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Gwarancje
na innowacje
nie mają
wzięcia

Węgiel 
zmienia 
Polskę 
w pustynię

Nowy instrument finansowy, oferowany przez BGK, 
przegrywa z de minimis, chociaż kosztuje mniej. 16

Greenpeace twierdzi, że górnictwo i energetyka 
robią „wielki skok na wodę”. 18-19

Strefa 
doniesie
na byłą 
prezes

Producent Żubrówki, 
którym kieruje Monzes 
Elabrashy, przegonił 
w Polsce Stocka tylko 
na rozgrzewkę. Ma już 
ponad 42 proc. rynku, 
a za półtora roku 
chce mieć... połówkę. 
Pędzi po koszulkę lidera 
w wódkach smakowych. 
Musi też dolać co nieco 
z importu. 9

PulsDnia

Procenty 
zawróciły 
w głowie 
CEDCPRACODAWCY 

STALI SIĘ STALI

Firmy będą mogły 
pozywać zbiorowo

Prawo dopuszcza grupowe dochodzenie roszczeń, w praktyce jednak wielu poszkodowanych 
odchodzi z kwitkiem, zanim sąd zapozna się z meritum sprawy. Resort rozwoju chce to zmienić, 
a przy okazji dać przedsiębiorcom oręż zastrzeżony dziś dla Kowalskiego. 6

Nowy zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zawiadomi prokuraturę 
o nieprawidłowościach, za które — jego zdaniem — odpowiadają Teresa Kamińska
i wiceprezes Józef Bela. Eksprezes uważa zarzuty za nieprawdziwe. Będzie się bronić. 8

Śmieciówki zrobiły się niemodne. Deficyt rąk do pracy rośnie, 
więc Kowalskiemu przybywa atutów. Firmom, coraz chętniej 
zatrudniającym na etat, sprzyja też koniunktura   4



Napoje z tańszą, 
droższą wodą

ci napojów czujemy się dyskryminowani 
— twierdzi Julian Pawlak, prezes Krajowej Unii 
Producentów Soków.

O dyskryminacji mówi również Marek 
Jutkiewicz, właściciel Bewy.

— Dlaczego mam płacić pięć razy więcej 
niż inni spożywcy? A co wówczas, jeśli w jed-
nym zakładzie produkowałbym ocet, mleko 
i wodę? — zastanawia się biznesmen.

Podkreśla, że obecna stawka nadal jest re-
presyjna.

— Za zeszły rok zapłaciłbym — według pro-
ponowanych przepisów — dodatkowe 6 mln zł. 

Żeby konkurować przy takich warunkach pro-
wadzenia biznesu, będę zmuszony przenieść 
produkcję za granicę. Płacąc 3 zł za m sześc., 
nie będę w stanie rozwijać się ani w kraju, ani 
eksportować — dodaje Marek Jutkiewicz.

Przyjmuje argument resortu, że dzisiaj
koszty są pokryte jedynie w 23 proc., ale uwa-
ża, że nie uzasadnia to ogromnych podwyżek.

— Z danych wynika, że stawki powinny 
wzrosnąć czterokrotnie, a nie kilkudziesię-
ciokrotnie. Biorąc pod uwagę, że do systemu 
wejdą też nowi płatnicy [branże, które wcze-
śniej nie płaciły za wodę, takie jak energetyka 
czy hodowcy ryb — red.], to i tak czterokrotna 
podwyżka pozwoli wygenerować solidną nad-
wyżkę — twierdzi Marek Jutkiewicz.

Za mało pieniędzy
Innego zdania jest Mariusz Gajda. Jego zda-
niem, obecnie zaproponowane stawki przy-
niosą kilkaset milionów złotych wpływów i nie 
pokryją w pełni kosztów funkcjonowania sys-
temu. Gwarantowały to jedynie stawki zapro-
ponowane w pierwotnej, kwietniowej, wer-
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Ministerstwo Środowiska planuje zwiększyć 
stawki za wodę dla odbiorców przemysło-
wych. Argumentuje, że musi wdrożyć unijne 
dyrektywy, by przychody ze świadczonych 
usług w pełni pokrywały koszty funkcjonowa-
nia systemu wodno-kanalizacyjnego. Na razie 
wskaźnik wynosi jedynie 23 proc.

Taniej, czyli drożej
Największe podwyżki miały nastąpić w bran-
ży napojów. Obecnie ich producenci płacą 
około 10 gr za m sześc. wody, a ministerial-
ni urzędnicy proponowali stawkę 8,20 zł za 
wodę z ujęć podziemnych i połowę mniej 
z powierzchniowych. Wywołało to prote-
sty przedsiębiorców, utrudniając resortowi 
przeforsowanie projektu zmiany przepisów 
w innych ministerstwach. Urzędnicy poszli 
na kompromis.

— Zdecydowaliśmy się obniżyć stawki 
z 8,20 do 3 zł za m sześc. Stały Komitet Rady 
Ministrów przyjął nasz projekt i po dopraco-
waniu legislacyjnym pod koniec lipca powi-
nien trafić pod obrady Rady Ministrów — mówi 
Mariusz Gajda, wiceminister środowiska.

Dostawcy napojów twierdzą, że to wciąż za 
dużo, bo producenci pozostałej żywności i rol-
nicy mogą liczyć na stawki znacznie niższe.

— Obniżka jest oczywiście pewną ulgą, 
ale stawka wciąż jest za wysoka. Cały czas 
się domagamy zrównania stawek dla całego 
przemysłu żywnościowego. Jako producen-

Resort środowiska obniżył planowane stawki za wodę dla producentów 
napojów z 8,20 do 3 zł za m sześc. To za mało — twierdzi branża

W
iedza o tym, że 15 lipca 
rozegrała się 606 lat temu 
bitwa pod Grunwaldem, 
jest powszechna. W takiej skali 

przypomnienie innego wydarzenia z 15 lipca 
— uruchomienia w 2012 r. portu lotniczego 
Warszawa Modlin — to informacja absolutnie 
niszowa. Ale dla transportu powietrznego 
w Polsce to data znacząca, ponieważ ruszyło 
wtedy nie kolejne lotnisko regionalne, 
lecz pierwsze uzupełniające port dominu-
jący. Na początku Modlin stał się symbolem 
inwestycyjnej kompromitacji, po skruszeniu 

się betonu na pasie startowym i konieczności 
jego wylania od nowa. Rany jednak stopniowo
się zabliźniły i dzisiaj WMI (ten kod w syste-
mie IATA gospodarze dumnie rozwijają jako 
Warsaw Modlin International) lotnisko 
spełnia założoną rolę. Mimo wykorzystywania 
go tylko przez niskokosztową irlandzką 
linię Ryanair, wyrosło na piąte w kraju 
— po Warszawie Okęciu, Krakowie, Gdańsku 
i Katowicach, a przed Wrocławiem oraz 
Poznaniem. W tym roku z WMI skorzysta 
aż 2,8 mln pasażerów. 

Stały wzrost liczby podróżnych wręcz zdumie-
wa przy uwzględnieniu okoliczności od Modlina 
odrzucających. Dojazd komunikacją publiczną 
wciąż jest ciężki, a także drogi w stosunku 
do cen biletów Ryanair. Łącznica kolejowa do 
WMI ze szlaku Warszawa — Gdańsk miała być 
gotowa razem z portem, czyli już na EURO 
2012. Tory utknęły jednak na amen. Nadal są 

ambicją władz Mazowsza w unijnej perspekty-
wie finansowej 2014–20, ale trudno uwierzyć, 
że do końca tej siedmiolatki powstaną. Dzieje 
budowy podobnych końcówek kolejowych do 
lotnisk Warszawa Okęcie oraz Kraków Balice 
wróżą Modlinowi jak najgorzej. Zatem nie-
szczęściem liczących koszty pasażerów długo 
pozostanie targanie bagażu z peronu kolejowe-
go w Modlinie do wahadłowych autobusów. 

Drugim kamieniem ciągnącym WMI w dół 
jest niska przepustowość systemu odpraw 
i kontroli bezpieczeństwa. Oficjalny poradnik 
dla pasażerów zaleca przybywanie co naj-
mniej… trzy godziny przed odlotem samolotu! 
To wyprzedzenie szokujące, także dla portu 
niskokosztowego. Przecież w transporcie lot-
niczym ogromne znaczenie ma czas podróży 
brutto, ze wszystkimi procedurami. Nakaz 
aż trzygodzinny to branżowy wstyd, choćby 
w porównaniu z wymogami na Okęciu, gdzie 

przy rejsach europejskich spokojnie wystarcza 
zjawienie się godzinę przed odlotem. 

Wymienione wady odrzucają na razie od 
Modlina innego niskokosztowego potentata, 
czyli Wizzair. Ale ceny podróży na pokładzie 
rozbudowujących siatkę połączeń linii Ryanair 
są taką zachętą do latania, że pasażerowie 
z zaciśniętymi zębami znoszą uciążliwości. 
Dlatego z problemami, ale teoretyczny model 
stołecznego duoportu Okęcie — Modlin 
realnie funkcjonuje. Nie rozbija go różnica 
własnościowa — największe w kraju lotnisko 
jest państwowe, a uzupełniające prowadzi 
samorząd Mazowsza. I bez względu na poziom 
współpracy między właścicielami — duoport 
będzie się funkcjonalnie umacniał. Zwłaszcza 
że koncepcja zbudowania w krótkim czasie 
od zera mitycznego centralnego portu gdzieś 
między Warszawą a Łodzią to mrzonka, oparta 
głównie na politycznym chciejstwie. © Ⓟ

TRANSPORT  LOTNICZY

Teoretyczny model duoportu realnie funkcjonuje
JACEK ZALEWSKI
j.zalewski@pb.pl

 ZABEZPIECZENIE PRZED WODĄ: 
Mariusz Gajda, wiceminister środowiska 
(drugi z prawej), zapewnia, że wyższe opłaty 
za wodę i ścieki, które będą płacić odbiorcy 
przemysłowi, nie pójdą na marne. 
Będą inwestowane w magazynowanie wody 
czy budowę wałów przeciwpowodziowych.  
[FOT. SZYMON ŁASZEWSKI]
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Od czwartku Marcin Jędrzejewski kieruje w polskiej spółce BCG zespołem ds. sektorów
energetycznego i przemysłowego. Doświadczenie w sektorze doradczym zdobywał 
w Europie, Australii i na Bliskim Wschodzie, a wcześniej pracował w telekomunikacji.
Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej i The Nottingham Trent University, 

tytuł MBA uzyskał w Kanadzie. Oktawian Zając kieruje w BCG zespołem
doradztwa dla sektora dóbr przemysłowych oraz handlu i dystrybucji. 
Doświadczenie konsultingowe zdobywał w Europie, USA i Azji. Jest absolwentem 
Politechniki Łódzkiej oraz programu MBA we Francji i Singapurze.  [DI]

Marcin Jędrzejewski, Oktawian Zając   
nowi partnerzy w renomowanej firmie doradczej The Boston Consulting Group (BCG)
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Henniges Automotive 
zatrudni 500 osób

InPost kończy z listami

Amerykańska firma 
motoryzacyjna 
uruchomi fabrykę 
na Opolszczyźnie. 
Region ma dobrą passę.

Henniges Automotive, dostawca 
uszczelek i komponentów amor-
tyzujących drgania dla motory-
zacji 1 września uruchomi fabry-
kę w Prudniku w województwie 
opolskim. Pierwszy w Polsce za-
kład amerykańskiego koncernu 
będzie działał w halach po daw-
nej fabryce Frotex. To 150 km 
od czeskiej fabryki Henniges 
w Hranicach. Porozumienie 
w sprawie inwestycji zostało 
zawarte w kwietniu tego roku. 

Gmina Prudnik wyremontuje 
hale po dawnym Froteksie. 

— Kończymy prace związane
z remontem dachu i posadzek oraz
rozpisujemy przetargi na prace 
instalacyjne — mówi Franciszek 
Fejdych, burmistrz Prudnika. 

Henniges to kolejny inwestor 
z branży motoryzacyjnej, który 
wybrał Opolszczyznę. Zakłady 
mają już Mubea czy Tru-Flex 
w Ujeździe, Global Steering 
Systems Europe i Polaris w Opolu 
czy Donaldson oraz Johnson 
Controls w Skarbimierzu. Kilka 
dni temu IFA Powertrain Polska, 
spółka z niemieckiej grupy IFA 
Rotorion, poinformowała, że za-
inwestuje 100 mln EUR w fabrykę 
w Ujeździe.  [MAG, PAP]  © Ⓟ

Poczta Polska oficjalnie 
traci głównego 
prywatnego konkurenta. 
InPost skoncentruje się 
na usługach kurierskich 
i listach poleconych 
dla e-handlu.

Miała być restrukturyzacja, 
będzie likwidacja. Giełdowy 
InPost po zakończeniu sesji 
w czwartek poinformował, 
że wycofuje się z działalności 
w segmencie listów tradycyj-
nych, która do tej pory przyno-
siła mu większość przychodów, 
ale przestała być rentowna. 
Jeszcze dwa miesiące temu 
spółka informowała o planowa-
nej głębokiej restrukturyzacji 
w tym segmencie, która — dzię-
ki wypowiedzeniu nierentow-
nych umów z dużymi klienta-
mi biznesowymi i wycofaniu 
się do dużych miast — miała 

pozwolić na kontynuowanie 
działalności. Teraz zdecydowa-
no się na całkowite porzucenie 
zwykłych listów.

„Decyzja została podjęta po 
szczegółowej analizie modelu 
tej działalności oraz w opar-
ciu o efekty podejmowanych 
uprzednio działań restruktury-
zacyjnych segmentu listowego, 
które wprawdzie przyniosły 
oszczędności na poziomie 
oczekiwanym przez zarząd, ale 
z uwagi na drastyczny spadek 
przychodów oraz brak możli-
wości dalszej redukcji kosztów, 
okazały się niewystarczające do 
osiągnięcia założonych rezulta-
tów” — głosi komunikat spółki.

InPost, który ostatnio zapo-
wiedział zwolnienie 1,25 tys. 
pracowników, zajmujących 
się obsługą listów, twierdzi, że 
koszty zakończenia działalności 
będą mniejsze niż ewentualna 
strata, którą przy niższych wo-

lumenach poniósłby na obsłu-
dze listów do końca roku.

„Decyzja o zakończeniu 
działalności listowej powinna 
skutkować redukcją kosztów 
i oszczędnościami, które będą 
wykorzystane na rozwój usług 
perspektywicznych związa-
nych z rykiem e-commerce, 
takich jak w szczególności listy 
polecone e-commerce, smart-
courier oraz zwiększanie poten-
cjału obsługi paczek kurierskich 
i paczkomatowych” — głosi ko-
munikat InPostu.

Przypomnijmy, że stworzo-
ny przez Rafała Brzoskę InPost 
wszedł na giełdę w październi-
ku ubiegłego roku, gdy został 
wydzielony ze spółki matki, 
czyli Integera.pl. W ofercie pu-
blicznej jego akcje sprzedawano 
po 25 zł — i od debiutu kurs sta-
le spadał. W czwartek za akcje 
płacono 8,65 zł, czyli o 65 proc. 
mniej niż w IPO.

 Krótko po debiucie InPost 
stracił największy, zapewniają-
cy ponad 40 proc. przychodów 
kontrakt na obsługę sądów 
i prokuratur, którego realizacja 
wymagała od niego zbudowania 
ogólnopolskiej sieci. W I kw. tego 
roku — przez którego część jesz-
cze obsługiwano sądy — spółka 
miała 82,4 mln zł przychodów 
z segmentu listowego i 49,3 
mln zł z segmentu kurierskiego. 
Na działalności listowej zanoto-
wała 13,9 mln zł straty opera-
cyjnej, podczas gdy działalność 
kurierska przyniosła jej ponad 
4 mln zł zysku na tym poziomie. 

Na początku lipca InPost, po-
szukujący gotówki na rozwój oraz
obsługę zadłużenia, sprzedał 
za 110 mln zł część biznesu ku-
rierskiego — InPost Express, peł-
niącą rolę brokera kurierskiego 
dla grupy. O nabywcy wiadomo 
tylko tyle, że jest inwestorem fi-
nansowym.  [MZAT]  © Ⓟ

sji projektu prawa wodnego, gdzie wpływy 
można było oszacować na 4-5 mld zł rocznie. 
Wówczas jednak nie tylko napojom groziły 
słone podwyżki, ale także innym sektorom. 
Średnio były szacowane na 500-600 proc. 
Ministerstwo Środowiska dla większości bran-
ży, takich jak wydobycie surowców i paliw, 
przetwórstwo metali, energetyka, chemia, 
hodowla ryb, rolnictwo czy sektor spożywczy 
(z wyjątkiem napojów) obniżyło jednak pro-
ponowane stawki do 35 gr za m sześc. wody 
powierzchniowej oraz do 70 gr za podziem-
nej. Przedsiębiorcy zapewniają, że one także 
oznaczają niemałe podwyżki. Przemysław 
Sztuczkowski, prezes Cognoru, oszacował je 
w swojej firmie w przedziale od 30 do ponad 
150 proc. w zależności od udziałów w zużyciu 
wody powierzchniowej i podziemnej. © Ⓟ

Pogoda argumentem 
urzędników
 Resort środowiska twierdzi, że pieniądze 

uzyskane z wyższych opłat za wodę 
pozwolą wykonywać inwestycje związane 
z zabezpieczeniami przeciwpowodzio-
wymi oraz zbiornikami retencyjnymi,
które mogą być wykorzystywane zarówno 
przy odbieraniu wody w trakcie ulewy,
 jak też w okresie suszy. Argumentów 
dostarcza pogoda.
— W ostatnich dniach w Polsce wystąpiły 
gwałtowne burze i lokalne podtopienia. 
Musimy przygotować się na takie sytuacje 
i zwiększyć nakłady na inwestycje — mówi 
Mariusz Gajda.
Twierdzi, że w prawie wodnym wpisano 
nie tylko podwyżki, ale także ulgi i niższe 
stawki dla tych, którzy magazynują wodę.
— Mamy do czynienia z rozwojem  miast 
i nieprzemyślanym planowaniem prze-
strzennym. W efekcie w trakcie burzy 
kanalizacje deszczowe nie są w stanie 
odprowadzić ogromnych ilości wody 
opadowej. Proponujemy więc budowanie 
w miastach zbiorników retencyjnych 
— mówi Mariusz Gajda.
Będą zbierać wodę w trakcie ulewy 
i służyć do nawadniania terenów podczas 
suszy. Inwestujące w nie samorządy 
mogą liczyć na niższe stawki za wodę. 
Premiowani będą też ci, którzy zamiast 
betonowania i zabudowywania kost-
ką brukową powierzchni, zainwestują 
w trawniki czy kostkę ażurową. Dzięki 
temu więcej deszczówki trafi do wód 
gruntowych, a nie piwnic i garaży. 

JUŻ PISALIŚMY

„PB” 
z 28.06.2016 r.

 Resort 
środowiska 
ograniczył 
podwyżki stawek 
za wodę dla wielu 
branży, z wyjątkiem 
napojów. 
Ich producenci 
poczuli się 
dyskryminowani.

CZYNI MNIE SILNIEJSZYM

I TRADE. I LOVE IT.

R E K L A M A  3 3 2 4 7



Poprawa sytuacji na rynku pracy poka-
zuje coraz to nowe oblicza. Dynamicznie 
spada stopa bezrobocia i rośnie zatrud-
nienie. Zapotrzebowanie na pracowni-
ków nie słabnie, a portfel Kowalskiego 
robi się grubszy. Chociaż wynagrodzenia 
nominalne nie zwiększają się jeszcze w ta-
kim tempie jak przed kryzysem, to dzięki 
deflacji ich realny wzrost jest już solidny. 
Oprócz zmian ilościowych na rynku pra-
cy coraz wyraźniejsza jest także popra-
wa jakościowa.

— Wraz ze wzrostem zatrudnienia 
zwiększała się stabilność umów między 
pracownikami a pracodawcami. Po raz 
pierwszy od trzech lat zwiększyła się też 
liczba osób decydujących się na prowa-
dzenie własnej działalności gospodar-
czej, co mogło mieć związek z wprowa-
dzonymi ostatnio zmianami w prawie 
pracy — zwraca uwagę Robert Wyszyński 
z Instytutu Ekonomicznego Narodowego 
Banku Polskiego (NBP).

Zatrudnię — na stałe
Eksperci banku centralnego przypusz-
czają, że oba zjawiska to w części efekt 
poszukiwania przez pracodawców alter-
natywnej opcji dla tzw. umów „śmiecio-
wych”. Z badania aktywności ekonomicz-
nej ludności (BAEL) wynika, że już trzeci 
kwartał z rzędu za przyrost najemnego 
zatrudnienia ogółem odpowiada wyłącz-
nie rosnąca liczba umów o pracę. Chociaż 
w tym samym czasie udział umów na czas 
określony nie spadał rok do roku, to jego 
udział w rocznym wzroście pracujących 
był niemal zerowy.

