie do prawa 
krajowego regulacji dyrekty-
wy Polska ma jeszcze trochę 
czasu. Na dziś nie został 
jeszcze upubliczniony projekt 
założeń do zmiany ustawy 
o ofercie publicznej, jednak 
z informacji uzyskanych 
w Ministerstwie Finansów 
wynika, że taki projekt ma  
zostać udostępniony lada 
dzień. Wtedy wszystko  
będzie jasne. © Ⓟ

Rady giełdowych spółek na celowniku UE 

INWESTYCJE

Po co inwestować w fundusze 
obligacji korporacyjnych, skoro 
można to robić samodzielnie? 
Czy jest sens korzystać z po-
średnika, który za swoje usługi 
pobiera prowizję? 

W odróżnieniu od osoby in-
westującej na własny rachunek 
fundusz, jako inwestor hurtowy, 
ma — po pierwsze — dostęp do 
większej palety instrumentów, 
a po drugie — może uzyskać lep-
szą cenę zakupu. W większości 
przypadków firmy emitujące 
obligacje za pośrednictwem do-
mów maklerskich kierują ofertę 
ich kupna wyłącznie do instytu-
cji finansowych, bo tak jest najła-
twiej i najtaniej. Większość emi-
sji ma więc charakter prywatny, 
co oznacza, że w odróżnieniu 
od oferty publicznej propozycja 
nabycia papierów nie może być 
skierowana do więcej niż 149 in-
westorów.

Instytucje mają oczywiście 
znacznie większe zasoby go-
tówkowe w porównaniu z inwe-
storami indywidualnymi, nawet 
jeśli weźmiemy pod uwagę tylko 
wąską grupę osób ponadprze-
ciętnie bogatych. W emisjach 
prywatnych biorą więc udział 
zazwyczaj najbardziej aktywni 
inwestorzy detaliczni, często 

pod warunkiem, że inwestorzy 
finansowi nie obejmą całej emisji 
lub w ogóle nie będą nią zain-
teresowani. Może to wynikać 
np. z negatywnej oceny danego 
emitenta, co od razu powinno 
zapalić w głowie inwestora indy-
widualnego czerwoną lampkę.

Fundusze mają więc dostęp 
do większej liczby emisji obli-
gacji, co pozwala im budować 
swoje portfele w sposób bardziej 
zróżnicowany i relatywnie bez-
pieczniejszy, niż może to zrobić 
inwestor indywidualny. Mają też 
możliwość dokonania bardziej 
profesjonalnej oceny wiarygod-
ności kredytowej emitenta.

Istotne znaczenie mają też 
kwestie podatkowe. Osoby 
prawne, czyli także fundusze 
inwestycyjne, mogą dokonywać 
korzystniejszych transakcji na 
rynku wtórnym. Mowa o sytu-
acjach, gdy zbliża się dzień płat-
ności odsetek lub wykupu obli-
gacji. Ponieważ odsetki za dany 
okres naliczone są już wówczas 
w niemal pełnej wysokości, 
sprzedając obligacje, odracza 
się płatność podatku od zysków 
do czasu złożenia rocznego roz-
liczenia podatkowego i dlatego 
część inwestorów sprzedaje ob-
ligacje właśnie w tym czasie. Dla 
kupującego taka transakcja nie 

jest specjalnie opłacalna, ponie-
waż to jemu przyjdzie zapłacić 
podatek od wypłacanych za 
chwilę odsetek. Dlatego sprze-
dający na ogół godzą się w ta-
kich momentach obniżyć cenę. 
W przeciwieństwie do inwesto-
rów indywidualnych fundusze 
nie płacą podatku dochodowe-
go od otrzymanych odsetek, bo 
ten obciąża dopiero uczestników 
funduszy. Dzięki temu i dzięki ko-
rzystniejszym cenom zdarza się, 
że na tego rodzaju transakcjach 
osiągają pokaźną rentowność. 

Warto przypomnieć, że po-
siadacze indywidualnych kont 
emerytalnych i indywidualnych 

kont zabezpieczenia emerytal-
nego w formie rachunku makler-
skiego także nie płacą podatku 
od zysków, zatem z opisanego 
rodzaju transakcji mogą oni 
czerpać takie same korzyści, 
jak fundusze.