— W latach 2014-15 mieliśmy wzrost 
liczby zatrudnionych na czas określo-
ny, a teraz na czas nieokreślony. Osoby 
zatrudnione na czas określony prze-
chodzą na stałe etaty — uważa Jacek 
Kotłowski, wicedyrektor Instytutu 
Ekonomicznego NBP.

Analitycy zwracają też uwagę, że do 
zmian na krajowym rynku pracy przy-
czynili się politycy. Jeszcze poprzednia 

PulsDnia mln zł Taką maksymalnie kwotę netto 
dostanie Budimex za generalne wykonawstwo 
przy budowie zespołu biurowo-usługowego 
Retro Office House we Wrocławiu. Umowę 
podpisał ze spółką zależną LC Corp.  [DI]89,9
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ekipa rządząca znowelizowała przepisy 
i zmieniła zasady zawierania umów na 
czas określony, kończąc z fikcją i obcho-
dzeniem Kodeksu pracy, polegającymi na 
zatrudnianiu na podstawie wielu umów 
przez 5 czy 10 lat. Oskładkowanie umów 
cywilnoprawnych także zmniejszyło za-
pał szefów do zatrudniania nie na stały 
etat.

Za wzrost liczby etatów odpowiadają 
jednak nie tylko zmiany w przepisach. 
Eksperci zaznaczają, że dzięki szybko 
kręcącej się gospodarce i niezłej ko-
niunkturze w firmach pracodawcy nie są 
zmuszeni do poszukiwania jak najbardziej 
elastycznych form zatrudnienia. Wraz ze 
spadkiem bezrobocia i nasilaniem się pro-
blemów ze znalezieniem wykwalifikowa-
nych rąk do pracy wzrasta też poczucie 
Kowalskiego, że teraz to on dyktuje wa-
runki.

Ostrożnie z usztywnianiem
Nie ma jednak darmowych obiadów, 
jak mawiał laureat ekonomicznego 
Nobla Milton Friedman. NBP zwraca 
uwagę, że za zmiany już wprowadzo-
ne i te, które są na horyzoncie, jak np. 
minimalna stawka godzinowa, w dłuż-
szej perspektywie zapłaci pracownik. 
Dzisiaj może mieć satysfakcję, bo seg-
mentacja rynku pracy się zmniejsza 
i wszystkie związane z nią negatywne 
dla Kowalskiego zjawiska słabną, relacje 
pracownik — pracodawca stają się jednak 
sztywniejsze. 

Analitycy banku centralnego nie 
mają wątpliwości, że długotermino-
wo w niektórych branżach może się to 
wiązać z większą skłonnością szefów do 
cięcia ogólnego poziomu zatrudnienia. 
Problemy pojawiają się zwłaszcza wtedy, 
gdy w gospodarce przychodzi ochłodze-
nie koniunktury, i uderzają najmocniej 
w słabiej wykształconych. 

Jak podliczył NBP, w latach 2009-
-14 praktycznie cały wzrost zatrudnie-
nia obejmował osoby z dyplomem i na-
wet kiedy liczba pracujących spadała, 
to wyższe wykształcenie było najlepszą 
przepustką do pracy. Z badań wynika, że 
dopiero kilka ostatni kwartałów i coraz 
większy deficyt pracowników przyczyniły 
się do wyraźnego wzrostu zatrudnienia 
w słabiej wyedukowanych grupach. © Ⓟ

Etaty wygrywają 
ze śmieciówkami
Zmiany w prawie, dobra koniunktura 
i mocna pozycja Kowalskiego 
poprawiają stabilność zatrudnienia, 
ale rynek pracy traci na elastyczności

*Kategoria obejmuje: umowy o pracę na czas określony, cywilnoprawne, ustne, część pracujących w szarej strefie. Źródło: GUS

Wysyp umów na stałe
   Pracownicy najemni według rodzaju umowy (dynamika w proc. r/r,
dane nieodsezonowane)

0 0

Na czas określony* Na czas nieokreślony

I kw.'16IV kw.III kw.II kw.I kw.'15IV kw.III kw.II kw.I kw.'14IV kw.III kw.'13

0,8

1,4

3,6

5,3

7,8

1,2

-0,1

10,2

8,7

5,2

0,3

-2,7

-1,9

3,5

2,3

1,6

-0,1

0,8

1,4

0,3

0,5

1,9

OKIEM EKSPERTA

Historyczne rekordy na rynku pracy
WIKTOR WOJCIECHOWSKI, główny ekonomista Plus Banku

W pierwszym kwartale tempo wzrostu liczby pracujących w gospodarce wprawdzie 
wyhamowało do 1,1 proc. r/r, wobec średnio 1,4 proc. w 2015 r., jednak 

dynamika wciąż jest wysoka. Warto odnotować, że istotny wpływ na notowany wzrost 
liczby pracujących ogółem nadal ma wzrost liczby pracujących wśród osób powyżej 
45. roku życia. Jest to efekt ograniczenia możliwości przechodzenia na wcześniejsze 
emerytury od 2009 r., jak również rozpoczęcia w 2013 r. stopniowego podwyższania 
wieku emerytalnego. Według BAEL, liczba bezrobotnych w pierwszym kwartale wyniosła 
1,2 mln osób, a stopa bezrobocia 7,0 proc., co oznacza spadek o 1,6 pkt. proc. w relacji 
rocznej. Jeśli w kolejnych kwartałach utrzyma się dobra koniunktura na rynku pracy, 
a wszystko na to wskazuje, to prawdopodobnie liczba bezrobotnych w trzecim kwartale 
spadnie poniżej miliona. 

Bartek
Godusławski

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

9,2
mln  Tyle osób 
w pierwszym 
kwartale miało 
umowę o pracę na 
czas nieokreślony…

3,5
mln  …a tyle 
pracowało 
z określonym
terminem 
zakończenia 
kontraktu.
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Aż o 17 proc. wzrosły
w 2015 r. przychody
polskiej ligi. Ale wciąż jest
europejskim maluchem
W piątek o 18 na murawę płoc-
kiego stadionu im. Kazimierza 
Górskiego wybiegną piłkarze miej-
scowej Wisły i Lechii Gdańsk, by
oficjalnie rozpocząć kolejny sezon
rozgrywek Ekstraklasy. Tymcza-
sem firmy doradcze prześcigają się 
w publikowaniu raportów o stanie 
klubowych finansów. Zgodnie 
z najnowszym, przygotowanym 
przez Deloitte, w 2015 r. kluby 
Ekstraklasy osiągnęły 494,2 mln zł 
przychodów — z wyłączeniem 
wpływów z transferów — czyli aż 
o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. 

Tak jak przez ostatnie pół de-
kady liderem ligi finansowej była 
Legia Warszawa, której przy-
chody sięgnęły 108 mln zł i były 
o 4,5 mln zł wyższe niż rok wcze-
śniej. Mistrz Polski może się też 
pochwalić jednym z najbardziej 
zrównoważonych budżetów. 
39 proc. pieniędzy pochodzi ze 
źródeł komercyjnych (głównie od 
sponsorów), 32 proc. — z trans-
misji telewizyjnych, a 29 proc. 
— z dni meczowych, czyli głównie 
ze sprzedaży biletów.

— Byłoby porażką, gdybyśmy 
nie byli liderem — jesteśmy klubem
ze stolicy z najbardziej rozpozna-
walną w kraju marką i po prostu
musimy być w takich zestawieniach
najlepsi. Przychodów z transmisji 
i z dni meczowych w najbliższym 
czasie już mocno nie zwiększymy, 
ale bez wątpienia możemy osią-
gać lepszy wynik na działalności 
komercyjnej — mówi Dariusz 
Mioduski, współwłaściciel Legii.

Przychody Lecha Poznań wy-
niosły 78 mln zł i były aż o 75 proc. 

wyższe niż rok wcześniej, na co 
największy wpływ miały niezłe 
występy w europejskich pucha-
rach, przynoszące pieniądze za 
wyniki, transmisje i dni meczo-
we. W tym roku będzie zapewne 
gorzej, bo Lech do pucharów 
się nie zakwalifikował. Znaczący 
wzrost przychodów — o prawie 
80 proc. — zanotowała też trzecia 
w zestawieniu Lechia Gdańsk, 
która dzięki temu wyprzedziła 
Wisłę Kraków. 

— Lechia osiągnęła spory 
wzrost dzięki przychodom ko-
mercyjnym, ale nadal, mimo du-
żego stadionu, bardzo słabo wy-
pada pod względem przychodów 
z dnia meczu. Za podium stawka 
klubów pod względem przycho-
dów jest wyrównana, większość 
ma podobne budżety, co zwięk-
sza rywalizację w lidze — mówi 
Przemysław Zawadzki z Deloitte. 

Ogólnie w ligowej stawce 
w 2015 r. 10 klubów zwiększy-
ło przychody, a 5 zanotowało 
spadek. Były to Zagłębie Lubin, 
Śląsk Wrocław, Górnik Zabrze, 
Podbeskidzie Bielsko-Biała 
i Korona Kielce. Wyników finan-
sowych analitykom z Deloitte 
nie przekazała Termalica Bruk-
Bet Nieciecza.

— Pozytywne jest to, że kluby 
Ekstraklasy dobrze wypadają pod
względem wskaźnika wynagro-
dzeń. Optymalnie powinny one 
wynosić około 60 proc. przycho-
dów i polskie kluby są średnio 
nieco poniżej tego poziomu, po-
dobnie jak niemieckie — mówi Jan 
Bondyra z Deloitte.  [MZAT] © Ⓟ

Lotto zagra w piłkę

Znalazł się wreszcie chętny na największy 
kawałek w sponsorskim torcie piłkarskiej 
Ekstraklasy. Organizująca rozgrywki spółka, 
która odpowiada za sprzedaż jej praw medio-
wych i pozyskiwanie sponsorów, w piątek ma 
oficjalnie ogłosić nowego „partnera tytularne-
go” rozgrywek. Na tej pozycji, znajdującej się 
na szczycie sponsorskiej drabinki Ekstraklasy, 
przez ostatni rok był wakat, bo kontraktu z ligą 
nie przedłużył T-Mobile. Operator zadowolił 
się statusem partnera technologicznego.

Według naszych źródeł, nowym sponso-
rem tytularnym Ekstraklasy będzie Totalizator 
Sportowy (TS), który i tak wspierał finansowo 
ligę. Jego marka gier liczbowych Keno jest jej 
„sponsorem strategicznym”, czyli zajmuje dru-

gą co do ważności — i drugą co do wysokości 
nakładów — pozycję w sponsorskiej hierarchii. 
W czwartek jako pierwszy o sprawie poinfor-
mował „Przegląd Sportowy”.

— Nie komentuję, wszystko będzie wiadomo 
w piątek — powiedział nam Marcin Animucki, 
prezes Ekstraklasy.

Na nasze pytania nie odpowiedział też TS 
— poinformował tylko, że „do sprawy odnie-
sie się w piątek”. Prawa marketingowe, w tym 
kontrakty sponsorskie, przynoszą obecnie 
Ekstraklasie około 9 proc. przychodów. Naj-
większa część tej kwoty będzie pochodzić od 
TS, który z wartością kontraktu nie przesadził.

— Wartość rocznego kontraktu to 11-13 mi-
lionów złotych, co oznacza, że do podziału 
wśród klubów będzie około 10 mln zł — mówi 
nasze źródło.

TS ma być partnerem, a nie — jak płacący 
więcej T-Mobile — sponsorem tytularnym. 
Oznacza to, że ekspozycja marki Lotto pod-
czas meczów Ekstraklasy będzie mniejsza niż 
w przypadku T-Mobile, a wcześniej Orange.

Dla Ekstraklasy głównym źródłem pienię-
dzy jest jednak nie sponsoring, lecz sprzedaż 
praw mediowych. W ubiegłym sezonie przy-
niosła ona spółce zarządzającej ligą 91 proc. 
przychodów. Przed rozpoczęciem poprzednie-
go sezonu Ekstraklasa, przy pomocy doradców 
z agencji MP & Silva, wynegocjowała czterolet-
ni kontrakt na transmisje krajowe, z którego 
wpływy są wyższe o 30 proc. niż do tej pory. 
Najwięcej zapłaciło NC+.

— We wrześniu 2014 r. agencja MP & Silva za-
gwarantowała Ekstraklasie przychody wyższe 
od dotychczasowych, łącznie sięgające około 
1 mld zł w ciągu sześciu lat. Jest to kontrakt pro-
gresywny, a zatem w każdym roku kwota na-
leżna spółce rośnie. Następnym krokiem były 
negocjacje z nadawcami, w których uzyskano 
kwotę przekraczającą zagwarantowaną przez 
MP & Silva. Ze względu na ponoszone wyso-
kie ryzyko agencja otrzymuje znaczącą część 
nadwyżki osiągniętej powyżej minimum gwa-
rantowanego — tłumaczył niedawno w „PB” 
Marcin Animucki. © Ⓟ

 BOGATSZA LIGA: Totalizator Sportowy dosypie pieniędzy do sponsorskiego budżetu Ekstraklasy, choć — przynajmniej na razie 
— na piłce zarabiać nie może, pół roku temu nie wypaliło przejęcie bukmacherskiego Totolotka.  [FOT. ARCHIWUM LEGII WARSZAWA]

SSE

Chińczycy 
przyjadą 
do łódzkiej strefy

Dziś, 15 lipca, Łódzką Specjalną 
Strefę Ekonomiczną odwiedzi de-
legacja kilkudziesięciu osób z Chin, 
w tym specjalistów od spraw 
kapitałowych i przedsiębiorców 
zainteresowanych rozwojem np. 
kolejnictwa, przemysłu ciężkiego 
oraz informatyki. Strefa wytypo-

wała w województwie dziewięć 
miejsc od 20 ha do 50 ha, które 
im zaprezentuje. Firmy z tego 
kraju chcą w Polsce zainwestować 
w dedykowanym im technoparku. 
Według Witolda Waszczykow-
skiego, ministra spraw 
zagranicznych, który odwiedził 

łódzką strefę, jest szansa, 
by zmienić niekorzystny bilans 
handlowy z Chinami: 20 mld zł 
importu i 2 mld zł eksportu. Łódź 
od kilku lat rozwija połączenie kole-
jowe cargo z miastem Chengdu, 
w związku z czym MSZ powołał 
tam polski konsulat.  [MAG] 

Źródło: Deloitte

Przychody
od lat wzrastają…
   Przychody klubów
Ekstraklasy w mln zł

…ale do liderów
i tak daleko
   Przychody czołowych lig
europejskich (w mln EUR)

Polska

Austria

Szkocja

Dania

Szwecja

Belgia

Holandia

Francja

Włochy

Hiszpania

Niemcy

Anglia 4400

2392

2053

1792

1418

437

303

152

149

135

129

118200

260

320

380

440

500

'15'14'13'12'11'10'09'08'07

494,2

Po roku przerwy piłkarska Ekstraklasa znów
znalazła chętnego na najdroższy pakiet sponsorski. 
Jest nim Totalizator Sportowy

Marcel
Zatoński

m.zatonski@pb.pl  22-333-98-15
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Szykują się istotne zmiany w zasadach 
wnoszenia pozwów grupowych oraz roz-
patrywania ich przez sądy. Nowe regula-
cje znalazły się w projekcie Ministerstwa 
Rozwoju (MR), mającym usprawnić do-
chodzenie roszczeń przez wierzycieli. 
Celem resortu jest ułatwienie wnosze-
nia pozwów grupowych, ograniczenie 
warunków formalnych i przyspieszenie 
procesów w sądach. Projekt MR wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz 
Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), 
który w tej sprawie interweniował w rzą-
dzie. 

Sądowe karuzele
Wnoszenie pozwów grupowych umoż-
liwiono w 2010 r., ale tylko osobom fi-
zycznym — konsumentom, którzy czuli 
się skrzywdzeni przez firmy. Dotychczas 
zbiorowo do sądów szli zazwyczaj klienci 
banków, żądający zadośćuczynienia za 
stosowanie wobec nich niedozwolonych 
klauzul, np. w umowach o kredyty wa-
lutowe. Niestety, pozwy grupowe nie 
spełniły pokładanych w nich nadziei. 
Powodem są zbyt wyśrubowane wymo-
gi formalne dotyczące samej konstrukcji 
pozwu, konieczności opierania roszczeń 
wszystkich członków grupy na jednolitej 
podstawie, zbyt rygorystyczne wymogi 
formalne, znacznie wydłużające postę-
powanie — zarówno w fazie przedpro-
cesowej, jak i sądowej. Głównym pro-
blemem jest to, że sądy, decydujące na 
rozprawie, czy pozew grupowy kwalifi-
kuje się do procesu, często je odrzucają. 
Z danych Ministerstwa Sprawiedliwości 
wynika, że w latach 2010-15 złożono 
200 pozwów zbiorowych, z czego pra-
wie połowa została odrzucona z powo-
dów formalnych jako niedopuszczalne. 
Wystarczy przypomnieć kilka pozwów 
grupowych o ustalenie odpowiedzial-
ności skarbu państwa za aferę Amber 
Gold i przeciwko temu parabankowi. 
Sądy uznały je za prawnie niedopusz-
czalne z powodów formalnych, mimo że 
wszystkie były sporządzane przez profe-
sjonalnych prawników. 

— W sądach pierwszej instancji duży 
odsetek pozwów grupowych jest odrzuca-
nych. W wyższych instancjach jest trochę 
lepiej. Stanowczo należy zmienić ustawę 

Resort rozwoju chce ograniczyć bariery formalne utrudniające zbiorowe 
procesy. Pozwoli też firmom wspólnie dochodzić roszczeń

Pozwy grupowe 
do remontu 

— mówi Zbigniew Drzewiecki, adwokat 
z kancelarii prawnej Drzewiecki, Tomaszek.

W ubiegłym roku po wyroku Sądu 
Najwyższego (styczeń 2015 r.) pojawiły się 
pierwsze symptomy zmian w podejściu 
sądów. 

— W orzeczeniu dotyczącym katastro-
fy hali MTK w Katowicach Sąd Najwyższy  
opowiedział się za większą dopuszczalno-
ścią postępowań grupowych — mówi Agata 
Ksionda, radca prawny z kancelarii Allen & 
Overy.  

Dlatego w 2015 r. sąd apelacyjny zmie-
nił decyzję sądu niższej instancji i do-
puścił do rozpoznania pozew grupowy 
przeciwko skarbowi państwa w sprawie 
Amber Gold (pokrzywdzeni domagają się 
21,3 mln zł). 

Inny sąd apelacyjny uchylił decyzję sądu 
okręgowego odrzucającą pozew grupowy 
3 tys. frankowiczów przeciwko Bankowi 
Millennium (żądają łącznie 80 mln zł). 

To jednak pojedyncze sytuacje.
Resort rozwoju proponuje zmniejszenie 

rygorów w zakresie ujednolicania roszczeń 
oraz zlikwidowanie konieczności prze-
prowadzenia rozprawy w celu zbadania 
dopuszczalności pozwu. „Termin oczeki-
wania na wyznaczenie pierwszej rozprawy 
wynosi co najmniej kilka, a nawet kilkana-
ście miesięcy. Często faza tzw. certyfika-
cji zostaje prawomocnie zakończona po 
upływie 1,5 roku od złożenia pozwu. Jest to 
sytuacja trudna do zaakceptowania” — czy-
tamy w uzasadnieniu projektu. Znaczne 
skrócenie procedury ma umożliwić oce-
nianie dopuszczalności pozwu na posie-
dzeniu niejawnym, zamiast na rozprawie. 

— To dobry pomysł, który może przyśpie-
szyć procedury. We wszystkich sprawach 
gospodarczych sądy mogą decydować 
o dopuszczalności pozwu na posiedzeniu 
niejawnym — mówi Łukasz Bernatowicz, 
ekspert BCC.

Przedsiębiorcy społem
Pozwy grupowe mają nie tylko uderzać w fir-
my, jak to jest obecnie, ale też służyć przed-
siębiorcom poszkodowanym przez innych 
uczestników obrotu gospodarczego. Projekt 
MR przyznaje firmom wnoszenie pozwów 
grupowych przeciwko innym firmom.  

„Przedsiębiorcy zyskają możliwość do-
chodzenia w ramach postępowania gru-
powego roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonania zobowiązań 
umownych oraz roszczeń z tytułu bezpod-
stawnego wzbogacenia, w tym z tytułu nie-
należnego świadczenia” — pisze MR.

Jako przykład można podać firmy po-
krzywdzone działaniem kartelu, które będą 
mogły wspólnie dochodzić wyrównania 
strat od jego uczestników. 

— To bardzo dobre rozwiązanie — szcze-
gólnie dla małych firm, które obecnie w po-
jedynkę nie mają szans w starciu z dużymi 
— mówi Łukasz Bernatowicz.  © Ⓟ

Jarosław
Królak

j.krolak@pb.pl  22-333-98-13

Głośne pozwy 
grupowe

3 
tys.  Tylu 
frankowiczów 
walczy przeciwko 
Bankowi Millennium 
o odszkodowanie 
— łącznie 80 mln zł…

1,2 
tys.  …tylu domaga 
się od mBanku 7 mln 
zł odszkodowań za 
zawyżone raty kre-
dytów…

167
 …tyle osób 

oszukanych przez 
Amber Gold 
grupowo żąda 
21,3 mln zł 
odszkodowania 
od skarbu państwa 
za zaniechania 
organów ścigania…

45
 …a tyle (docelowo 

będzie więcej) 
poszło grupowo 
do sądu o ustalenie 
odpowiedzialności 
odszkodowawczej 
skarbu państwa 
za straty spowo-
dowane wywłasz-
czeniem poprzez 
przejęcie przez 
ZUS pieniędzy 
zgromadzonych 
w OFE. 

 CZAS NA REFORMĘ: Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju, od lat obserwuje niską skuteczność przepisów o pozwach grupowych. 
Teraz pilotuje zmiany mające ułatwić dochodzenie roszczeń obywatelom i firmom.  [FOT. WM]

Soledad Cabezon 
Ruiz: Ceny leków są zbyt 

wysokie, nawet dla mieszkańców 
bogatych krajów UE. 

 Komisja zdrowia PE chce ułatwić obywatelom UE dostęp do le-
ków, także najnowocześniejszych, oraz obniżyć ich ceny. Wśród 
pomysłów jest wprowadzenie odgórnej regulacji cen. — Chcemy 
zagwarantować obywatelom UE dostęp do leków w godziwych 
i przystępnych cenach — powiedziała hiszpańska europosłanka, 
sprawozdawczyni projektu. Ceny leków oraz poziom ich refun-
dacji są różne w poszczególnych krajach UE.  [DI, PAP] 
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PKO BP 
ma nowego 
wiceprezesa 
Do zarządu banku 
dołączył Jan Emeryk 
Rościszewski, 
który przez 18 lat 
kierował niewielkim 
towarzystwem 
Cardiff Życie.

Do zarządu PKO BP trafiła ko-
lejna w ostatnich tygodniach 
osoba. Od poniedziałku wi-
ceprezesem banku będzie 
Jan Emeryk Rościszewski. 
To menedżer z rynku ubez-
pieczeniowego, który pra-
wie całą karierę zawodową 
spędził w niewielkim Cardiff 
TUnŻ. Pełnił funkcję prezesa 
ubezpieczyciela od 1998 r. do 
kwietnia tego roku. 

Nie wiadomo, czym nowy 
członek kierownictwa banku 
będzie się zajmował. Kwestie 
związane z ubezpieczeniami 
wziął na siebie Mieczysław 
Król, który został powołany 
do zarządu banku na począt-
ku czerwca. Do PKO BP należą 
dwa zakłady ubezpieczeniowe, 
które działają pod marką PKO 
Ubezpieczenia. 

Oprócz Jana Emeryka 
Rościszewskiego i Mieczysława 
Króla nową twarzą w zarządzie 
PKO BP jest wieloletni poseł PiS 
Maks Kraczkowski. Został po-
wołany do kierownictwa banku 
pod koniec czerwca. Ma odpo-
wiadać za działalność PKO BP 
w segmencie detalicznym. 

Jan Emeryk Rościszewski 
rozpoczął karierę zawodo-
wą w branży ubezpiecze-
niowej na początku lat 90.  
we Francji. Pracował m.in. 
dla AXA Banque oraz AXA 
International. W 1993 został 
członkiem zarządu wchodzą-
cego na polski rynek ubez-
pieczyciela Azur. W 1996 r. 
związał się z francuską grupą 
finansową Paribas, do której 
należy Cardiff Życie. Nowy wi-
ceprezes PKO BP jest związa-
ny z Zakonem Maltańskim. Od 
2012 r. pełni funkcję szpitalnika 
Związku Polskich Kawalerów 
Maltańskich.  [MGA]   © Ⓟ

G iełdowe spółki podpisały list intencyjny 
dotyczący wspólnego startu w przetargu 

na budowę bloku energetycznego w Ostrołęce. 
To projekt szacowany na 5-6 mld zł. Agnieszka 
Wasilewska-Semail (na zdjęciu), prezes Rafako, 
spodziewa się przetargu jesienią.
— Rafako może być dostawcą wyspy kotłowej, in-
stalacji ochrony środowiska  — wylicza Agnieszka 
Wasilewska-Semail.
Polimex Mostostal specjalizuje się natomiast 

w dostawach konstrukcji stalowych i pracach 
budowlano-montażowych. Strony muszą jeszcze 
ustalić, kto — w razie wygranej — będzie dostaw-
cą turbiny. 
Współpraca wzmacnia siłę i zwiększa szanse polskich 
firm na wygraną w Ostrołęce. Obie spółki już zresztą 
dzięki niej zyskują. Polimex-Mostostal podpisał na 
przykład ze spółką celową Rafako umowę, wartą 
netto 118 mln zł, na montaż części ciśnieniowej kotła 
w Elektrowni Jaworzno III.  [KAP, FOT. WM] 

Rafako i Polimex łączą siły
Kontrakt dnia 

Źródło: notowania.pb.pl

Kooperacja inwestorów
   Rafako – kurs w zł    Polimex – kurs w zł

14.07.164.01.1614.07.164.01.16

7,55

5,69

6,69 4,22

— Raczej nie uda się zbliżyć do 
tego wyniku — ocenia Michael 
Liebreich, założyciel firmy.
Zeszłoroczny wzrost inwestycji był 
następstwem decyzji 200 krajów, 
które zgodziły się podczas pary-
skiego szczytu na ograniczenie 
emisji paliw kopalnych.  [WST, DI]

ENERGETYKA

Spadły na świecie 
nakłady na 
inwestycje w OZE

Globalne inwestycje w odnawialne 
źródła energii spadły w pierwszym 
półroczu aż o 23 proc. Wśród 
głównych przyczyn eksperci wy-
mieniają obniżkę kosztów instalacji 
paneli słonecznych oraz wyha-
mowanie w Chinach. Energetyka 
wiatrowa, słoneczna i pozostałe 

technologie związane z czystą 
energią przyciągnęły inwestycje 
o wartości 116,4 mld USD — po-
dała firma badawcza Bloomberg 
New Energy Finance. Przy okazji 
skorygowała w górę wyliczenia 
za 2015 r. o 20 mld — do rekordo-
wych  348,5 mld USD. 

34 
proc.   O tyle spadła 
w tym roku wartość inwe-
stycji w OZE w Chinach 
— do 33,7 mld USD. 

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

Serdecznie gratulujemy tegorocznym absolwentom 9 edycji 
Programu International MBA – prestiżowych, specjalistycznych, 

międzynarodowych studiów menedżerskich!
Program realizowany jest przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz St. Gallen Business 
School w Szwajcarii, we współpracy z instytucjami biznesowymi i zagranicznymi ośrodkami akademickimi. 

Do grona absolwentów International MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie dołączyli: 

Robert Bekus – Habasit Polska Sp. z o.o.
Marcin Burliński – Oracle Inc.
Artur Byra – Lear Corporation Poland 
Jolanta Głogowska-Mszyca – NITROERG S.A. Grupa KGHM
Robert Głowacki – ZF Friedrichshafen
Mateusz Harasimowicz – Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Rafał Kluska – Gudel Sp. z o.o.
Marek Krzemiński – GE Healthcare IT Centre of Excellence
Tomasz Leszczyński – Lajkonik Snacks Sp. z o.o.
Michał Lubos – Habasit Polska Sp. z o.o.
Emilia Łopacz – GE Healthcare
Mateusz Makowski – Johnson Controls
Ewa Milczarczyk – Finance Consultant
Maciej Niewiadomski – BWI Group
Piotr Rusiecki – Motorola Solutions
Piotr Stopa – ZF Friedrichshafen
Paweł Świerczek – Shiloh Industry
Sonja van den Broek – Shell Information Technology International
Sebastian Wąsik – Global Business Services
Paul Zalewski – DELL

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. 

 Prof. UEK dr hab. Piotr Buła Prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół
 Dyrektor Rektor
 Krakowskiej Szkoły Biznesu UEK Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
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Pomorska strefa 
idzie do prokuratury…

Choć Pomorska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna (PSSE) była jedną z pierw-
szych, w których po wyborach doszło do 
wymiany zarządu, bo stało się to już w lutym 
tego roku, to wciąż w niej iskrzy. Pod koniec 
czerwca walne nie przegłosowało punktu 
o udzieleniu absolutorium poprzedniemu 
zarządowi: prezes Teresie Kamińskiej (po-
wołanej w 2007 r. przez poprzedni rząd PiS) 
i wiceprezesowi Józefowi Beli. 

Wet za wet
Na stronie strefy pojawił się komunikat 
wymieniający nieprawidłowości, które 
były tego przyczyną. 

— Dziś [15 lipca — red.] złożymy zawia-
domienie do prokuratury o możliwości 
popełnienia przestępstwa. Opublikowany 
na stronie komunikat jest stanowiskiem za-
rządu, a zawarte w nim kwestie były poru-
szane podczas zgromadzenia wspólników, 
na którym nie udzielono absolutorium 
członkom poprzedniego zarządu — mówi 
Stanisław Dunajski, rzecznik Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

— Usłyszałam te zarzuty po raz pierw-
szy. Wnioskowałam o przerwę, by zapo-
znać się z dokumentami. Skarb państwa 
odrzucił ten wniosek. Wszystkie podane 
w komunikacie zarzuty pod moim adre-

sem są nieprawdziwe, a wiele z nich nosi 
cechy oszczerstwa. Podjęłam wszelkie do-
stępne możliwości prawnej ochrony przed 
zniesławieniem i pomówieniem — mówi 
Teresa Kamińska. 

Przypomina, że jej praca była syste-
matycznie oceniana przez resort skarbu, 
jednostki samorządu terytorialnego i ARP, 
a strefa była wielokrotnie kontrolowana 
przez NIK, PARP, audytorów i aparat skar-
bowy. Wyniki nigdy nie wskazywały na nie-
prawidłowości. 

Sporne punkty
Zarzutów jest siedem. Pierwszy to ra-
port OLAF (Europejskiego Urzędu ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych) 
na temat wydatkowania dotacji na 
„Wyposażenie Gdańskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego”, wska-
zujący na nepotyzm w strefie — spółka 
syna Teresy Kamińskiej dostała zlecenie. 
To sprawa sprzed kilku lat, a prokuratura, 
która wszczęła postępowanie, umorzyła 
je. Wnioskiem z raportu jest rekomen-
dacja, by strefy ekonomiczne stosowały 
przepisy ustawy o zamówieniach pu-
blicznych, z czego obecnie są zwolnione. 
Kolejny punkt to transakcja zakupu sprzę-
tu po zawyżonej wartości, co przyniosło 
ponad 3,5 mln zł straty, a pieniądze trafiły 
do spółki z USA powiązanej z rajami po-
datkowymi. 

— Przestrzegaliśmy ścisłej procedury: 
musiały być co najmniej trzy oferty, naj-
lepszą rekomendowała komisja przetar-
gowa złożona z pracowników, dopiero 

Nowy zarząd złoży zawiadomienie w sprawie działań poprzedniego, 
który nie zamierza jednak bezczynnie czekać 

Zapoczątkowana 
w 2014 r. komercjalizacja 
Frontu Wyspy Ostrów 
powoli przynosi 
efekty: jest pierwszy 
inwestor. 

Kilka dni temu zezwolenie 
na inwestycję na Wyspie 
Ostrów w Gdańsku odebra-
ła firma Montex Shipyard. 
Założona w 2012 r. przez Piotra 
Dębowskiego i Sebastiana 
Wasiołka spółka (powstała na 
bazie Monteksu, który Piotr 
Dębowski stworzył w 2005 r.), 
zajmująca się budową jedno-
stek offshorowych, zbuduje za 
20,6 mln zł zakład wielkogaba-
rytowych konstrukcji stalowych, 
w którym zatrudni co najmniej 
15 pracowników. 

To pierwszy inwestor, który 
pojawił się na terenach Stoczni 
Gdańsk, które zostały włączone 
do Pomorskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej (PSSE). Firma za-
inwestuje na 3 ha, a strefa ma do 
rozdysponowania ponad 23 ha. 

— Są kolejne zainteresowane 
firmy. W sierpniu-wrześniu roz-
poczniemy procedury dotyczące 
kolejnych dwóch działek — mówi 
Aleksandra Jankowska, prezes 
PSSE. 

Strefa ma 30 mln zł na inwesty-
cje w infrastrukturę. 

— Przygotowujemy się do in-
westycji w drogi i infrastrukturę 
techniczną, ale np. z budową 
nabrzeża poczekamy, aż pojawi 
się inwestor, który go potrzebuje 
— mówi Aleksandra Jankowska. 

Komercjalizację Frontu Wyspy 
Ostrów pomorska strefa realizuje 

od 2014 r. To autorski projekt po-
przedniego zarządu. Strefa pojawi-
ła się na stoczniowych terenach, 
gdy w Stoczni Gdańsk pracowało 
780 osób (rok wcześniej ponad 
1,7 tys.), zobowiązania przekra-

czały aktywa o 23 mln zł, strata 
wyniosła 35 mln zł, spółka utraci-
ła płynność finansową, zadłużenie 
wobec ZUS, urzędów skarbowych 
i miasta Gdańsk przekraczało 116 
mln zł, prowadzone były postępo-

wania egzekucyjne, a obciążenie 
hipotek stanowiło wielokrotność 
zadłużenia. Ponadto zobowią-
zania wobec ARP wynosiły 113 
mln zł, ukraińscy inwestorzy na 
czele z Siergiejem Tarutą mieli wy-
kupić pakiet stoczni za 60 mln zł, 
lecz kolejne przedstawiane przez 
nich biznesplany nie były rynko-
we, więc ich przyjęcie oznacza-
łoby konieczność zwrotu ponad 
550 mln zł pomocy publicznej. 

Zarząd strefy wypracował me-
chanizm zakupu nieruchomości 
na Froncie Wyspy Ostrów po-
przez umowy powierzenia i wie-
le rachunków powierniczych. 
Prowadził rozmowy z najwięk-
szymi wierzycielami publiczny-
mi i prywatnymi (łącznie ponad 
150 podmiotów). Doprowadził 
do podpisania porozumień 
z wierzycielami hipotecznymi 

i zaniechanie przez wszystkich 
wierzycieli egzekucji zobowią-
zań. Strefa otrzymała 50 mln zł 
wsparcia, a 100 mln zł pożyczyła 
od ARP i banków. Kupiła teren, 
a w październiku 2015 r. został 
on częścią strefy, co daje inwe-
storom zwolnienia podatkowe. 
Terenami było zainteresowanych 
kilkanaście spółek, w tym: Tele-
Fonika Kable, Irko, KB Pomorze, 
Proteh, Stocznia Remontowa 
Nauta, WNS Pomorze, EKOD, 
Pietrucha Pomerania Custom 
Yachts, Safe, Inter Marine, Deep 
Ocean Technology czy Aluship 
Technology. Łącznie firmy plano-
wały inwestycje za ponad 340 mln 
zł i zatrudnienie ponad 500 osób. 

— Żadna z nich nie zgłosiła się 
do nas obecnie, ale są inne spółki. 
Zainteresowanie jest duże — mówi 
Aleksandra Jankowska. [MAG] © Ⓟ

potem wniosek trafiał do zarządu — mówi 
Teresa Kamińska. 

Jest też zastrzeżenie do wyprowa-
dzania rentownych działalności, cho-
dzi np. o Wirtualne Biuro czy Centrum 
Konferencyjno-Szkoleniowe, na zewnątrz 
spółki. Była prezes twierdzi, że zespół 
spółki był zbyt mały, by zajmować się tymi 
projektami, a oddanie ich operatorom 
było korzystne. Kolejny zarzut dotyczy 
przekazania Europejskiemu Instytutowi 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego sprzę-
tu wartości prawie 1 mln zł, na udostęp-

nianiu którego instytut potem zarabiał. 
Jednocześnie nowy zarząd PSSE uważa, 
że umowy i informacje o sprzęcie były 
na tyle zakamuflowane, że z drukarki 3D 
korzystała tylko jedna firma, a inne nawet 
nie zdawały sobie sprawy z jej istnienia. 
Następny problem to niegospodarność 
przy zarządzaniu nieruchomościami firmy 
i wybór w przetargu spółki, która otrzymy-
wała dwukrotnie wyższą cenę od rynkowej.

— Chodzi o zarządzanie w parku tech-
nologicznym, w którym znajdują się naj-
nowocześniejsze laboratoria spełniające 
światowe standardy. Zleciliśmy to firmie, 
która zna park od podszewki. Zarząd po-
równuje stawki z zarządzaniem zwykłym 
biurowcem — punktuje Teresa Kamińska. 

Ostatnie dwa zastrzeżenia dotyczą 
niekorzystnych umów podpisywanych 
z firmami prawniczymi oraz wynajmu po-
wierzchni w Gdańskim Parku Naukowo-
-Technologicznym (m.in. firmie syna 
prezes Kamińskiej) na preferencyjnych 
warunkach. 

— Właśnie dostałam kolejne pismo 
z CBA. Musimy uporządkować sprawy 
po poprzednim zarządzie, który nara-
ził spółkę na straty — mówi Aleksandra 

Jankowska, prezes PSSE. 
Agenci CBA wkroczyli pod koniec 

czerwca do 12 z 14 stref ekono-
micznych i zabezpieczyli 

dokumenty w związku 
z badaniem prawidłowo-
ści finansowych, rozli-
czania szkoleń i przedsię-
wzięć reklamowych. © Ⓟ

 Z KWITKIEM: 
Teresa Kamińska, 
która do lutego 
tego roku 
przez dziewięć lat 
kierowała Pomorską 
Specjalną Strefą 
Ekonomiczną, 
po powołaniu 
nowego zarządu 
pracowała w spółce 
ze względu na okres 
ochronny. Została 
dyscyplinarnie 
zwolniona 
pod koniec czerwca, 
gdy nie otrzymała 
absolutorium, 
co — jej zdaniem 
— jest dyskusyjne.  
[FOT. ŁUKASZ 

DEJNAROWICZ — FORUM]

OKIEM PREZYDENTA

Wykorzystać fachowca
PAWEŁ ADAMOWICZ
prezydent Gdańska 

S toczni Gdańskiej miasto 
pomaga od kilkunastu lat. 

Półtora roku temu znowu po-
trzebowała pomocy. Pojawił się 
pomysł, by niepotrzebne tereny 
stały się zaczątkiem nowej strefy 
przemysłowej. Skomplikowaną 
operację przeprowadziły miasto 
Gdańsk, Pomorska Specjalna 

Strefa Ekonomiczna i ARP. 
Teresa Kamińska odegrała klu-
czową rolę w złożeniu tego — na 
pierwszy rzut oka — niemożli-
wego przedsięwzięcia. Miała już 
doświadczenie w zagospodaro-
waniu terenów po byłej Stoczni 
Gdynia. Należy jej się order od 
prezydenta RP. Rząd, który chce 
reindustrializacji Polski, powinien 
wykorzystać takiego fachowca. 

mln Tak rekordowa 
liczba imigrantów 
przyjechała 
do Niemiec w 2015 r.2,1

 To wzrost o 46 proc. w porównaniu z 2014 r. — podał Destatis. 
Dane obejmują zarówno uchodźców, jak też imigrantów zarob-
kowych z UE. Prawie milion osób opuściło Niemcy, dodatni bilans 
migracyjny wyniósł więc ponad 1,1 mln osób. To największa 
nadwyżka migracyjna w ich historii. Wśród krajów, z których 
przyjechało najwięcej imigrantów, prym wiedzie Syria — 326 tys. 
osób, 212 tys. przyjechało z Rumunii, a 190 tys. z Polski.  [DI, PAP]

Małgorzata
Grzegorczyk

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

…i kontynuuje ratowanie Stoczni Gdańsk
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rezultaty wyszukiwania, jakie ta 
firma chciała, a nie najbardziej od-
powiadające na ich zapytanie — po-
wiedziała Margrethe Vestager, 
komisarz ds. konkurencji. 
Duża część przychodów z pośred-
nictwa w usługach reklamowych 
np. pochodzi z umów z tzw. part-

Bruksela znów przedstawiła zarzu-
ty koncernowi z USA o nadużywa-
nie dominującej pozycji na rynku 
wyszukiwarek internetowych.  
To już trzecie dochodzenie 
przeciwko niemu.
— Działania Google’a szkodziły 
klientom, którzy otrzymywali takie 

PRAWO

KE przedstawiła 
kolejne zarzuty 
Google’owi 

nerami bezpośrednimi. Zdaniem 
KE, w umowach z nimi Google 
narusza unijne zasady konkurencji, 
wymaga np. wyłączności, czyli nie-
wyświetlania reklam związanych 
z wyszukiwaniem od konkurencji, 
a także zastrzega sobie prawo do 
wyrażenia zgody na nie.  [DI, PAP]

CEDC planuje zdobyć 
połowę udziałów 
w rynku wódki w dwa 
lata. Inwestuje i poszerza 
portfolio. Do  czołowego 
trunku dorzuciło cydr. 