Dużą przewagą funduszy 
jest zdecydowanie większa niż 
w przypadku inwestorów indy-
widualnych łatwość inwestowa-
nia na rynkach zagranicznych, 
które na ogół są bardziej rozwi-
nięte niż polski. Dla funduszy 
jest to o tyle istotne, że w ten 
sposób mogą bez większego 
problemu i przy dużo lepszej 
płynności uzyskać wyższą ren-
towność obligacji niż w Polsce.

Największym minusem fundu-
szy inwestycyjnych jest wysokość 
opłat za zarządzanie. Zwłaszcza 
w takich warunkach jak obec-
nie, czyli przy niskich stopach 
procentowych ich wysokość 
(średnio 1,3 proc. rocznie) może 
w znacznym stopniu uszczuplić 
wypracowywane przez fundusz 
zyski. Dlatego, generalnie bez 
większych problemów, inwesto-
rzy detaliczni, kupujący obligacje 
firm na własny rachunek, mogą 
zarobić kilka punktów procento-
wych więcej. © Ⓟ

Jan Staniak

Fundusze dają więcej 
możliwości, ale nie zysków
Opłaty za zarządzanie przez fundusze sprawiają,  
że nawet niedoświadczony inwestor bez trudu może zarobić  
na obligacjach korporacyjnych więcej 

2,44
proc.  Tyle średnio 
zarobiły w 2014 r. fundusze 
obligacji korporacyjnych.

6,46
proc.  Tyle wynosi  
średnie oprocentowanie 
obligacji, notowanych  
na rynku giełdowym.

Fundusz 
inwestycyjny

 dostęp do większej liczby 
emisji
 profesjonalna ocena 

wiarygodności kredytowej
 korzyści podatkowe
 łatwiejszy dostęp do rynków 

zagranicznych
 wysokie koszty

Inwestor  
indywidualny

 bez trudu może osiągnąć 
większą rentowność  
niż fundusz
 posiadając IKE i/lub IKZE, 

odnosi spore korzyści 
podatkowe (zwolnienie  
z 19-procentowego podatku 
od zysków kapitałowych)
 samodzielnie nie jest 

w stanie zdywersyfikować 
ryzyka tak jak fundusz



Z CZEGO ŻYJĄ LUDZIE

BADANIA

PLUSZOWY KLON TWOJEGO PSA 

NAUKA CHIŃSKIEGO W TYDZIEŃ

Pogodzinach
NIERUCHOMOŚCI

Baccarat trafi 
w ręce Chińczyków 

Sunshine Insurance stanie 
się właścicielem luksuso-
wego hotelu Baccarat na 
nowojorskim Manhattanie. 
Starwood Capital Group 
otrzyma 230 mln  USD. Daje 
to w przeliczeniu ponad 
2 mln USD za każdy pokój, 
co jest swoistym rekordem 
w branży. Baccarat Hotel 
ma 114 pokoi. Jego wnętrza 
zdobi ponad 15 tys. kryszta-
łów wyprodukowanych przez 
francuską firmę Baccarat 
(przejętą w 2005 r. przez 
grupę Starwood). Koszt wy-
najęcia pokoju może wynieść 
nawet 18 tys. USD za dobę. 
Pekiński ubezpieczyciel nie 
jest pierwszym chińskim 
inwestorem kupującym 
tak znane nieruchomości 
na amerykańskim rynku. 
Anbang Insurance Group po 
uzyskaniu zgody nadzorcy 
rynkowego obejmuje kon-
trolę nad słynnym Waldorf 
Astortia Hotel, płacąc za 
słynną nowojorską ikonę aż 
1,95 mld USD.  [WST]

MOTORYZACJA

Rynek w Rosji 
mocno zapikuje

Obecny rok będzie niezmier-
nie trudny dla producentów 
samochodów sprzedają-
cych pojazdy na rosyjskim 
rynku. Według prognozy fir-
my badawczej PwC, w 2015 r. 
sprzedaż aut w Rosji spadnie 
od 25 do nawet 35 proc. 
Przyczyny to narastające 
spowolnienie gospodarki i de-
waluacja rubla. PwC szacuje, 
że nabywców znajdzie 1,52-
1,75 mln nowych aut wobec 
2,34 mln 2014 r. W minionym 
roku sprzedaż obniżyła się 
o 10 proc.   [WST] 