Należące do grupy Roust CEDC 
złapało wiatr w żagle na przeło-
mie 2014 i 2015 r., gdy po latach 
zajmowania pozycji wicelidera 
przegoniło Stock Polska z około 
30 proc. rynkowych udziałów.  
Od tego czasu umocniło pozycję 
na rynku wódki do ponad 42 proc. 
(dane CEDC) i ma zdecydowanie 
ochotę na kolejną dolewkę. 

— Do końca 2018 r. chcemy 
mieć 50 proc. udziałów. W po-
szczególnych kategoriach rynku 
rośniemy w tym roku w tem-
pie dwucyfrowym (od 19 do 
29 proc.), a w segmencie super-
premium w tempie 750 proc., 
przy rynku zyskującym 1-2 proc. 
bądź kurczącym się w przypad-
ku wódki ekonomicznej o 9 proc. 
Jesteśmy więc w stanie osiągnąć 
taki wynik — przekonuje Monzer 
Elabrashy, dyrektor generalny  
CEDC.

Szef lidera rynku tłumaczy, 
że przez lata hamulcem dla 
spółki była wódka smakowa, 
w której dominował Stock. 

— Zaczęliśmy inwestować 
również w tę kategorię. Powoli 
zbliżmy się do zostania jej 
liderem. To jedyny obszar, 
gdzie dzisiaj nim nie jesteśmy 
— twierdzi szef CEDC.

Pozycja CEDC wydaje się, 
przynajmniej na razie, nieza-
grożona. W niedawnej rozmo-
wie z „PB” Marek Sypek, nowy 
szef Stocka w Polsce, zastrze-
gał, że jego celem nie jest od-
zyskanie pierwszej pozycji na 
rynku, bo nie zamierza uczest-
niczyć w „agresywnej walce ce-
nowej”, w którą wszedł lider. 
Przyznawał jednak, że nie tylko 
obniżka cen pozwoliła CEDC 
założyć żółtą koszulkę, ale też 
dobra ekipa ludzi ściągnięta 
z innego koncernu spożywcze-
go. W tym czasie Stock tracił 
pracowników. Wraz z nowymi 
zarządzającymi ma jednak za-
kończyć chude lata.

CEDC planuje zainwestowa-
nie w fabryki w Białymstoku 
i Obornikach 52 mln zł w latach 
2016-17, głównie w  nowe linie 
produkcyjne i podniesienie 
efektywności obecnych. 

Trochę do nadrobienia po-
zostaje jeszcze spółce w impor-
towanych alkoholach. W whi-
sky jest obecnie numerem trzy, 
po Wyborowej i Diageo.

— W ciągu półrocza będzie-
my numerem dwa. Wszystkie 
nasze importowane marki 
rosną dynamicznie, rów-
nież wino, burbon i likier. 
Dziś w sumie stanowią około 
25 proc. sprzedaży i są bar-
dzo potrzebnym elementem 
portfela. Dzięki nim możemy 
się umacniać na pozycji lidera 
połączonego rynku wódki, whi-
sky i wina — mówi szef CEDC. 

Import kwitnie, ale słabo 
wygląda eksport. Stanowi oko-
ło 5 proc. produkcji,  a odpo-
wiada za niego w przeważają-
cej większości Żubrówka.

— Ekspansja międzynarodo-
wa Żubrówki to priorytet grupy 
Roust. W 2013 r. była dostępna 
w 30 krajach, dziś już w 40. 
Zaczęliśmy też sprzedawać 
Żytniówkę w Wielkiej Brytanii 
i Niemczech i sprawdzamy re-
akcję rynku. Sprzedaż zagra-
niczna na pewno jest jednym 
z motorów wzrostu — twierdzi 
Monzer Elabrashy.

Żubrówka, zgodnie z zapo-
wiedziami z zeszłego roku miała 
stać się trzecią marką wódki na 
świecie według rankingu tzw. 

Klubu Milionerów, który prze-
licza wódki na sprzedaż w mi-
lionach 9-litrowych skrzynek. 
W 2015 r. była numerem 6, w tym 
jest piąta, ale odliczając marki 
sprzedawane tylko w jednym 
regionie, a nie globalne — wsko-
czyła na podium z wynikiem 
6,2 mln sprzedanych skrzynek. 
Pierwsi dwaj w tym zestawieniu 
to Smirnoff należący do Diageo 
i Absolut z portfela Pernod 
Ricard ze sprzedażą odpowied-
nio 26 i 11 mln skrzynek. Kolejne 
są regionalne marki: Khortytsa 
i Khlibny Dar, które rozeszły się 
w liczbie 7,3 i 6,3 mln skrzynek.

— W tym roku przekroczymy 
7 mln skrzynek, więc prawdo-
podobnie trafimy na podium 
— zapowiada Monzer Elabrashy. 

Żubrówkę czeka też ciekawe 
połączenie w tym roku w kraju. 
Do sprzedaży trafiła właśnie z... 
butelką cydru jako propozycja 
drinka. O zainteresowaniu 
producentów wódki tą nisko-
alkoholową kategorią słychać 
w branży od jakiegoś czasu. 
CEDC, przynajmniej na razie, 
wspomaga się jednak obcym 
cydrem — Dobrońskim produ-
kowanym przez firmę Jantoń.

— Cały czas przyglądamy się 
tej kategorii. Być może przej-
miemy jakąś markę, a być może 
w ogóle tu nie zadebiutujemy 
— ucina Monzer Elabrashy py-
tany, czy taka współpraca z lo-
kalnym producentem nie jest 
wstępem do jego przejęcia.  © Ⓟ

Michalina Szczepańska
m.szczepanska@pb.pl  22-333-98-18

Producent Żubrówki  
ma ochotę na piećdziesiątkę

Źródło: CEDC

Masa wódki nie chce być ekonomiczna 
   Segmenty rynku wódki (wolumenowo, w proc.)
i dynamika r/r (styczeń-maj, w proc.)

ekonomiczny

masowy wódka smakowa

masowy wódka czysta

premium

superpremium 5

12

49

20

14

2

1

1

2

-9

Dynamika

W ymiana handlowa w maju rozczarowała. Chociaż udało się utrzymać blisko pół miliarda 
euro nadwyżki na rachunku obrotów bieżących, to niespodziewanie spadła wartość  

naszego eksportu — do 13,4 mld EUR. To o blisko miliard euro mniej, niż przewidywali  
ekonomiści. Także import zanurkował, choć nie tak głęboko, a jego wartość wyniosła 
13,2 mld EUR — o 1,6 proc. mniej rok do roku. Eksperci wyjaśnienia dla majowego  
spowolnienia w handlu upatrują przede wszystkim w mniejszej liczbie dni roboczych niż rok 
temu, ale przyczyny mogą być poważniejsze. Analitycy BZ WBK przypuszczają, że negatywna 
niespodzianka może mieć swoje źródła w tąpnięciu światowej wymiany handlowej, co może się 
z czasem negatywnie odbić na naszym wzroście PKB. W ostatnich miesiącach wiele instytucji 
tnie swoje prognozy dla polskiej gospodarki i przewiduje, że nie będziemy się rozwijali szybciej  
niż w 3,5-procentowym tempie. Bank centralny poszedł jeszcze dalej przewidując,  
że PKB urośnie w tym roku o zaledwie 3,2 proc.  [BG, FOT. BLOOMBERG]  © Ⓟ

Mieszany obraz handlu
Ważne dane 

4,2 
proc.  O tyle spadł eksport 
w maju…

1,6 
proc.  …a o tyle obniżyła się 
wartość importu…

495
mln EUR  …ale udało się 
utrzymać nadwyżkę na ra-
chunku obrotów bieżących.

 ROK STAGNACJI:
Monzer Elabrashy, 
który zarządza CEDC,  
dostrzega uspokojenie 
rynku, po dwóch latach 
zawirowań po podwyżce 
akcyzy. Jego zdaniem,  
wódka zakończy rok 
0,5 proc. spadkiem 
wolumenu bądź zerowym 
wynikiem. To i tak sukces. 
[FOT. WM]
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OGŁOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Zgodnie z art. 114 ust. 3 w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia o 1997 r. o gospodarce 
nieruchomości (Dz. U. z 2015, poz. 1774) Prezydent Miasta Lublin

informuje
o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości:
1.  położonej w Lublinie przy ul. Al. Warszawskiej 12a/ul. Przygodnej 1, oznaczonej jako działka  

nr 53 o powierzchni 0,0259 ha (Obr. 3 – Czechów I, ark.13);
2.  położonej w Lublinie w pobliżu ul. Dolnej Panny Marii, oznaczonej jako działka nr 105  

o powierzchni 0,2788 ha (Obr. 34 – Stare Miasto, ark. 5);
3.  położonej w Lublinie przy ul. Dolnej Panny Marii 10, oznaczonej jako działka nr 46  

o powierzchni 0,0995 ha (Obr. 34 – Stare Miasto, ark. 6);
4.  położonej w Lublinie w pobliżu ul. Nadbystrzyckiej 20N, oznaczonej jako działka nr 75  

o powierzchni 0,0103 ha (Obr. 29 – Rury Św. Ducha, ark. 5);
5.  położonej w Lublinie przy ul. Wspólnej 85, oznaczonej jako działka nr 17 o powierzchni 0,0660 

ha (Obr. 16 – Kośminek, ark. 7);
6.  położonej w Lublinie przy ul. Koło, oznaczonej jako działka nr 88/3 o powierzchni 5,2241 ha 

(Obr. 20 – Majdan Wrotkowski, ark. 12);
7.  położonej w Lublinie w pobliżu ul. Różanej, oznaczonej jako działka nr 22/2 o powierzchni 

0,0402 ha (Obr. 28 – Rury Jezuickie, ark. 2);
8.  położonej w Lublinie przy ul. Stary Gaj 17 i 17a, oznaczonej jako działki: nr 9/1 o pow. 0,3718 

ha i nr 9/4 o pow. 0,3283 ha (Obr. 20 – Majdan Wrotkowski, ark. 8);
9.  położonej w Lublinie przy ul. Wapiennej 75, oznaczonej jako działka nr 19 o powierzchni 

0,0332 ha (Obr. 28 – Rury Jezuickie, ark. 5);
10.  położonej w Lublinie przy ul. Krężnickiej 228, oznaczonej jako działka nr 138 o powierzchni 

0,3550 ha (Obr. 54 – Zemborzyce Górne II, ark.1);
11.  położonej w Lublinie przy ul. Krężnickiej 226, 226A, oznaczonej jako działka nr 139  

o powierzchni 0,2125 ha (Obr. 54 – Zemborzyce Górne II, ark.1);
12.  położonej w Lublinie przy ul. Krężnickiej 224, oznaczonej jako działka nr 140 o powierzchni 

0,4098 ha (Obr. 54 – Zemborzyce Górne II, ark.1);
których stan prawny jest nieuregulowany.
Posiadacze oraz osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w działek powinny zgłaszać 
się do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin – w terminie  
2 miesięcy od dnia ogłoszenia, celem ujawnienia tych praw. 
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Kosmetyki 
walczą o miejsce 
na plaży
Polacy urlopują, a producenci kosmetyków 
toczą zacięty bój o wart 100 mln zł rynek 
produktów do opalania. Przoduje Kolastyna
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Kolastyna, marka, która słynie z kosmetyków 
do opalania, znowu jest królową polskich 
plaż. Jej właściciel, grupa Sarantis, która 
w 2012 r. kupiła  ją od giełdowej spółki ko-
smetycznej  Miraculum, informuje, że brand 
od ubiegłego roku jest liderem swojego seg-
mentu — zarówno pod względem ilościo-
wym, jak i wartościowym.

— Możemy pochwalić się około 15-procen-
towym udziałem w rynku — wartościowo 
i 18-procentowym — ilościowo. Z naszych ob-
serwacji wynika, że rynek wrócił na ścieżkę 
niewielkiego, kilkuprocentowego wzrostu, 
m.in. dzięki innowacjom, głównie w obsza-
rze sposobu aplikacji. Konsumenci szukają 
produktów, które są łatwiejsze w użyciu. 
Na wzrost może też liczyć kategoria przyśpie-
szaczy do opalania, a także produkty 2w1, 
które zapewniają  szybsze efekty opalania, 
ale mające też w składzie filtry ochronne. 
Dzięki coraz większej świadomości zdro-
wotnej Polaków zwiększa się też sprzedaż 
emulsji do opalania z wyższymi filtrami 

Yoshihide Suga: Japoński rząd nie rozważa tzw. helikopter money 
jako opcji dla pobudzenia wpadającej ponownie w stagnację gospodarki. 

To Bank Japonii będzie decydował o krokach polityki monetarnej, opierając się 
na zmianach na rynku i otoczeniu gospodarczym. 
 szef gabinetu premiera Shinzo Abe zdementował medialne spekulacje, sugerujące gigantyczny dodruk pieniędzy 

i przekazywanie ich bezpośrednio do sektora prywatnego.  [WST, DI]

Alina
Treptow

a.treptow@pb.pl  22-333-99-34

Ranking najbardziej
dynamicznych
firm e-commerce
Twoja firma prowadzi handel w internecie?

Notujesz dodatnią dynamikę przychodu ze sprzedaży?

Wypełnij formularz na stronie

Na zgłoszenia czekamy do 16 września.

Udział w rankingu jest bezpłatny.

 egazele.pb.pl

Zgłoś się do rankingu 
i dołącz do grona e-Gazel Biznesu! 

Organizator: Autor rankingu: Partnerzy:
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Wolfgang Schäuble, niemiecki mi-
nister finansów, nie widzi powodów, 
aby spekulować o stabilności włoskich 
banków. Podkreślił, że jeśli będzie 
potrzebne znalezienie rozwiązania dla 
problemu ich płynności, zostanie ono 
znalezione w ramach reguł UE. 
Jego zdaniem, wyniki tzw. testu wy-

trzymałości banków przeprowadzone-
go przez EBC powinny być opubliko-
wane jeszcze przed dalszą dyskusją 
dotyczącą stanu włoskich banków.
Włochy rozmawiają z władzami UE 
o pomocy dla ich systemu bankowego 
kraju, który ma problem z 360 mld EUR 
tzw. złych kredytów.  [MD, DI]

SYSTEMY BANKOWE

UE znajdzie 
rozwiązanie dla 
włoskich banków
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— mówi Michał Czajka, dyrektor zarządzają-
cy Sarantis Polska.

Sarantisowi pozycja lidera na rynku war-
tym około 100 mln zł nie wystarczy — za-
mierza zwiększać udziały. Liderem jest nie 
tylko w Polsce.

— W Grecji, gdzie rynek — ze względu na 
dłuższy sezon wakacyjny — jest kilkakrotnie 
większy niż polski, również jesteśmy liderem, 
z marką Carroten. Na nowe rynki najczęściej 
wchodzimy, kupując markę, która jest już 
na nim obecna i może pochwalić się duży-
mi udziałami. Tak też zrobiliśmy w Polsce. 
Ta strategia wiąże się również z tym, że skład 
kosmetyków na różnych rynkach jest różny 
— wyjaśnia Michał Czajka.

Monika Nowakowska, prezes Miraculum, 
która kilka lat temu podjęła decyzję o sprze-
daży Kolastyny, przyznaje, że to dość trudny 
segment rynku.

— Po pierwsze, to bardzo kapitałochłon-
na kategoria. Inwestuje się pod koniec roku, 
by na wiosnę produkty trafiły do dystry-
butorów, którzy zapłacą za nie dopiero po 
wakacjach. Po drugie, w tym segmencie 
funkcjonuje niekorzystna dla producentów 
sprzedaż komisowa [sklepy pod koniec se-
zonu zwracają niesprzedany towar — red.]. 
Po trzecie, sprzedaż — zwłaszcza w Polsce 
— jest uzależniona od warunków pogodo-

wych, a po czwarte, mimo ryzyka, na rynku 
produktów do opalania panuje duża konku-
rencja — twierdzi Monika Nowakowska.

Na pogodę zwraca uwagę lider rynku dro-
geryjnego — Rossmann.

— Aura ma kluczowy wpływ na sprzedaż. 
W tym roku ze względu na upały klienci chęt-
nie kupują tego typu produkty. Zwiększone 
zainteresowanie obserwujemy od maja do 
sierpnia. Klienci najczęściej sięgają po mlecz-
ka i olejki do opalania, ale coraz częściej ku-
pują też produkty po opalaniu. Najwięcej in-
nowacyjnych produktów pojawia się właśnie 
w tym segmencie. Są to np. ampułki z wi-
taminami czy balsamy łagodzące oparzenia 
słoneczne. Coraz częściej producenci wpro-
wadzają kosmetyki przygotowane specjalnie 
dla małych dzieci, a także preparaty dla aler-
gików, jak nasza marka własna Sunozon Med. 
Nowością są też kosmetyki dla osób z tatu-
ażami — mówi Agata Nowakowska, rzecznik 
prasowy Rossmanna.

Marki własne, zdaniem ekspertów rynku, 
są groźną  konkurencją dla markowych pro-
ducentów.

— Nie jest łatwo konkurować 
z Rossmannem, który ma w Polsce ponad 
tysiąc drogerii, czy takimi sklepami jak Lidl 
— mówi ekspert branży kosmetycznej, chcą-
cy zachować anonimowość.  © Ⓟ

 KOLEJKA ZAINTERESOWANYCH: 
Chętnych nie brakuje nie tylko 
do smarowania ciał, ale też do zdobycia 
udziałów w rynku produktów 
do opalania. Oprócz Kolastyny 
w tym segmencie działa również 
Soraya, Dax oraz Nivea. 
Mogą pochwalić się udziałami 
na poziomie 9-12 proc.  
[FOT. FOTOLIA]

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

IX edycja

W programie Forum:

 najnowsze rozwiązania 
i narzędzia wspierające procesy 
zarządzania działem prawnym

 perspektywy rozwoju 
środowiska prawników 
przedsiębiorstw w Polsce

 rola i zadania prawnika 
w biznesie

 zarządzanie ryzykiem prawnym
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Spółka OT Logistics ma ponad 70-letnie 
doświadczenie i jest liderem w żegludze 
śródlądowej od Kaliningradu po niemiec-
kie porty na Renie i Morzu Północnym. 
Dominuje w niej kapitał polski i jest noto-
wana na GPW. Grupa jest także najwięk-
szym operatorem portowym w Polsce oraz 
na południowym Bałtyku. Sporo inwestuje 
w rozwój, ostatnią inwestycją jest przysto-
sowanie portu w Świnoujściu do zwiększe-
nia przeładunków towarów rolnych.

— Rynek węgla od dłuższego czasu 
pozostaje pod presją, waha się koniunk-
tura na rynku rudy żelaza, podjęliśmy 
zatem decyzję, by zwiększyć przeła-
dunki zbóż i pasz, których Polska jest 
znaczącym producentem. Sporo takich 
towarów również importujemy. Za de-
cyzją, by zostać operatorem surowców 
agro, przemawia dobre położenie por-
tu. Finalizowane jest także pogłębienie 
toru wodnego do Świnoujścia do 14,5 
m. Dzięki temu będziemy mogli w por-
cie rozładowywać i załadowywać statki 
typu panamax, czyli o nośności od 50 do 
80 tysięcy ton — mówi Ludwik Heinsch, 
prezes OT Port Świnoujście.

Zmiana profilu, wzrost przychodów
Port w Świnoujściu wykorzystuje czte-
ry nabrzeża: Portowców, Górników, 

Hutników i Chemików. Historycznie na 
tym ostatnim przeładowywano nawozy 
sztuczne, wkrótce w tym miejscu stanie 
nowy elewator o potencjale składowym 
82 500 ton zboża i innych produktów 
agro. Umowę z wykonawcą w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” podpisano 
w czerwcu, zaś elewator ma być gotowy 
we wrześniu 2017 r. Wartość inwestycji 
zamknie się w około 40 mln zł. Obiekt 
będzie miał 50 m szerokości i 254 m dłu-
gości. Obecnie w porcie mieści się już 
mniejszy elewator zbożowy o pojemno-
ści 15 tys. ton, który zostanie oddany do 
użytku na przełomie lipca i sierpnia br.

— Elewatory w porcie są najważniej-
sze dla organizowania efektywnych 
przeładunków zboża. Aby przeładować 
je na statek typu panamax, musimy 
zebrać taką jego ilość, by móc w pełni 
wykorzystać nośność statku — wyjaśnia 
Ludwik Heinsch.

Zmiana profilu portu, utworzenie ma-
gazynów zbożowych ma się przełożyć na 
wzrost przychodów portu w Świnoujściu. 

— Chodzi również o wsparcie konku-
rencyjności polskich producentów i han-
dlowców. Obecnie zboże trafia transpor-
tem lądowym do niemieckich portów 
i tam jest przeładowywane na statki. 
To znacząco podnosi ostateczny koszt 
produktu. Naszym założeniem jest, by 
producenci zboża z Polski, a nawet kra-
jów ościennych, mogli zmniejszyć koszty 
transportu, zwiększyć marże i wreszcie 
stać się bardziej konkurencyjni na rynku 
—  zaznacza prezes OT Port Świnoujście.

Dzięki tej inwestycji port w Świnoujściu 
ma szansę stać się realną konkurencją 
dla portów w Hamburgu czy w Rostocku, 
do których trafia na przeładunek około 2 
mln ton polskiego zboża.

— W porcie w Świnoujściu  przeła-
dowuje się około 1 mln ton zboża, a po 
dokonanych inwestycjach chcielibyśmy, 
aby ta liczba wzrosła do 2 mln ton, wy-
równując poziom przeładunku z portem 
w Gdyni — tłumaczy Ludwik Heinsch. 

Strategia rozwoju
Rozwój przeładunków towarów agro 
jest bardzo ważnym elementem nowej 
strategii Grupy OT Logistics. Ogłoszona 
w kwietniu strategia rozwoju zakłada, że 
w najbliższych pięciu latach udział OT 
Logistics w rynku przeładunków agro 
w polskich portach wzrośnie do 50 proc.  
Zgodnie z założeniami wspomnianej stra-
tegii, Grupa dąży do objęcia pozycji lide-

Polskie porty 
stawiają na zboże
Pod skrzydłami Grupy Kapitałowej OT Logistics port  
w Świnoujściu przygotowuje się do otwarcia terminalu agro

ra w obsłudze produktów agro w basenie 
Morza Bałtyckiego (bez Rosji) oraz Morza 
Adriatyckiego. Obecnie terminal zbożowy 
prosperuje już w porcie w Gdyni, jest plan, 
by w Gdańsku powstał największy terminal 
agro na Bałtyku (nie licząc portów rosyj-
skich). OT Logistics w ubiegłym roku na 30 
lat wydzierżawiło w gdańskim porcie tere-
ny pod tę inwestycję. Poza rozwojem termi-
nalu agro port w Świnoujściu nadal będzie 
się koncentrował na obsłudze rudy żelaza, 
której przeładowuje się rocznie w przedzia-
le między milion dwieście a milion cztery-
sta ton. Ważnymi towarami, z których port 
nie zrezygnuje, są też koks, węgiel oraz tak 
zwana drobnica — rynek kontenerów, który 
stale się rozwija i jest ważnym elementem 
w strategii rozwoju portu. 

— Widzimy konieczność modernizacji 
portu, konieczność stopniowej wymiany 
parku maszynowego. Kładziemy nacisk na 
to, by każda nowa inwestycja  była przyja-
zna dla środowiska. Nie będzie dla niego 
szkodliwy elewator zbożowy powstający 
na Nabrzeżu Chemików, wszystkie normy 
w tym zakresie zostaną spełnione — za-
pewnia prezes OT Port Świnoujście.

Dodatkowo przy okazji budowy maga-
zynu możliwe jest opracowanie koncepcji 
dodatkowej bocznicy kolejowej z możliwo-
ścią rozładowywania towarów zbożowych 
z wagonów kolejowych, co w zasadzie 
pozwoliłoby całkowicie wyeliminować 
transport kołowy. Mogło by to znacznie 
zmniejszyć uciążliwość dla środowiska 
naturalnego, dla mieszkańców i turystów, 
pamiętając, że Świnoujście to jeden z więk-
szych kurortów nad Bałtykiem. Wiąże się 

to również z obniżeniem kosztów, gdyż 
transport kolejowy jest znacznie tańszy 
niż kołowy.

Co istotne, port ma dostęp do basenu 
trymerskiego — wewnętrznego nabrzeża. 
Dzięki wykorzystaniu basenu, zboże do 
i z terminalu może być transportowane 
również żeglugą śródlądową. 

— To sytuacja unikatowa na rynku euro-
pejskim. Niewiele firm może zaoferować 
klientom tak kompleksową i ekologiczną 
obsługę transportową. Zarząd portu za-
biega o utrzymanie basenu mimo pla-
nów Zarządu Morskich Portów Szczecin  
— Świnoujście dotyczących zasypania tego 
kawałka nabrzeża. Rozwijanie transportu 
żeglugą śródlądową to jeden z priorytetów 
Unii Europejskiej, a także rządu polskiego. 
Trzeba pamiętać, że tereny portów zgod-
nie z prawem należą do państwa, są za-
rządzane przez Zarządy Morskich Portów. 
My jesteśmy operatorem infrastruktury 
i dzierżawcą terenów. Jako znaczący, 
ciągle się rozwijający inwestor w porcie 
w Świnoujściu, chcielibyśmy stać się dłu-
goterminowym najemcą terenów porto-
wych — twierdzi Ludwik Heinsch.

Sukces to załoga
OT Port Świnoujście jest największym 
pracodawcą w Świnoujściu, zatrudnia 238 
osób. Od zeszłego roku trwają także prace 
nad dobraniem załogi, która mogłaby sa-
modzielnie, bez korzystania z zewnętrz-
nych zasobów, obsługiwać port.

— Zdajemy sobie sprawę z konieczności 
współpracy ze szkołami. Naszą ambicją, 
ale również koniecznością, jest zaintere-
sowanie młodych ludzi pracą w naszym 
porcie. W ten sposób budujemy kadrę, 
która w przyszłości będzie rozwijała port, 
znając ten biznes od podszewki — mówi 
Ludwik Heinsch.

Zarząd portu docelowo chciałby 
zwiększyć zatrudnienie do 270 osób. 
Zarządzanie tak dużą liczbą pracowników 
przy specyficznym trybie pracy portu (nie 
ma stałej liczby przyjmowanych statków) 
stanowi niebywałe wyzwanie dla zarządu. 

—  Naszą największą ambicją jest stwo-
rzenie załogi utożsamiającej się z portem. 
Chcemy, by ludzie pracujący u nas, byli dum-
ni z tego, że są portowcami w Świnoujściu. 
I to właśnie nasz zespół — pracownicy i at-
mosfera tu panująca są naszym największym 
sukcesem, a to z kolei przy wykorzystaniu 
atutów portu jest naszą największą przewa-
gą — uważa prezes OT Port Świnoujście.

Magdalena Kruk

OT Logistics w pigułce
 Grupa Kapitałowa OT Logistics 

to polska firma z ponad 70-letnim 
doświadczeniem. Jest największym 
operatorem portowym w Polsce  
i na południowym Bałtyku oraz liderem 
w transporcie wodnym śródlądowym  
od Kaliningradu w Rosji po porty  
w Niemczech i Holandii. Grupa  
skupia również podmioty wyspecja-
lizowane w transporcie drogowym, 
kolejowym, a także spedycji i logistyce. 
OT Logistics jest również największym 
branżowym udziałowcem portu mor-
skiego Luka Rijeka w Chorwacji. Grupa 
OTL Logistics podpisała ostatnio umowy 
dotyczące nabycia kolejnych spółek  
z branży TSL: Sealand Logistics, STK 
i Kolej Bałtycka.
W 2015 r. Grupa wypracowała 752,3 
mln zł skonsolidowanych przychodów 
ze sprzedaży, a jej zysk netto wyniósł 
15,6 mln zł. Akcje OT Logistics od 2013 
r. są notowane na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. 
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Przedkładając 
bezpieczeństwo  
ponad innowacyjność, 
Politechnika 
Warszawska wpływa na 
zmianę polskiej kolei.

Decyzja o powstaniu Ośrodka 
Certyfikacji Transportu (OCT) 
była spowodowana transforma-
cją prawa w Polsce. W 2013 r. 
zmieniła się ustawa o transpor-
cie kolejowym, nakładając obo-
wiązek systemowej weryfikacji 
jednostek odpowiedzialnych za 
prowadzenie badań i wystawia-
nie opinii w sprawie wyrobów 
kolejowych. Przyjęto ścieżkę 
polegającą na wstępnej wery-
fikacji jednostek przeprowa-
dzanej przez Polskie Centrum 
Akredytacji, które następnie 
podlegają autoryzacji Prezesa 
Urzędu Transportu Kolejowego. 
Wśród wymagań, poza wyka-
zaniem kompetencji, pojawiły 
się także związane z ustano-
wieniem znormalizowanego 
systemu zarządzania. Dlatego 
władze Wydziału Transportu 
Politechniki Warszawskiej pod-
jęły decyzję o wyodrębnieniu 
jednostki — Ośrodka Certyfikacji 
Transportu — która będzie zorien-
towana wyłącznie na powyższe 
zadania i odseparuje się od obo-
wiązków dydaktycznych oraz 
badawczo-naukowych. 

— Nasze działania skupiają się 
na różnego rodzaju ocenach: 
analizujemy procesy wyceny 
ryzyka i sprawdzamy ich zgod-
ność z rozporządzeniem wyko-
nawczym Komisji Europejskiej 
nr 402/2013. Uczestniczymy 
w procesach weryfikacji intero-

peracyjności linii kolejowych. 
Planujemy również prowadzenie 
badań urządzeń kolejowych na 
potrzeby otrzymania świadec-
twa dopuszczenia do eksploata-
cji — podkreśla dr inż. Andrzej 
Kochan, dyrektor OCT. 

Jednostka działa na zasadach 
komercyjnych. Podmioty, które 
funkcjonują na rynku kolejowym, 
są zobowiązane do przeprowa-
dzania analizy ryzyka związanej 
z oceną znaczenia zmiany. OCT 
ocenia zgodność procesu z przy-
jętymi regułami. Wynikiem jest 
raport dołączany do analizy ry-
zyka, a dokumentacja jest prze-
kazywana do Urzędu Transportu 
Kolejowego. 

Drugą dziedziną działalności 
OCT jest certyfikacja urządzeń 
i infrastruktury kolejowej. Chodzi 
o urządzenia wprowadzane po 
raz pierwszy na polski rynek ko-
lejowy oraz nowe i modernizowa-
ne linie kolejowe. 

— Ubiegamy się o uzyskanie 
pełni formalnych uprawnień 
dla branży kolejowej, to był nad-
rzędny cel naszego powstania.  
Nie ograniczamy się jednakże do 
tej gałęzi transportu. Zamierzamy 
działać w dziedzinie certyfikacji 
zarówno w transporcie drogo-
wym, jak i lotniczym — zazna-
cza dyrektor.

Oczekując na autoryzację 
Prezesa UTK ośrodek świadczy 
usługi podwykonawcze. Z suk-
cesem zrealizowano już sześć 
przedsięwzięć, a drugie tyle jest 
w toku. Dotyczyły głównie infra-
struktury, szczególnie podsyste-
mu sterowania. Zespół zdobywa 
w ten sposób doświadczenia 
i pogłębia kompetencje, budując 
konkurencyjność na rynku. 

— Nasza działalność nie wpły-
wa bezpośrednio na powstanie 
nowych rozwiązań. Skupiamy 
się na ocenie i wydawaniu opi-
nii technicznych. Sam proces 
jednak jest naszym autorskim 
doświadczeniem i stanowi pew-
ne novum na rynku. Działalność 
OCT jest bezsprzecznie inno-
wacyjna z punktu widzenia 
wspierania interoperacyjno-
ści i bezpieczeństwa w Polsce  
— tłumaczy dr Kochan.

Pojęcie interoperacyjności 
powstało w UE i oznacza swo-
bodny, nieprzerwany przejazd 
pociągów na całym jej obszarze. 
W przypadku kolei realizacja tego 
założenia jest niezwykle trudna 
— poszczególne kraje mają inne 
zasilanie, przepisy i urządze-
nia. Ponieważ na polskiej sieci 
kolejowej dopiero zaczyna się 
wdrażanie urządzeń umożliwia-
jących interoperacyjny przejazd, 
w najbliższej przyszłości przewi-
duje się wiele inwestycji. Dla OCT 
oznacza to nowe wyzwania: oce-
nę, certyfikację, potwierdzenie 
prawidłowego działania, insta-
lowania, konfiguracji urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym. 

Ośrodek aspiruje do uzyskania 
kompetencji jednostki notyfiko-
wanej, mogącej samodzielnie 
oceniać podsystemy systemu 
kolei według prawa europejskie-
go — technicznej specyfikacji inte-
roperacyjności. Ponadto przede 
wszystkim stara się o autoryza-
cje UTK i poszerzenie kompe-
tencji o inne środki transportu. 
Działania są różnorodne, dotyczą 
zarówno certyfikacji urządzeń 
i personelu, jak i współtworzenia 
prawa porządkującego procesy.

Natalia Osińska

 NIE TYLKO KOLEJ;. Ubiegamy się o uzyskanie pełni formalnych uprawnień dla branży kolejowej, 
ale nie ograniczamy się jednakże do tej gałęzi transportu. Zamierzamy działać w dziedzinie  
certyfikacji zarówno w transporcie drogowym, jak i lotniczym — mówi dr inż. Andrzej Kochan,  
dyrektor OCT.  [FOT. ARC]

Żywa architektura 3D 
— narząd ludzkiego 
organizmu –stanowi 
wynik scalenia tkanek 
i technologii, fuzji ciała 
i urządzenia.

Opracowaniu bionicznej 
trzustki przyświeca projekt 
„Biodrukowania 3D ruszto-
wań z wykorzystaniem ży-
wych wysp trzustkowych lub 
komórek produkujących insu-
linę w celu stworzenia bionicz-
nej trzustki”. Przedsięwzięcie 
przebiega w ramach 
Strategicznego Programu 
Badań Naukowych i Prac 
Rozwojowych Strategmed. 
Wspomniana bioniczna trzust-
ka jest narządem, który przy 
powstawaniu korzysta z roz-
wiązań inżynierii materiałowej 
w postaci systemu drukowa-
nia, inżynierii tkankowej oraz 
materiału ludzkiego.

— Staraliśmy się projekt ure-
alnić. Ograniczyliśmy obszar 
działań wyłącznie do bionicznej 
trzustki, gdyż pierwotnie zakła-
daliśmy stworzenie biodruku 
3D różnych narządów — nie 
ukrywa dr hab. med. Michał 
Wszoła, koordynator projektu.

Bioniczna trzustka stanie 
się narządem, który umożliwi 
osobom z cukrzycą normalne 
funkcjonowanie, a także za-
stąpi konieczność przewlekłej 
insulinoterapii. Ale co ważniej-
sze — ma zapobiec rozwojowi 
wtórnych powikłań. Należy 
zdawać sobie sprawę, że pro-
blem cukrzycy sprowadza się 
nie tylko do obligatoryjnego 
przyjmowania insuliny oraz 
pewnych ograniczeń dietetycz-
nych. Najistotniejsze kompli-
kacje stanowią wspomniane 
już wtórne powikłania. W ich 
wyniku rocznie umiera ponad 
5 mln ludzi na świecie.

Nawiązana współpraca przy 
powyższym projekcie perfek-
cyjnie odzwierciedla uwidacz-
niającą się synergię między 
medycyną, a nowoczesną tech-
nologią.

— Liderem konsorcjum zo-
stała Fundacja Badań i Rozwoju 
Nauki. Wspiera ją Centrum 
Biostruktury Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego (prof. 
Artur Kamiński), a także Wydział 
Materiałoznawstwa Politechniki 
Warszawskiej (prof. Wojciech 
Święszkowski). W skład zaan-
gażowanych w projekt wcho-
dzi również Instytut Biologii 

Doświadczalnej im. Nenckiego 
(prof. Agnieszka Dobrzyń), 
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus 
(prof. Artur Kwiatkowski) a także 
spółka MediSpace — wylicza doc. 
Wszoła.

Projekt zakończy się na eta-
pie opracowania bionicznej 
trzustki oraz przeprowadzenia 
doświadczeń na zwierzętach. 
Część badawczą zaplanowano 
na okres 3 lat.

Przychodnia Lekarska 
MediSpace wywiera silny wpływ 
na realizację przedsięwzięcia.

— Z jednej strony mówimy 
o drukowaniu elementów, ale 
żeby założenie stało się faktem, 
drukarka musi mieć odpowied-
ni obraz. Jeśli zaprojektujemy 
szkielet trzustki bez żadnej masy 
komórkowej, musimy przepisać 
go na obraz 3D. W tym miejscu 
ważną rolę odgrywa konsorcjant 
w postaci spółki MediSpace, któ-
ra jako podmiot leczniczy już 
wprowadziła istotne innowacje 
z zakresu IT do swoich usług 
medycznych — wystarczy wspo-
mnieć możliwość wideokonsul-
tacji czy cały panel e-pacjenta, 
umożliwiający elektroniczny 
dostęp do dokumentacji dla pa-
cjentów — zaznacza doc. Wszoła.

Natalia Osińska

W Polsce z roku  
na rok wdraża się coraz 
więcej innowacyjnych 
i inteligentnych 
rozwiązań. 

Dzięki wsparciu funduszy unij-
nych, ale też z własnych pienię-
dzy rodzime przedsiębiorstwa, 
uczelnie, instytuty, fundacje 
i inne organizacje wprowadzają 
nowatorskie w skali europejskiej 
i światowej rozwiązania. Na ma-
pie kraju zaznaczyć można też 
coraz więcej gmin i całych re-
gionów rozwijających się w spo-
sób zrównoważony.

Nieodłącznym elementem 
realizacji każdego projektu 
współfinansowanego z fundu-
szy europejskich jest również 
jego promocja. Jak możemy 
przeczytać na stronie interneto-
wej uniaeuropejska.org: „Unia 
Europejska nakłada obowiązek 
informowania o działaniach 
podejmowanych dzięki fundu-
szom europejskim na państwa 
członkowskie, instytucje odpo-
wiedzialne za realizację poszcze-
gólnych programów oraz benefi-
cjentów”. Promowanie efektów, 
jakie udaje się uzyskać dzięki 
pieniądzom pochodzącym 
z unijnego budżetu ma zapew-

nić przejrzystość polityki spój-
ności i ukazać ogromny udział 
UE w społeczno-gospodarczym 
rozwoju państw członkowskich. 

Dlatego na łamach sekcji tema-
tycznej „Rzecz o Innowacjach” 
przedstawiamy między innymi 
wyróżniające się przedsięwzię-
cia realizowane w nowej unijnej 
perspektywie finansowej, ale 
i efekty poprzedniego rozdania. 
Opisujemy także rozwiązania 
tworzone przy użyciu własnego 
budżetu, a będące motorem na-
pędowym rozwoju Polski.

Zespół „Rzecz o Innowa-
cjach” z racji podejmowanej 

tematyki odpowiada również 
za wybór podmiotów, które 
uzyskują kwalifikację do Polskiej 
Nagrody Inteligentnego Rozwoju 
2016. Laureatami ogólnopolskie-
go wyróżnienia zostają samo-
rządy, podległe im spółki oraz 
prywatne i państwowe firmy, 
które przez swoje nowatorskie 
inwestycje i rozwiązania przy-
kładają się do zrównoważonego 
rozwoju Polski. Nagroda trafia 
również do władz uczelni, jedno-
stek naukowych oraz organizacji 
zajmujących się działalnością ba-
dawczo-rozwojową. Wręczenie 
nagród laureatom nastąpi na 
gali z udziałem mediów podczas 
Forum Inteligentnego Rozwoju 
2016, które odbędzie się  20-21 
października w Rzeszowie (irfo-
rum.pl).  

Do kontaktu z nami zaprasza-
my wszystkie podmioty, które 
chcą promować swoje ciekawe 
przedsięwzięcia za pośrednic-
twem „Rzeczy o Innowacjach” 
i Forum Inteligentnego Rozwoju.

Medyczne science fiction Rozwój i innowacje drogą do sukcesu
Kontakt
Rzecz o Innowacjach
  32-307-27-30

e-mail: redakcja@rzeczo.pl
Centrum Inteligentnego 
Rozwoju

 32-307-22-42
e-mail: biuro@ircentrum.pl 
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Polacy  
lubią pić swoje 
Krajowi producenci napojów bezalkoholowych  
nie ustępują zagranicznej konkurencji.  
Mogą im jednak zaszkodzić zmiany przepisów

— Rynek napojów bezalkoholowych jest 
już ukształtowany, a udziały największych 
producentów w poszczególnych segmen-
tach na tyle ustabilizowane, że trudno 
spodziewać się dużych zmian. Gorące lato 
2015 r. pomogło wypracować kilkupro-
centowy wzrost sprzedaży, a na polskim 
rozwiniętym rynku wcale nie jest to łatwe 
— mówi Agnieszka Górnicka, prezes firmy 
badawczej Inquiry.