NAGRODY

Sam Smith 
najlepszym artystą 

22-letni brytyjski wokalista 
i tekściarz triumfował w nie-
dzielę na 57. gali rozdania 
nagród Grammy. Jego „Stay 
with Me” zdobyło tytuł najlep-
szej piosenki i nagrania roku, 
a on sam został okrzyknięty 
najlepszym nowym artystą. 
Debiutancki album studyjny 
„In the Lonely Hour” Sama 
Smitha wygrał w kategorii 
najlepsza płyta pop. To wła-
śnie z tego krążka pochodzi 
soulowe „Stay with Me” 
— nagrodzone zarówno za 
całokształt produkcji (najlep-
sze nagranie roku), jak i tekst 
(najlepszy utwór).  [DI, PAP] 

R
oboty przemysłowe rewolucjonizują 
przebieg produkcji i mogą być wyzwa-
niem dla chińskiego rynku pracy, który 
oparty jest na sile ludzkich rąk. Zasada: 

im więcej rąk, tym większa moc produkcyjna, 
odchodzi do lamusa. Państwo Środka przeżywa 
boom na rynku robotów. Miliony Chińczyków 
pracujących w wielkich fabrykach będą miały więc 
więcej pomocników albo… konkurentów. 
Do 2017 r. w chińskich zakładach produkcyjnych 
będzie pracowało więcej robotów niż w Unii 
Europejskiej czy Ameryce Północnej — wynika 
z analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową 
Federację Robotyki (IFR). 
Chińskie firmy nie oszczędzają na zakupach. 
Obecnie korzystają z 200 tys. robotów przemysło-
wych, ale za dwa lata ma ich być ponad 400 tys. 
Dla porównania: w Ameryce Północnej ich liczba 
wzrośnie do 300 tys., natomiast w pięciu najwięk-
szych gospodarkach Europy do 340 tys. 
— Automatyzacja zakładów produkcyjnych 
w Chinach dopiero się zaczyna — mówi Per Vegard 
Nerseth, dyrektor zarządzający ABB Robotics. 
Dla Chińczyków rozwój robotyki oznacza skok 
cywilizacyjny, który może zmienić relacje go-
spodarcze, biznesowe, zawodowe i społeczne. 
Według agencji Reuters, obecnie Chiny mają tylko 
30 robotów na 10 tys. pracowników zatrudnionych 

w zakładach produkcyjnych, natomiast Korea 
Południowa ma 437, Japonia — 323, Niemcy — 282, 
a Stany Zjednoczone — 152. 
Japońscy producenci robotów nadal posiadają lwią 
część rynku —  około 60 proc., ale szybko rosną 
ich chińscy dostawcy. Popyt na roboty przemysło-
we napędzają w Chinach producenci aut, którzy 
otwierają tam swoje fabryki, żeby zaspokoić po-
trzeby gigantycznego rynku motoryzacyjnego.
Relacje między maszyną a człowiekiem nie od dziś 
budzą jednak sporo emocji. Jedni przekonują, że 
rozwój robotyki spowoduje katastrofę na rynku 
pracy, bo wyręczani przez urządzenia pracownicy 
nie tak łatwo znajdą zatrudnienie gdzie indziej. 
Inni uważają, że to bzdura, a technologia otworzy 
więcej możliwości i pomoże stworzyć nowe posa-
dy i zawody. Jedno jest pewne: nie unikniemy spo-
tkania z robotem. Żyjemy w czasach najbardziej 
dynamicznego rozwoju technologii w dziejach. 
Roboty w fabrykach wykonują precyzyjne czyn-
ności, ale nie przypominają człowieka. Inaczej jest 
w przypadku tzw. humanoidów. Technologiczny 
serwis The Verge zapowiada, że już latem 
w Japonii otwarty zostanie hotel, w którym właśnie 
humanoidy będą rejestrowały gości, podawały 
kawę i sprzątały pokoje. Usługi są kolejnym po 
produkcji sektorem, który kolonizują roboty. © Ⓟ