Według danych Euromonitora w 2015 r. 
wszystkie segmenty napojów odnotowały 
wzrost sprzedaży przez sklepy detaliczne, 
wyłączając gastronomię. Najlepsze wyniki 
uzyskały wody (wzrost o 6,7 proc.) i napoje 
energetyczne (6,1 proc.).

Stabilnie, ale ze zmianami
Jak podkreśla Agnieszka Górnicka, sta-
bilizacja rynku nie oznacza stagnacji. 
Przeciwnie, wciąż zachodzą na nim zmia-
ny.

— Producenci wykorzystują nowe 
trendy, na przykład rosnące zaintere-
sowanie Polaków napojami prozdro-
wotnymi, chociażby świeżymi sokami. 
Rozwijają też ofertę produktową, na 
przykład producenci wody mineralnej 
poszerzają asortyment o wody smakowe 
i napoje gazowane. Branży może jed-
nak zaszkodzić przygotowywany przez 
Ministerstwo Środowiska projekt zmian 
w prawie wodnym. Jeśli wejdą w życie, 
to koszty zużycia wody przez producen-
tów wzrosną kilkakrotnie, co przełoży się 
na cenę napojów. A większość Polaków 
przy wyborze produktów nadal kieruje 
się przede wszystkim ceną — zaznacza 
Agnieszka Górnicka.

Zwraca także uwagę na marki własne 
sieci handlowych.  Tu ciekawostką jest 

działalność firmy Krynica Vitamin, która 
jako pierwsza w Polsce produkuje wyłącz-
nie napoje pod markami sieci. Poza tym 
zapewnia doradztwo we wprowadzaniu 
nowych produktów na rynek.

Polskie marki radzą sobie dobrze na 
tle zagranicznej konkurencji i utrzymu-
ją swoje udziały w kluczowych segmen-
tach. Największy w ujęciu wartościowym 
(15,1 mld zł wg Euromonitora) rynek 
napojów gazowanych jest zagospodaro-
wany przede wszystkim przez zagranicz-
nych producentów. W pierwszej piątce, 
na trzecim miejscu pojawia się jedynie 
polski Maspex.

Firmy w czołówce
Już jednak w segmencie soków, nektarów 
i napojów polska firma jest niekwestiono-
wanym liderem. 

— Według AC Nielsen nasze udziały na 
koniec 2015 r. wyniosły 43 proc. ilościowo 
i 44 proc. wartościowo i wzrosły w porów-
naniu z tym samym okresem roku ubiegłe-
go — mówi Dorota Liszka, menedżer ds. 
komunikacji korporacyjnej w Maspeksie.

Jej zdaniem, według demografów 
w przyszłości można się spodziewać spad-
ku liczby konsumentów, co oznacza, że 
aby zapobiegać spadkowi rynku soków, 
nektarów i napojów, należy utrzymywać 
wzrost sprzedaży. 

— Klienci muszą kupić i wypić więcej. 
Może to być spore wyzwanie, zwłaszcza 
że konsumenci mają duży wybór — pod 
pojęciem napojów kryje się wiele różnych 
segmentów, np. także wody smakowe czy 
mrożone herbaty — mówi Dorota Liszka.

Na trzecim miejscu w tym segmencie 
jest Agros Nova. Maspex kupił niektóre ak-
tywa tej spółki w połowie 2015 r., w tym 
marki DrWitt i Tarczyn. Spółka liczy, że 
w grupie Maspex może w 2016 r. poprawić 
swoje wyniki o 5 proc. 

Drugie miejsce w segmencie soków 
należało w 2015 r. do Horteksu Holdingu, 
a czwarte do Coca-Coli. Pierwszą piątkę za-
myka polski FoodCare. Ta ostatnia spółka 

jest liderem segmentu napojów energe-
tycznych, w którym polskie marki również 
mają silną pozycję.

— Firmie FoodCare zaszkodził spór 
z Maspeksem o markę Tiger. Ostatecznie 
musiała przygotować nowy produkt, ale 
obie utrzymują się w czołówce segmen-
tu napojów energetycznych — podkreśla 
Agnieszka Górnicka.

Na trzecim miejscu w kategorii napojów 
energetycznych znalazł się Maspex.

FoodCare widzi duży potencjał w seg-
mencie napojów izotonicznych, który we-
dług AC Nielsen wzrósł o 21 proc. w ujęciu 
wartościowym i o 26 proc. w ilościowym 
(licząc sprzedaż na sztuki). Wartość całej 
kategorii, która rośnie znacznie szybciej 
niż kategorie energetyków i napojów, to 
180,39 mln zł. Chociaż spożycie napojów 
izotonicznych rośnie latem, flagowy na-
pój izotoniczny FoodCare, czyli 4Move, 
odnotował znaczący wzrost już w pierw-
szej połowie roku — od stycznia do maja 
2016 r. o 86 proc. w porównaniu z takim 
okresem 2015 r.

Liczy się pochodzenie
Segment wód butelkowanych jest również 
mocno zagospodarowany przez zagranicz-
nych producentów, ale drugie miejsce 
w nim zajmuje ZL Uzdrowisko Nałęczów 
ze swoją marką Cisowianka, a piąte także 
polska Ustronianka. Jak mówi Agnieszka 
Górnicka, polskim producentom wody bu-
telkowanej pomaga charakterystyczne dla 
tego segmentu (nie tylko w Polsce) przy-
wiązanie konsumentów do marek związa-
nych z miejscem pochodzenia. Zaznacza, 
że warto również obserwować  nowe 
zjawiska. Jedną z ciekawostek jest rozwój 
firmy Wody Karpackie, która wprowadzi-
ła na rynek drogą (9,50 zł za litr) wodę 
alkaliczną Java. 

— Może to być zapowiedź nowego tren-
du, zwłaszcza że produkt ten wpisuje się 
w rosnące zainteresowanie napojami 
prozdrowotnymi — uważa Agnieszka 
Górnicka.  © Ⓟ

 WIDOCZNE NA PÓŁKACH: Polskie marki napojów radzą sobie dobrze na tle zagranicznej konkurencji i utrzymują swoje udziały  
w najważniejszych kategoriach.  [FOT. BLOOMBERG]
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P
erspektywy dla rynku wód butelkowanych są 
bardzo dobre. Spożycie wody butelkowanej 
rośnie z roku na rok. Ciepły początek 2016 r. 
przełożył się na 6,8-procentowy wzrost wolu-

menu sprzedaży w ostatnich sześciu miesiącach1. 

Dobra koniunktura zachęca do dalszych inwestycji  
i tworzenia nowych linii produktów oraz szeroko 
zakrojonych działań promocyjnych. Czerpiąc z natury, 
zachęcamy Polaków, by pili zdrowiej. Ta filozofia 
przyświeca wszystkim naszym działaniom. Dlatego 
pracujemy nad programami edukacyjnymi, których 
celem jest uwrażliwienie na potrzeby natury oraz tro-
ska o zdrowe nawodnienie, ale też nad ofertą spełnia-
jącą oczekiwania poszczególnych grup konsumentów 
i dostępnością produktów.

Przykładem takich długofalowych działań jest program 
„Mamo tato, wolę wodę”, dzięki któremu ponad  
milion przedszkolaków odkryło fascynujący świat 
wody, gdyż firma stawia na edukację  przez zabawę 
i doświadczenie.  

Oferta produktów firmy Żywiec Zdrój S.A. jest dosto-
sowana do różnych grup konsumentów i okazji  
konsumpcji. Monitorujemy rynek i zauważamy 
rosnące spożycie wody butelkowanej. Żywiec Zdrój 
pracuje nie tylko nad nowymi produktami, ale rów-
nież nad innowacyjnymi opakowaniami. Przykładem 
są wprowadzone wiosną tego roku butelki z etykie-
tami, na których widnieją bohaterowie filmu „Angry 
Birds”. Celem nietypowego opakowania jest wspiera-
nie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawy-
ków żywieniowych wśród dzieci. Świetnie przyjęte 
przez konsumentów produkty z linii Angry Birds 
doskonale sprawdzają się m.in. w strefie zakupów 
impulsowych. Firmie udało się też zapewnić ich 
dostępność w nowych kanałach dystrybucji. Żywiec 
Zdrój proponuje najmłodszym trzy rodzaje opakowań 
stworzonych specjalnie dla nich, łącząc najwyższej 
jakości produkt, czyli krystalicznie czystą wodę 
z atrakcyjną dla dzieci formą, kojarzącą się z najważ-
niejszym elementem dzieciństwa, czyli zabawą. Jakość 
wody Żywiec Zdrój potwierdzają certyfikaty Instytutu 
Matki i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Dziecka.

Innowacje adresowane do dzieci to nasza szczególna 
pasja. Zdajemy sobie sprawę, że wcześnie ukształto-
wane zdrowe nawyki będą miały w przyszłości bardzo 
korzystny wpływ na zdrowie całych pokoleń.

Żywiec Zdrój SA jest również liderem w segmencie 
tzw. wód smakowych. Niedawno firma wprowadziła 
na rynek aqua drinki — produkty, które są połącze-
niem najwyższej jakości, krystalicznie czystej wody 
naturalnego pochodzenia oraz soku owocowego.  
Te lekkie napoje są świetnym rozwiązaniem dla tych 
konsumentów, którzy nie przepadają za smakiem 
czystej wody, sięgają po napoje i nie są w stanie zmie-
nić swoich nawyków z dnia na dzień, a jednocześnie 
poszukują bardziej naturalnych rozwiązań. 

1) Żywiec Zdrój S.A. za Nielsen — Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska, 
(jako suma: hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sklepy spożywcze, 
sklepy winno-cukiernicze, stacje benzynowe) sprzedaż ilościowa w litrach,  
okresie XII 2015-V 2016 vs wraz z tzw. wodą smakową.

Materiał partnera
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Zyski płyną z wodą Zdrowy nurt 

Kupujący zwracają uwagę na jakość energetyków
Rynek napojów 
energetycznych rośnie 
także jakościowo. Ludzie 
wolą markowe napoje.

Według raportu firmy Nielsen, 
w 2015 r. sprzedano w Polsce 
napoje energetyzujące za 
800 mln zł. Natomiast od dru-
giego kwartału 2015 do pierw-
szego w 2016 r. już za 959 mln zł.  
Do końca roku może to być mi-
liard złotych. 

— Rynek energetyków rośnie 
pod względem ilościowym, 
czyli sprzedaży w litrach, i war-
tościowym. Co więcej, pod 
tym drugim względem wzra-

sta szybciej. Klienci wybierają 
markowe produkty, mimo że 
są droższe. W związku z tym 
spada udział marek własnych, 
a utwierdza się znaczenie ma-
rek premium — mówi Dorota 
Liszka, menedżer do spraw 
komunikacji korporacyjnej 
w grupie Maspex. 

Napoje energetyczne dodają 
energii, głównie za sprawą kofe-
iny i tauryny. Zwykle zawierają 
też witaminy, głównie z grupy 
B, które przyspieszają regenera-
cję organizmu. Ich statystyczny 
konsument to najczęściej męż-
czyzna w wieku 21-39 lat, inten-
sywnie pracujący lub uczący 
się mieszkaniec dużego miasta. 

Najchętniej energetyki piją stu-
denci podczas nauki do egzami-
nów i kierowcy na długich tra-
sach. Najwięcej takich napojów 
sprzedaje się w Polsce od maja 
do października. 

Polacy najczęściej ku-
pują napoje energetyczne 
marki Black firmy FoodCare 
— w 2015 r. wartość sprze-
daży tego produktu wzrosła 
o 26 proc. (najwięcej na pol-
skim rynku). 

Po napoje energetyczne się-
gają także ci, którym one po 
prostu smakują. Kusi ich coraz 
większa różnorodność smaków.

— Na lato wprowadziliśmy 
dwa nowe warianty smakowe 

Tiger Nature i Tiger Reggae. 
Pierwszy jest odpowiedzią 
na trendy prozdrowotne, np. 
ograniczanie cukru w diecie, 
i na rosnącą popularność cy-
dru. Tiger Nature jest słodzony 
wyłącznie sokiem jabłkowym 
i stewią, a smakiem bardzo 
przypomina lekki jabłkowy 
cydr. Natomiast Tiger Reggae 
ma orzeźwiający smak limonki 
i zawiera ekstrakty z ziół schi-
zandry, męczennicy i piołunu 
— opowiada Dorota Liszka. 

Z raportu firmy Nielsen wy-
nika również, że z jednej strony 
umacnia się znaczenie marek 
premium, z drugiej — pojawia 
się coraz więcej wariantów 

smakowych i produktów zawie-
rających jakieś dodatki. 

—  Tiger ma napoje ener-
getyczne ze składnikami ak-
tywnymi. Kolejne tegoroczne 
nowości to Tiger Speed polep-
szający refleks, Tiger Vitamin 
Attack poprawiający odpor-
ność, a także Tiger Fighter po-
magający w regeneracji mięśni. 
Wprowadziliśmy je po sukcesie 
propozycji sprzed roku: Tiger 
Mental działającego korzystnie 
na koncentrację i Tiger Restart 
pomagającego w powrocie do 
formy po szalonej imprezie 
— dodaje Dorota Liszka. 

Rynek napojów energetycz-
nych w Europie Zachodniej 

jest niemal trzykrotnie większy 
niż na wschodzie kontynentu 
(1 mld 915 mln l wobec 686 mln 
litrów — dane za 2015 r.). 

— W tej kategorii napo-
jów wciąż jest sporo miejsca 
na innowacje. Polska jest 
pod tym względem na po-
czątkowym etapie rozwoju. 
Konkurencyjność wymaga od 
producentów ciągłego poszu-
kiwania nowych wariantów 
smakowych, oryginalnych po-
łączeń, np. z sokiem, lemonia-
dą, a nawet wchodzenia w inne 
kategorie, np. batony i gumy 
energetyzujące — komentuje 
Wiesław Włodarski, prezes 
FoodCare.  [ADO]  © Ⓟ

Niemal połowę wartości 
rynku napojów 
bezalkoholowych 
stanowią przychody 
ze sprzedaży 
wody butelkowanej.

Wartość rynku napojów bezal-
koholowych w Polsce w 2015 r. 
oszacowano na ponad 21 mld zł,  
co stanowi 4 proc. wartości 
tego rynku w Unii Europejskiej 
oraz 1 proc. sprzedaży świato-
wej. Najchętniej kupowanym 
napojem bezalkoholowym 
niezmiennie pozostaje naj-
zwyklejsza woda butelkowa-
na, której sprzedaż stanowi 
45 proc. rynku. Co więcej, 
od kilku lat w Polsce rośnie 
jej spożycie na osobę średnio 
o 4 litry rocznie. 

Ze zdrowotnego punktu wi-
dzenia to wciąż za mało. Z ba-
dań TNS Polska przygotowa-
nych na zlecenie firmy Żywiec 
Zdrój wynika, że Polacy mimo 
zaleceń lekarzy wciąż piją za 
mało wody. 

— Polska znacznie odbie-
ga od liderów europejskich. 
Najwięcej wody kupują Włosi 
— na jedną osobę przypada 
około 180 litrów tego produk-
tu rocznie. Na kolejnych po-
zycjach plasują się Hiszpania 
i Francja. Przeciętny Polak 
kupił w 2015 r. jedynie 82 litry 
wody, na które wydał oko-
ło 130 zł — podaje Andrzej 
Bernatek, partner w dziale 
doradztwa podatkowego, szef 
grupy doradczej dla rynku 
dóbr konsumpcyjnych KPMG 
w Polsce.

Zdrowia doda
Zdaniem lekarzy, zbyt wol-
no, ale jednak woda zdobywa 
popularność, a jej rosnąca 
rola w zdrowym trybie życia 
Polaków ma odzwierciedlenie 
w zmianach sprzedaży w ostat-
nich latach.

— Od 2011 r. rynek wody 
w Polsce nieustannie rósł. 
W ostatnich pięciu latach 
osiągnął średni roczny 
wskaźnik wzrostu 2,7 proc. 
Wiele wskazuje na to, że 
w kolejnych latach tenden-
cja wzrostowa będzie jeszcze 

większa — komentuje Andrzej 
Bernatek. 

Sprzyjać temu będą z pew-
nością zmiany klimatyczne. 
Wskazują na to wyniki sprze-
daży wody latem 2015 r., które 
zapamiętamy jako jedno z naj-
gorętszych. Tropikalne niemal 
temperatury doprowadziły do 
rekordowych zwyżek na rynku. 
Ale na lecie się nie skończyło.

— Ciepły początek 2016 r. 
przełożył się na 6,8-procento-
wy wzrost sprzedaży w pierw-
szym półroczu — mówi Fabrizio 
Gavelli, dyrektor generalny 
Żywca Zdroju.

Nie tylko pogoda sprzyja 
rozwojowi rynku wód butel-
kowanych. Pomaga też moda 
na zdrowe żywienie i prowa-
dzenie aktywnego trybu życia. 
Dyrektor generalny Żywca 
Zdroju twierdzi, że tendencje 
prozdrowotne będą zyskiwały 
coraz większą popularność, co 
przełoży się na dalsze zwyżki 
na rynku wody butelkowanej.

— W najbliższych pięciu la-
tach rynek wód butelkowanych 
może urosnąć o minimum 3,5-
4 proc. rocznie — przewiduje 
Fabrizio Gavelli.

Druga linia
Drugim co do wielkości, 
a pierwszym pod względem 
wartości segmentem rynku 
napojów bezalkoholowych jest 
kategoria produktów gazowa-
nych. Jej pozycja jest jednak 
bardzo niepewna.

— Zainteresowanie konsu-
mentów tą kategorią produk-
tów rośnie znacznie wolniej 
niż w przeszłości. W ostatnich 
pięciu latach średni roczny 
wskaźnik wzrostu wartości 
wyniósł -0,2 proc. — zauważa 
Andrzej Bernatek.

Nieco lepiej jest z soka-
mi i nektarami. Polska jest 
wyjątkiem w grupie krajów 
UE, ponieważ w ostatnich 
latach rośnie u nas spoży-
cie tego typu produktów.  
Nie są to jednak wielkie zwyż-
ki — w 2015 r. wartość rynku 
soków wyniosła 4,13 mld zł wo-
bec 4 mld zł w 2014 r. Z danych 
Euromonitor International 
wynika, że liderem rynku so-
ków pod względem wartości 

sprzedaży w 2015 r. w Polsce 
była spółka Maspex, właściciel 
marki Tymbark.

— Szacuje się, że w najbliż-
szych czterech latach tem-
po wzrostu osiągnie średni 
roczny poziom 1,4 proc., 
a wartość sprzedaży tych 
produktów wyniesie prawie 
6,4 mld zł w 2020 r. — podkre-
śla Andrzej Bernatek.

Czarne konie
Na czarnego konia rynku wy-
rastają powoli napoje energe-
tyzujące. W ostatnim roku ry-
nek napojów energetycznych 
wzrósł o 10,6 proc. pod wzglę-
dem wartości, 7,3 proc. pod 
względem obrotu i 13,2 proc. po 
przeliczeniu na sztuki. Segment 
jest już wart 959 mln zł,  
a do końca roku prawdo-
podobnie sięgnie 1 mld zł. 
Najczęściej kupowaną przez 
Polaków marką napojów ener-
getycznych jest Black dystrybu-
owany przez firmę FoodCare. 
Kolejne miejsce zajmuje Tiger 
firmy Maspex.

— Trendy sprzedażowe są 
pozytywne ze względu na róż-
norodność oferty, kanałów do-
tarcia oraz komunikację z kon-
sumentem — twierdzi Dorota 
Liszka, menedżer do spraw 
komunikacji korporacyjnej 
w grupie Maspex.

Rynkową ciekawostkę stano-
wią natomiast napoje izotonicz-
ne, reprezentujące dość mało 
jeszcze popularną w Polsce 
kategorię żywności funkcjo-
nalnej. Produkty cenione przez 
sportowców i osoby zmagające 
się z chwilowym osłabieniem 
organizmu spowodowanym 
brakiem minerałów w latach 
2010-15 osiągnęły 60-procento-
wy wzrost obrotów (dane firmy 
Euromonitor International). 
Tymczasem wartość ich sprze-
daży wzrosła w tym czasie je-
dynie o 12 proc. Zdaniem nie-
których ekspertów, ten rodzaj 
produktów może jednak sta-
nowić kolejny mocny segment 
rynku, idzie bowiem w parze 
ze wspomnianą tendencją do 
prowadzenia aktywnego trybu 
życia. © Ⓟ

Joanna Dobosiewicz
j.dobosiewicz@pb.pl  22-333-99-31

Kiedy słońce zaczyna 
przygrzewać,  
producenci napojów 
nasilają działania 
reklamowe. 

Pogoda i temperatura to główne 
czynniki wpływające na wiel-
kość spożycia i sprzedaży na-
pojów. Dotyczy to piwa, wody 
mineralnej, soków, napojów 
gazowanych i niegazowanych. 

— Sygnałem do rozpoczęcia 
sezonu w branży napojowej jest 
zazwyczaj długi majowy week-
end. Zaczyna się wtedy sezon 
grillowy, więcej czasu spędzamy 
aktywnie na świeżym powietrzu, 
dlatego nasze organizmy zwięk-
szają zapotrzebowanie na płyny. 
Nie bez znaczenia są też kampanie 
reklamowe i promocyjne, jednak 
mają mniejszy wpływ na sezono-
wość rynku, gdyż konsumenci 
dokonują coraz bardziej świado-
mych wyborów. I coraz częściej 
kierują się walorami produktu, 
a nie tylko ofertą promocyjną, 
ceną czy marką — uważa Rita 
Tomaszun-Wlazło, kierownik ds. 
akcyzy Eko-Vit.

Zdrowe tendencje 
Od kilku lat rośnie popyt na na-
poje z kategorii wellness, czyli 
prozdrowotne i jak najbardziej 
naturalne. 

— Mamy w ofercie m.in. serię 
napojów Dr Owoc w trzech sma-
kach. Są to napoje niegazowane, 
produkowane z zagęszczonych 
soków owocowych, praktycz-
nie bez sztucznych barwników. 
Polecamy je zwłaszcza osobom, 
które starają się unikać napojów 
gazowanych, cenią naturalne 
składniki i ciekawe walory sma-
kowe. Po produkty z linii Dr 
Owoc, ale też Minionki i Angry 
Birds sięgają najczęściej rodzice, 
którzy starają się wpajać pocie-
chom zdrowy tryb życia i  chcą je 
odzwyczaić od napojów gazowa-
nych z dużą zawartością cukru. 
W naszej ofercie pojawiają się 
także napoje wzbogacane o wi-
taminy, magnez, wapń, ekstrakty 
roślinne i inne substancje aktyw-
ne — informuje Agata Walczak, 
dyrektor ds. produkcji Eko-Vit.

Jej zdaniem, nawet kon-
sumenci typowych napojów 

energetycznych coraz częściej 
szukają produktów, których 
siła pobudzająca ma pochodzić 
z ekstraktów roślinnych, natu-
ralnej kofeiny, a cukier z soków 
owocowych. 

O zdrowej modzie mówi 
także Dorota Liszka, menedżer 
ds. komunikacji korporacyj-
nej  w Grupie Maspex.

— Konsumenci chcą zdro-
wych produktów, które wzbo-
gacają ich dietę o wartościowe 
składniki odżywcze, ale też 
dają przyjemne doznania sma-
kowe.  Wybór jest związany 
z miejscem konsumpcji, czasem 
lub potrzebą, jaką chce się za-
spokoić — mówi Dorota Liszka. 

Ofertowe nowinki
Producenci i dystrybutorzy 
napojów stale wprowadza-
ją nowe propozycje. Firma  
Eko-Vit uzyskała licencję marek 
Rovio i Universal Studios, dzięki 
czemu wzbogaciła ofertę han-
dlową o serię linii Angry Birds 
i Minionki.

— To niegazowane napo-
je  przeznaczone głównie dla 
dzieci. Naszym nowym hitem 
jest napój gazowany Manana 
w trzech smakach: Cola, Apple 
i Orange. Przy jego tworzeniu 
staraliśmy się wyjść jak najbar-
dziej naprzeciw oczekiwaniom 
klientów, którzy szukają pro-
duktów dobrej jakości, smacz-

nych i zdrowych — opowiada 
Rita Tomaszun-Wlazło.

Zapewnia, że jej firma stara-
ła się maksymalnie zredukować 
zawartość cukru, by był to pro-
dukt smaczny, a jednocześnie 
zdrowy. 

Natomiast należąca do Grupy 
Maspex marka Tymbark przy-
gotowała wakacyjną niespo-
dziankę. 

— Do oferty popularnych na-
pojów w szklanych butelkach 
z kapselkiem dołączyła limi-
towana, egzotyczna propozy-
cja: Tymbark jabłko — kiwi. Na 
letni czas Tymbark proponuje 
też dwie propozycje napojów 
w „rodzinnych” opakowaniach 
i w „wakacyjnych” smakach. 
Truskawka–agrest to napój na-
wiązujący do ulubionych letnich 
kompotów, a jabłko–melon to 
wariant o bardziej egzotycz-
nej nucie smakowej. W ofercie 
Kubusia na lato jest dobrze zna-
na Kubuś Play! — Lemoniada 
cytrynowa, a obok niej nowość: 
lemoniada o smaku mango — za-
chwala Dorota Liszka. 

Do oferty Kubusia w tym 
roku weszły także woda niega-
zowana Kubuś Waterrr i nowy 
smak soków Kubuś 100% — jabł-
ko-marchew. 

Z kolei Tymbark na począt-
ku roku wprowadził na ry-
nek Tymbark 100% tłoczony 
z jabłek (antonówka, champion, 
jonagold) i soki marchwiowo-
-owocowe Tymbark Vitamini.

Natomiast Grupa Colian 
Holding rozszerzyła ofertę mar-
ki Oranżada Hellena.

— Obok czerwonej pojawi-
ła się oranżada biała. Zgodnie 
z najnowszymi trendami do 
sprzedaży wprowadziliśmy 
także Oranżadę Hellena Fit 
o pojemności 1,25 l, której 
słodki smak jest uzyskiwany 
m.in. dzięki dodaniu stewii. 
Konsumenci z satysfakcją przy-
jęli powrót Oranżady Hellena 
w proszku, której landrynkowy 
smak jest znany od pokoleń 
— opowiada Jan Kolański, pre-
zes Colian Holding.

W 2016 r. rozrosła się także 
oferta napojów niegazowanych 
Helleny. © Ⓟ

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

 WOLNY WYBÓR: Konsumenci 
chcą zdrowych produktów, któ-
re wzbogacają ich dietę w war-
tościowe składniki odżywcze, 
ale też dają przyjemne doznania 
smakowe — mówi Dorota 
Liszka, menedżer ds. komuni-
kacji korporacyjnej w Grupie 
Maspex.  [FOT. ARC]



Więcej na lojalność

P rogramy lojalnościowe 
i wsparcia sprzedaży 

w B2B są stosowane już 
prawie w co drugiej firmie 
zbadanej przez instytut 
ARC Rynek i Opinia na zle-
cenie Sodexo Benefits and 
Rewards Services. Poza tym 
przedsiębiorcy przeznacza-
ją więcej pieniędzy na te 
działania, aby pozyskać lub 
zatrzymać kontrahentów. 
W 2015 r. wydali średnio 
530 tys. zł, rok wcześniej 
— 420 tys. zł. 
Dla zwiększenia efektywno-
ści takich programów ich 
budowa jest zlecana także 
specjalistom z zewnątrz. 

W 2015 r. z outsourcingu 
tego typu usług skorzystało 
31 proc. respondentów, za-
mawiając organizację przy-
najmniej jednego z etapów 
programu lojalnościowego 
czy wsparcia sprzedaży. 
[IWA]  © Ⓟ

31 
proc.  Tyle firm korzysta 
z usług zewnętrznych 
doradców, budując 
programy lojalnościowe. 

B2B

PulsFirmy Wspieramy przedsiębiorców 
także na firma.pb.pl
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Nie ma chętnych 
na gwarancje
Finansowanie  Firmy chłodno przyjęły 
instrument zabezpieczający kredyt na innowacje. 
Nowy produkt BGK przegrywa z gwarancjami 
de minimis, choć jest od nich tańszy

Program de minimis ma już ponad 3 lata. 
W tym czasie 107,5 tys. przedsiębiorców 
skorzystało z gwarancji wartych przeszło 
29 mld zł, co pozwoliło na udzielenie ok. 
52 mld zł kredytów dla małych i średnich 
firm. Resort finansów, zachęcony sukce-
sem, zdecydował właśnie o wydłużeniu 
programu do końca przyszłego roku. 
Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) 
postanowił zaś urozmaicić ofertę dla biz-
nesu, stawiając na bardziej sprofilowane 
wsparcie. 

— Fundusz Gwarancyjny (FG) dla roz-
woju innowacyjności MSP jest wpisany 
w nasz sztandarowy produkt gwaran-
cji de minimis. Są to fundusze unijne 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka — przypomina Halina 
Wiśniewska, dyrektor Centrum Poręczeń 
i Gwarancji w BGK. 

Nowy produkt padł jednak ofiarą suk-
cesu dotychczasowej oferty państwowego 
banku. W połowie maja 10 banków było 
operacyjnie gotowych do oferowania gwa-
rancji na rozwój innowacji. W ciągu kilku 
miesięcy udzieliły ich jednak zaledwie na 
kilka milionów złotych. BGK nie ma wąt-
pliwości, co jest przyczyną nikłego zainte-
resowania wsparciem funduszu. 

— Niewątpliwie konkurencją są nasze 
gwarancje de minimis, choć parametry 
nowego produktu są od nich atrakcyjniej-
sze. Pieniądze są właściwie za darmo, bo 
udzielona gwarancja nie jest obciążona 
prowizją jak w przypadku gwarancji de 
minimis, gdzie wynosi ona 0,5 proc. 
w skali roku — zwraca uwagę Halina 
Wiśniewska. 

Szeroka furtka
BGK się spieszy, bo do końca roku musi 
wydać na uruchomienie gwarancji 250 mln 
zł ze starej perspektywy unijnej — inaczej 
pieniądze przepadną. To powinno przeło-
żyć się na kredyty dla MSP warte 416 mln 
zł i potwierdzić, że warto przygotować 
podobne produkty w budżecie na lata 
2014-20. 

Produkt zabezpiecza spłatę 60 proc. 
wartości kredytu, przy czym wartość 
jednostkowej gwarancji nie może prze-
kroczyć 3,5 mln zł. Maksymalny okres jej 

obowiązywania to 27 miesięcy dla kredytu 
obrotowego i 99 miesięcy dla inwestycyj-
nego. Ze wsparcia może skorzystać każdy 
spełniający wymogi związane z progra-
mem de minimis i jedno z siedmiu kryte-
riów stanowiących o innowacyjności. 

— Kryteria zostały określone bardzo 
szeroko, żeby nie były barierą dostępu do 
kredytu — podkreśla Halina Wiśniewska.

Zwraca uwagę, że są mniej wyśrubowa-
ne niż w przypadku unijnej dotacji i nie 
wiążą się z nadmierną biurokracją. 

— Z naszego punktu widzenia najprost-
sze kryterium — średnioroczny wzrost 
przychodów o 10 proc. w ostatnich 3 la-
tach — jest szeroką furtką do spełnienia 
wymogu innowacyjności. Kolejna możli-
wość to korzystanie z usług parku techno-
logicznego — jeśli działalność odbywa się 
na jego terenie, firma jest potencjalnym 

klientem FG. Wymóg spełnienia tylko jed-
nego z siedmiu kryteriów nie powinien być 
barierą czy obciążeniem dla firm — uważa 
dyrektor z BGK. 

Spokojny sen
Dodatkowym ułatwieniem jest to, że na 
etapie wnioskowania o gwarancję przed-
siębiorca nie musi zaprzątać sobie głowy 
udowadnianiem bankowi, że spełnia kry-
teria — wystarczy oświadczenie. Firmom 
może doskwierać jednak to, że udzielane fi-
nansowanie musi się wiązać z nową umową 
kredytową, która umożliwi identyfikowanie 
wydatków z takiego kredytu. 

— Bank na podstawie faktur przekazuje 
pieniądze z kredytu na rachunek firmy, któ-
ra dokonuje płatności. Dzięki temu może się 
czuć bezpiecznie na wypadek ewentualnej 
kontroli — wyjaśnia Halina Wiśniewska. © Ⓟ

Siwe głowy 
idą pod topór
Polska zajmuje 
dalekie miejsce 
w rankingu opisującym 
wykorzystanie 
doświadczenia osób 
powyżej 55. roku życia. 

„O! Widzę tu wiele siwych głów. 
A siwe głowy polecą, oj, pole-
cą…” — tak podwładnych powitał 
trzydziestoparolatek obejmujący 
wysoki urząd w jednym z mini-
sterstw na początku transforma-
cji ustrojowej. Dyskryminacja 
z powodu wieku to nie tylko 
polski problem. O wypychaniu 
seniorów z rynku pracy krzyczą 
w tytułach „Le Monde”, „Der 
Spiegel” czy „The Economist”. 
A jednak nasz kraj jak rzadko 
który marnuje umiejętności doj-
rzałych pracowników. Świadczy 
o tym m.in. ranking „Golden Age 
Index” opracowany przez firmę 
doradczą PwC. 

Odsetek zatrudnionych, ich 
zarobki, udział w szkoleniach, 
liczba umów na część etatu — ta-
kie wskaźniki biorą pod uwagę 
konsultanci PwC, oceniając ak-
tywność zawodową mieszkań-
ców krajów OECD w wieku po-
wyżej 55 lat. W najnowszej edycji 
ich zestawienia na czołowych 
miejscach uplasowały się Islandia 
(lider od 2003 r.), Nowa Zelandia 
i Szwecja. Polsce przypadło 30. 
miejsce na 34 sklasyfikowane 
państwa. Niewielkim pociesze-
niem jest to, że od poprzedniego 
badania z 2015 r. przesunęliśmy 
się w górę o jedno oczko. 

Stopa zatrudnienia w grupie 
wiekowej 55-64 lata wynosi 
w Polsce 42,5 proc. (w 2003 r. 
28,6 proc.). Niższy wskaźnik 
mają tylko Węgry, Słowenia, 
Grecja i Turcja. Wśród 65-69-lat-
ków odsetek pracujących zawo-
dowo to zaledwie 9,7 proc. (25. 
miejsce w rankingu). 

— Polska zajmuje końcowe 
pozycje zestawienia w niemal 
wszystkich analizowanych 
dziedzinach Golden Age Index, 
poza relacją wynagrodzenia 
osób starszych do młodszych 
grup wiekowych. Warto jednak 
odnotować, że w porównaniu 
z wynikami z 2003 r. większość 
wskaźników się poprawia, choć 
to dość powolny wzrost — ko-
mentuje Mateusz Walewski, 
starszy ekonomista PwC. 

Autorzy raportu wska-
zują trzy sposoby na lepsze 
wykorzystanie umiejętności 
i doświadczenia seniorów. 
Pierwszym jest tworzenie fi-
nansowych zachęt do później-
szego przechodzenia na eme-
ryturę. Drugim — zmniejszanie 
kosztów zatrudnienia osób 
starszych przez regulacje prze-
ciwdziałające dyskryminacji tej 
grupy wiekowej. Trzecia meto-
da to promowanie kształcenia 
ustawicznego i szkoleń. 

Dlaczego nie warto rezygno-
wać z seniorów? W latach 90. 
20-letni założyciele dotcomów 
(spółki internetowe) myśleli, że 
poradzą sobie bez doświadczo-
nych menedżerów, których po-
gardliwie nazywali garniturkami. 
Byli przekonani, że wystarczy 
błyskotliwy pomysł i garaż, by 
powtórzyć sukces Billa Gatesa 
lub Steve’a Jobsa. Po kilku mie-
siącach ich entuzjazm ostygł. 
Zrozumieli, że bez siwowłosych 
speców od zarządzania daleko 
nie zajadą.  [MK]  © Ⓟ

 POLOWANIE 
NA CHĘTNYCH: 
— Zaletą funduszu 
jest brak prowizji, co 
obniża koszt kredytu. 
Ponadto, ścieżka 
decyzyjna jest o wiele 
prostsza i krótsza niż 
w przypadku unijnej 
dotacji. Pełne wyko-
rzystanie funduszy 
pozwoli nam na uru-
chomienie podobnych 
produktów — mówi 
Halina Wiśniewska 
z BGK.  [FOT. WM]

OKIEM EKSPERTA

Instrument do poprawki
DOROTA MILLER 
Departament Bankowości Transakcyjnej, 
Produktów i Procesów Korporacyjnych 
w Raiffeisen Polbanku 

U dostępniliśmy gwarancje 1 marca i do 
tej pory udzieliliśmy zaledwie kilku 

kredytów nimi zabezpieczonych. Wydaje 
się, że wpływ na to mają takie ogranicze-
nia jak: brak możliwości udzielenia limitu 
w rachunku, konieczność uruchamiania 
kredytu na podstawie dokumentów finan-
sowo-księgowych czy kryteria dotyczące 
innowacyjności przedsiębiorcy. W ostat-
nim czasie BGK wprowadził modyfikacje, 
mające na celu zwiększenie atrakcyjności 

tej formy zabezpieczenia. Obecnie bank 
może uruchomić kredyt także na pod-
stawie opłaconych przez klienta faktur, 
o ile data płatności nie jest wcześniejsza 
niż data zawarcia umowy kredytowej 
zabezpieczonej gwarancją. Dodatkowo 
pieniądze z rachunku kredytowego mogą 
być przekazane także na rachunek kredy-
tobiorcy, a nie, jak wcześniej, na rachunki 
kontrahentów. Generalnie gwarancje te 
są użytecznym instrumentem dla firm, 
które — w opinii banków — nie dysponują 
odpowiednimi zabezpieczeniami, a mają 
ciekawe pomysły biznesowe, wymagające 
zaangażowania dodatkowych funduszy. 

Bartek
Godusławski

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

2,6
bln USD  O tyle mogłoby 
wzrosnąć rocznie PKB krajów 
OECD, gdyby zwiększyła się 
stopa zatrudnienia seniorów. 
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Biznes dla firm
na projektach
Czerwonego Krzyża

ne przez tę instytucję i związane 
z nimi możliwości biznesowe 
dla polskich firm. Będzie też 
mowa o procedurach udzielania 
zamówień. Zgłoszenia e-mailem: 
piotr_sochon@parp.gov.pl lub 
faksem 22 432-70-46 najpóźniej 
do wtorku 26 lipca.  [SACH] 

Przedsiębiorczości Smolna 
w Warszawie. Wydarzenie 
organizują Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
(PARP) i Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Seminarium 
skierowane jest do przedsta-
wicieli firm zainteresowanych 

„Możliwości biznesowe dla 
polskich firm w związku 
z projektami realizowany-
mi przez Międzynarodowy 
Komitet Czerwonego Krzyża 
(MKCK)” — to tytuł bezpłatne-
go seminarium, które odbę-
dzie się 28 lipca w Centrum 

udziałem w rynku zamówień 
publicznych organizacji mię-
dzynarodowych, w tym agend 
wyspecjalizowanych systemu 
Narodów Zjednoczonych. 
Wezmą w nim udział eksperci 
MKCK, którzy zaprezentują 
działalność i projekty realizowa-

Jaki status, taka ochronaChętniej kupujemy chińskie produkty
Według pracodawców, 
prawa związkowców 
na umowach 
cywilnoprawnych 
powinny zależeć od 
wielkości organizacji. 

Pracodawcy zgadzają się z ko-
niecznością przyznania prawa 
zrzeszania się w związkach 
zawodowych osobom zatrud-
nionym na podstawie umów 
innych niż o pracę. Tego wy-
maga zresztą wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. Mają jednak 
zastrzeżenia do uprawnień, 
które rząd chce przyznać tej 
grupie związkowców. 

W Radzie Dialogu Społecznego 
(RDS) trwają negocjacje nad pro-
jektem zmian w ustawie o związ-
kach zawodowych. Część z nich 
jest krytykowana przez praco-
dawców. Zgadzają się oni na 
ochronę wspomnianej grupy 
przed dyskryminacją, ale nie ak-
ceptują zapowiedzianej w przy-

szłych przepisach szczególnej 
ochrony ich stosunku pracy 
oraz prawa do zwolnień z pracy 
za wynagrodzeniem w przypad-
ku, gdy organizacja nie posiada 
statusu zakładowej organizacji 
związkowej. 

Projekt przewiduje płatne od-
delegowanie na okres kadencji 
w związkowym zarządzie związ-
kowców na umowach cywilno-
prawnych i samozatrudnionych. 
Przysługiwałoby im odpłatne 
zwolnienie z obowiązku świad-
czenia pracy, o ile jej charakter 
na to pozwala, szczególnie gdy 
jej wykonanie nie zależy od 
osobistych przymiotów danej 
osoby i mogą się jej podjąć inni 
zatrudnieni na takich umowach. 
Poza tym bez zgody związku 
nie będzie można funkcyjnym 
działaczom związkowym wy-
powiedzieć współpracy ani jej 
rozwiązać. 