Łukasz Ostruszka

TECHNOLOGIE

ROBOTY SKOLONIZUJĄ CHINY
W USA jest 
firma, która 
wykonuje 
pluszowe 
klony uko-
chanych 
zwierząt 
domo-
wych na 
zamówie-
nie klienta. 
Firma z siedzibą w Louisville, w stanie Kentucky 
nazwała się, Cuddle Clones i sprzedaje usługi tylko 
przez internet. Najczęściej na pluszaki przera-
bia domowe psy i koty, ale deklaruje, że może 
wykonać zamówienie także w przypadku innych 
zwierząt, takich jak świnki morskie, króliki, chomi-
ki, konie czy... kury.
Procedura jest bardzo prosta. Do zamówienia on-
line klient dołącza ze swojego komputera zdjęcie 
lub zdjęcia zwierzaka, którego klona chce wyko-
nać. Następnie wybiera dokładną pozycję, w jakiej 
ma on być utrwalony, oraz uzupełnia szczegółowe 
informacje, takie jak położenie uszu, ogona i łapek 
albo otwarty czy zamknięty pysk. Następnie 
potwierdza zamówiony produkt, płaci (199 USD za 
zwierzęta większe i 129 USD za mniejsze) i czeka 
cztery miesiące na przesyłkę. W tym czasie pracu-
jąca dla Cuddle Clones fabryka pluszaków wykonu-
je klon ukochanej Kici, Fafika czy Rufusa.
— Upamiętniając dla naszych klientów pupila, 
który już zmarł, albo wykonując jego kopię dla 
dzieci, które wyjeżdżając na studia, bardzo za 
nim tęsknią, niesiemy im wiele powodów do 
uśmiechu — mówi Jennifer Graham, właścicielka 
i pomysłodawczyni firmy.
Pomysł zrodził się w jej głowie, gdy na skutek 
choroby odszedł na zawsze jej ukochany pies 
Rufus. To dla niego wykonała pierwszą replikę 
i z jego powodu chciała taką usługę udostępnić 
innym. „Chcemy uchwycić i utrwalić więź między 
człowiekiem a jego ukochanym zwierzęciem” 
— podkreśla firma w opisie swojej misji. Od chwili 
założenia powiększyła zakres usług również o pla-
stikowe figurki zwierząt klientów, personalizowa-
ne akcesoria, a nawet marmurowe płyty nagrobne 
ze zwierzęcymi memoriałami.
Cuddle Clones klonuje zwierzaki także spoza USA, on-
line może je dostarczać również do Polski.  [AD]       © Ⓟ

Psychologowie kognitywni z Instytutu Maxa 
Plancka w Lipsku znaleźli niezawodny sposób na 
naukę języków obcych. Sugerują, żeby zamiast 
wkuwać długie listy nowych słówek i zwrotów na 
pamięć, raczej je sobie… narysować lub odegrać 
z nimi scenkę. Raport z ich badań opublikował 
magazyn „Current Biolology”.  
Na potrzeby eksperymentu opracowano sztuczny 
język. Podczas tygodniowego kursu młodzi ochot-
nicy musieli się go nauczyć, zapamiętując różne 
rzeczowniki przedstawiające konkretne przedmio-
ty, np. rower, albo pojęcia abstrakcyjne, np. myśli. 
W jednej z grup słówka były tylko odsłuchiwane 
i czytane przez kursantów. W drugiej dodatko-
wo widzieli rysunek przyswajanego słówka oraz 
obserwowali nauczyciela, który próbował zobra-
zować je gestami. W trzeciej sami przedstawiali 
słówko za pomocą gestów. Okazało się, że efekty 
zapamiętywania nowych wyrazów były najlepsze 
wówczas, gdy badani wykorzystywali jednocze-
śnie obrazki i własną mowę ciała. Dzieje się tak 
prawdopodobnie dlatego, że kolejne zmysły, 
które uruchamiamy, aktywizują dodatkowe szlaki 
w mózgu — w tym przypadku wizualne i motorycz-
ne. Potwierdziło to również wykonane podczas 
eksperymentu obrazowanie mózgu.  [AR]   © Ⓟ

W ciągu najbliższych dwóch lat 
Chińczycy będą mieli wokół siebie  
więcej robotów niż Europejczycy  
czy Amerykanie

 ROBOTY SPAWACZE: Aż 40 proc. chińskich robotów pracuje w olbrzymich fabrykach samochodów. 
Najczęściej zastępują ludzi w wykonywaniu ręcznych prac, np. w spawaniu.   [FOT. BLOOMBERG]
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