Prof. Jacek Męcina, prze-
wodniczący zespołu prawa 
pracy RDS, doradca zarządu 

Konfederacji Lewiatan, mówi, 
że przedmiotem kompromisu 
proponowanego przez stronę 
pracodawców jest uzależnienie 
zakresu ochrony od statusu za-
kładowej organizacji związko-
wej, czyli posiadania w swoim 
składzie co najmniej 10 pracow-
ników. 

— Takie patrzenie na relacje 
zbiorowe przez pryzmat orga-
nizacji pracowniczych, które 
powinny mieć wciąż dominu-
jące znaczenie w kształtowaniu 
zakładowych źródeł prawa pra-
cy, jest warunkiem utrzymania 
zasad obecnie obowiązującego 
zbiorowego prawa pracy, a zmia-
ny zaproponowane w projekcie 
zmienią ich wymiar na zbiorowe 
stosunki zatrudnienia — podkre-
śla prof. Jacek Męcina. 

Ostateczny kształt projek-
towanej nowelizacji ustawy 
o związkach zawodowych powi-
nien być znany w ciągu miesiąca. 
Planuje się, że wejdzie w życie 
w 2017 r.  [IWA]  © Ⓟ

Wartość polskiego 
importu z Państwa 
Środka rośnie  
z roku na rok. 

W 2014 r. wartość importu 
z Chin do Polski wzrosła o po-
nad 20 proc. w stosunku do 
roku poprzedniego, w 2015 r. 
o 15,9 proc., zaś w I kw. tego 
roku o 10 proc. Wynika to 
m.in. z powodu coraz lepszej 
jakości chińskich produktów 
czy usprawnienia transportu. 
Najczęściej Polska importuje 
tekstylia, wyroby skórzane 
i skóropodobne, odzież, elek-
tronikę, chemikalia, pojazdy 
i części motoryzacyjne, pro-
dukty rolne oraz żywność. 

Do tej pory chińskie pro-
dukty kojarzyły się z niską ja-
kością towarów oraz tanią siłą 
roboczą. Jednak mimo nadal 
relatywnie niskich kosztów ja-
kość produkcji rośnie. Wynika 
to m.in. z obostrzeń i wymo-

gów, które chińskim produ-
centom narzucają zagranicz-
ni partnerzy. Ponadto chiński 
rząd i biznes przykładają coraz 
większą wagę do jakości i wize-
runku rodzimych produktów. 
Potwierdzeniem tego jest za-
powiadany program „Made 
in China”, którego celem jest 
m.in. podniesienie jakości. 

— Wychodząc naprzeciw 
potrzebom, Chiny wprowa-
dzają innowacje oraz zaawan-
sowane technologie, dzięki 
którym możliwy jest rozwój 
dóbr konsumpcyjnych oraz 
zwiększenie jakości produko-
wanych towarów przy jedno-
czesnym obniżeniu kosztów 
— mówi Bartosz Sosnowski, 
wiceprezes zarządu MT 
Polska, współorganizatora 
targów China Expo — China 
Brand Show Poland 2016, 
poświęconych współpracy na 
linii Polska-Chiny. 

Na większy import z Chin 
do Polski duży wpływ ma 

Nowy Jedwabny Szlak, który 
usprawnił współpracę obu 
krajów, umożliwiając szybszy 
transport dóbr. 

Decydując się na import 
z Chin, warto poszukać ni-
szowych produktów oraz 
zapoznać się z lokalnymi 
przepisami. Konieczna jest 
lektura przepisów celno-
-podatkowych, norm kra-
jowych oraz dyrektyw Unii 
Europejskiej. Przed rozpoczę-
ciem współpracy firma powin-
na również zdecydować, czy 
zleci import towaru firmie 
zewnętrznej, czy podejmie 
się tego sama. W pierwszym 
przypadku może liczyć na po-
moc z wyszukaniem dostaw-
ców czy realizacją zamówień, 
w drugim współpraca odbywa 
się za pomocą darmowych in-
ternetowych platform, które 
wspomagają działania bizne-
sowe z Chinami. © Ⓟ

Karolina Zawadka
k.zawadka@pb.pl  22-333-97-28

R E K L A M A  
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Z przybliżo-
nych szacun-
ków zmiany 
bilansu 
wodne-
go Polski 
wynika, że 
w okresie 110 
lat należy się 
spodziewać 
zmniejsze-
nia odna-
wialnych 
zasobów 
wodnych 
o 35-40 proc.
 dr Sylwester 

Kraśnicki 
hydrolog

Odnawialne zasoby wody na mieszkańca 
Polski są jednymi z niższych na świecie. 
Średnia światowa wynosi 7413 m sześc.rocz-
nie na mieszkańca, podczas gdy w naszym 
kraju jedynie 1597 m sześc. Pod względem 
zasobności w wodę jesteśmy w UE na pią-
tym miejscu od końca (przed Czechami, 
Danią, Cyprem i Maltą). Co więcej, na świe-
cie jest wiele krajów strefy pustyń i półpu-
styń, których całkowite odnawialne zaso-
by wodne w przeliczeniu na mieszkańca 
są wyższe niż w Polsce, np. Sudan, Czad, 
Australia i Chile — napisał dr Sylwester 
Kraśnicki, hydrogeolog specjalizujący się 
w oddziaływaniu górnictwa i rolnictwa na 
stan jakościowy i ilościowy wód podziem-
nych, we wstępie do polskiej wersji raportu 
„Wielki skok na wodę, czyli jak przemysł 
węglowy pogłębia światowy kryzys wody”. 

Półtoraroczny projekt
Greenpeace International zlecił holender-
skiej agencji doradztwa inżynieryjnego 
Witteveen+Bos przygotowanie modelu 
pozwalającego na wyliczenie obecnego 
i przewidywanego poboru i zużycia wody 
przez elektrownie węglowe i górnictwo oraz 
analizę wpływu zapotrzebowania na zasoby 
słodkich wód powierzchniowych. 

Badanie obejmuje elektrownie wę-
glowe na świecie o mocy zainstalowanej 
1811 GW, a także uwzględnia planowane 
inwestycje (stan na koniec 2013 r.), wyno-
szące 1300 GW. To daje w sumie 8359 zain-
stalowanych bloków węglowych i kolejnych 
2668 planowanych. Na podstawie modelu 

projektu Aqueduct 2.1, przygotowanego 
przez Światowy Instytut Zasobów (World 
Resources Institute), przeprowadzono ana-
lizę geoprzestrzenną, dzięki której oceniono 
wpływ elektrowni węglowych na zbiorniki 
wodne, przy których się znajdują. Model 
i badanie zweryfikowała firma konsultingo-
wa Ecofys, a weryfikacja odbywała się na 
każdym etapie tego 18-miesięcznego pro-
jektu badawczego.

Czerwone strefy
Energetyka węglowa pobiera 7 proc. wody 
na świecie. Przewiduje się, że w najbliż-
szych 20 latach ta wielkość zwiększy się 
dwukrotnie. Kopalnie, zakłady przeróbki 
węgla i elektrownie emitują także ogrom-
ne ilości zanieczyszczeń, co stwarza jesz-
cze większe zagrożenie dla skąpych zaso-
bów wody.

Rozmieszczenie elektrowni węglo-
wych jest alarmujące. Jedna czwarta 
z nich (690 o łącznej mocy 453 GW) znaj-
duje się w 21 krajach na obszarach, gdzie 
wskaźnik poboru wynosi ponad 100 proc.  
To tzw. czerwone strefy. Na szczycie listy 
są Chiny, Indie, USA, Kazachstan i Włochy. 
45 proc. chińskiego potencjału energetyki 
węglowej (358 GW) i 24 proc. indyjskiego 
(36 GW) znajduje się w czerwonych strefach.  
Na trzecim miejscu są Stany Zjednoczone, 
gdzie w czerwonych strefach znajduje się 
6,8 proc. elektrowni (22 GW). 

Planowane zwiększanie mocy elek-
trowni węglowych na świecie (pod koniec 
2013 r. projektowano kolejne 1300 GW) 
może w wielu regionach zamienić niedosta-
tek wody w stan poważnej suszy i kryzysu, 
a także zwiększyć ryzyko konfliktów między 
użytkownikami. Konflikt na tle dostępności 
do wody mógłby wymusić na decydentach 
politycznych bardzo trudne decyzje doty-
czące zrównoważenia dostępności wody 

Badanie  Przemysł węglowy pogłębia światowy kryzys wody — wynika 
z raportu Greenpeace International opublikowanego właśnie w Polsce

dla produkcji żywności, energii, dostaw 
w dużych miastach, a także zaspokajania 
potrzeb środowiskowych — uważają auto-
rzy raportu.

Polski przykład 
W dokumencie zamieszczono przykłady 
z RPA, Indii, Turcji, Chin i Polski. Z węgla ka-
miennego i brunatnego pochodzi 85 proc. 
produkowanej u nas energii elektrycznej. 
Około 38 proc. polskich elektrowni węglo-
wych ma ponad 40 lat —  muszą zostać zmo-
dernizowane, by spełniały wymagania UE. 

Elektrownie węglowe w Polsce pobiera-
ją wodę z dużych rzek albo ze sztucznych 
jezior. Nad Wisłą znajdują się elektrownie 
Połaniec i Kozienice, a nad Odrą — Opole 
i Dolna Odra. Na Górnym Śląsku (Jaworzno, 
Rybnik, Łaziska, Łagisza i Siersza) oraz te 
zasilane węglem brunatnym (przylegające 
do kopalni odkrywkowych w różnych czę-
ściach kraju — Bełchatów, Turów, Pątnów 
— Adamów — Konin) wykorzystują wodę 
z mniejszych rzek. Według danych GUS 
z 2014 r., w Polsce dominuje pobór wody 
na cele produkcyjne (71 proc.), sieci wodo-
ciągowe (19 proc.) oraz nawodnienia w rol-
nictwie i leśnictwie, a także napełnianie 
stawów rybnych (10 proc.). 

— Największe problemy z niedoborem 
wody spowodowanym przez odwadnia-
nie kopalń mają mieszkańcy w zasięgu leja 
depresji. To obszar otaczający kopalnię, 
na którym obniżyły się wody podziemne. 
Przykładowo lej depresji wokół odkry-
wek KWB Bełchatów ma około 700 km. 
Na takich terenach obserwuje się zuboże-
nie lub zanik zasobów wód podziemnych 
w ujęciach, zmniejszenie przepływów wód 
w ciekach, opadanie stanu wody w jezio-
rach, stawach i na obszarach podmokłych, 
aż do ich zaniku. Zaobserwowano to krótko 
po rozpoczęciu odwadniania w obrębie leja 

depresji odkrywki Tomisławice, co jest przy-
czyną wniesienia pozwów o odszkodowanie 
przeciwko kopalni. Zanik płytko występują-
cych wód podziemnych i przesuszenie stre-
fy aeracji (od powierzchni terenu do zwier-
ciadła wód podziemnych), w tym gleby, 
prowadzi do spadku plonów w rolnictwie, 
a w leśnictwie do wzrostu zagrożenia po-
żarowego — podkreśla Sylwester Kraśnicki.

O problemach energetyki z wodą mo-
gliśmy przekonać się latem 2015 r. Polskę 
dotknęła fala suszy i wysokich temperatur.  
Po raz pierwszy od czasów PRL operator sie-
ci przesyłowych ograniczył dostawy prądu 
do dużych odbiorców.

— Perspektywy dla zasobów odnawial-
nych wód nie są dobre. Wzrost tempera-
tury wynikający ze zmian klimatu skutkuje 
skracaniem okresu chłodnego (zima i roz-
topy), kiedy to zasoby wodne odnawiają 
się najintensywniej, zaś fale upałów latem 
zwiększają parowanie terenowe, podobnie 
jak i opady o charakterze ulew. W bilansie 
wodnym prowadzi to do zwiększenia pa-
rowania terenowego kosztem spływu po-
wierzchniowego, śródpokrywowego oraz 
infiltracji wody do warstw wodonośnych. 
Z przybliżonych szacunków zmiany bilansu 
wodnego Polski wynika, że w okresie 110 lat 
należy się spodziewać zmniejszenia odna-
wialnych zasobów wodnych o 35–40 proc. 
— dodaje Sylwester Kraśnicki.

Zabezpieczenie przed wyczerpywa-
niem zasobów wody to jedno z najtrud-
niejszych wyzwań, z jakimi przyjdzie nam 
się zmierzyć w najbliższych 10 latach. Dla 
polskiej energetyki, a przede wszystkim 
rządu, to najwyższy czas, by przemyśleć, 
jak sektor ma wyglądać za kilkanaście lat. 
Wiadomo, że od razu nie zrezygnujemy 
z węgla. Warto jednak przyspieszyć bu-
dowanie innego miksu energetycznego. 
I nie obrażać się na OZE. © Ⓟ

Tauron Dystrybucja pomaga obrączkować młode bociany
Spółka w ramach 
akcji „Bocian nasz” 
od wielu lat dba 
o ptasie gniazda na 
słupach energetycznych.

Podczas ostatniej zimy energe-
tycy uporządkowali 60 gniazd, 
a także zamontowali 39 sta-
lowych platform, na których 
umieścili bocianie domostwa 
powyżej przewodów energe-
tycznych. Latem współpracują 
m.in. z Górnośląskim Kołem 
Ornitologicznym przy obrącz-
kowaniu ptaków.

— Energetycy udostępniają 
nam podnośniki hydrauliczne, 
umożliwiające bezpieczne do-
tarcie do gniazda i obrączkowa-
nie bocianów. Corocznie tylko 

w województwie śląskim obrącz-
kujemy ponad 100 młodych pta-
ków w gniazdach. To naukowa 
metoda badawcza stosowana 
na całym świecie już od ponad 
100 lat. Ptaki oznakowane meta-
lową obrączką z indywidualnym 
kodem są identyfikowane w ko-
lejnych latach życia w różnych 
miejscach i sytuacjach — tłuma-
czy ornitolog dr Jacek Betleja.

Bociany coraz częściej bu-
dują gniazda na słupach ener-
getycznych. Utrudnia to dostęp 
do gniazd, a sieć energetyczna 
często zagraża życiu ptaków. 
Szczególnie niebezpieczne dla 
bocianów i ich młodych są nie-
izolowane przewody elektrycz-
ne. Bocianie gniazda, rozrasta-
jąc się rok po roku, ważą nawet 
kilkaset kilogramów i mogą być 

przyczyną awarii sieci energe-
tycznych.

— Każdego roku pod okiem 
ornitologów oczyszczamy 
gniazda i wynosimy na specjal-
ne kojce powyżej przewodów 
energetycznych. To pozwala 

młodym dorastać w bezpiecz-
nym gnieździe, a nam utrzy-
mywać sieci energetyczne 
w dobrym stanie technicznym 
— mówi Marcin Marzyński, 
szef Biura Komunikacji 
Tauron Dystrybucja.

Energetycy organizują m.in. 
szkolenia dla pracowników, jak 
się opiekować ptakami, profe-
sjonalnie przygotować gniazdo 
i bezpiecznie umieścić je na 
platformie. Ranne ptaki, któ-
re np. wypadły z gniazda, są 
przewożone do specjalistycz-
nych ośrodków.

— W naszym otoczeniu uby-
wa wysokich drzew, nie ma już 
praktycznie dachów krytych 
strzechą i w związku z tym bocia-
ny coraz częściej na lokalizację 
gniazda wybierają słupy ener-
getyczne. Platforma, na której 
umieszcza się gniazdo i wynosi 
powyżej przewodów, to rozwią-
zanie najlepsze. Zapewnia bez-
pieczeństwo ptakom i chroni je 
przed drapieżnikami, np. kuna-
mi — mówi dr Jacek Betleja.

Tauron Dystrybucja szacuje, 
że na słupach energetycznych 
zarządzanych przez spółkę, jest 
około 1600 bocianich gniazd.

Największa część światowej 
populacji bocianów białych ma 
gniazda w Polsce — co czwar-
ty pochodzi z naszego kraju. 
Bociany lecą z Polski przez 
Bliski Wschód na zimowiska 
do wschodniej i południowej 
Afryki. Młode pozostają tam 
3-4 lata i jako dojrzałe ptaki przy-
latują na lęgi do Polski. Bociany 
obrączkuje się w Polsce już od 
początku XX w. W ostatnich la-
tach zakłada się corocznie oko-
ło 1000 obrączek. Podczas ob-
rączkowania pisklęta bocianów 
udają, że są martwe. Najdłużej 
żyjący na wolności bocian biały 
miał 39 lat. [BAW]  © Ⓟ

Wielki skok branży energ 
Barbara 
Warpechowska

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

 POMOC: Energetycy co roku oczyszczają i wynoszą bocianie 
gniazda na specjalne kojce powyżej przewodów energetycznych.  
Dzięki temu młode ptaki dorastają w bezpiecznym miejscu. [FOT. ARC]
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Drugi umożliwia pełny dostęp 
wraz z funkcją składania ofert 
zakupu paliwa. Będzie udostęp-
niany zweryfikowanym klientom, 
którzy mają podpisaną umowę 
współpracy w zakresie obrotu 
paliwami ciekłymi ze spółką 
Unimot. [BAW]

INTERNET 

Unimot 
sprzedaje 
paliwa w sieci

Grupa Unimot udostępniła nowy 
portal transakcyjny umożliwiający 
zakup oleju napędowego przez 
internet w trybie on-line na pod-
stawie notowań tego produktu na 
światowych rynkach. Platforma 
prezentuje aktualne ceny w 12 ba-
zach paliwowych w Polsce.

— Jesteśmy przekonani, 
że wraz z uruchomieniem 
HurtPaliwa24 wejdziemy w nowy 
etap współpracy z klientami. 
Nasza oferta cenowa będzie jesz-
cze aktualniejsza niż dotychczas 
i ściśle skorelowana z cenami 
oleju napędowego na świato-

wych rynkach oraz kursem USD/
PLN — mówi Robert Brzozowski, 
prezes Unimotu.
Dostęp do portalu przewidziano 
w dwóch trybach: demonstracyj-
nym i transakcyjnym. Pierwszy 
umożliwia wgląd i sprawdzanie 
cen. Dostępny jest dla wszystkich. 

4. Odpady paleniskowe
W wyniku spalania węgla powstają 
ogromne ilości toksycznych substancji, 
które są składowane w osadnikach 
i na hałdach. Te składowiska odpadów 
stanowią długotrwałe zagrożenie dla 
lokalnych społeczności i zasobów 
wody, ponieważ mogą przesiąkać 
z osadników, zalać teren lub infiltrować 
do wód podziemnych.

3. Chłodzenie elektrowni
Woda potrzebna jest do chłodzenia, napędzania 
turbiny parowej i do wypłukiwania odpadów 
paleniskowych i ich nawilżania. Elektrownia o mocy 
500 MW z chłodzeniem w systemie otwartym 
potrzebuje basenu olimpijskiego wody co trzy 
minuty. Woda jest również potrzebna do usuwania 
zanieczyszczeń, m.in. rtęci, dwutlenku siarki i tlenków 
azotu. Mimo takiego oczyszczania spalanie węgla 
powoduje powstawanie kwaśnych deszczy.

1. Wydobycie węgla
W celu wydobycia węgla odpompowuje się 
duże ilości wód podziemnych. Toksyczna 
zawiesina powstała przy płukaniu węgla 
przedostaje się do lokalnych zbiorników 
wodnych. Odprowadzenie kwaśnych wód 
z odpadów kopalnianych prowadzi do 
trwałego zanieczyszczenia wody, którego 
bardzo trudno się pozbyć.

2. Płukanie węgla
Do płukania węgla pobierana jest woda  
z coraz mniej zasobnych źródeł. Często 
wykorzystuje się do tego niebezpieczne  
środki chemiczne. Odprowadzane ścieki 
zanieczyszczają rzeki i mogą przeniknąć
do wód gruntowych.
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Naukowcy doradzą Grupie EnergaElektroniczny pobór opłat  
na A4 Katowice — Kraków Zarząd Energi powołał 

Radę Naukowo- 
-Techniczną ds. Innowacji 
złożoną z naukowców 
elektroenergetyków 
z czołowych ośrodków 
akademickich kraju. 

Rada będzie poszukiwała no-
wych kierunków prac rozwo-
jowych Grupy Energa. Pomoże 
także wypracować strategię 
innowacji i wesprze konsolida-
cję polityki Grupy w dziedzinie 
R&D. 

— Będziemy patrzeć krytycz-
nie, czasem studzić entuzjazm 
i wskazywać najbardziej warto-
ściowe rozwiązania — podkre-
śla prof. Władysław Mielczarski 
z Politechniki Łódzkiej, przewod-
niczący Rady.

Za jedno z największych wy-
zwań, jakie stoją przed Grupą 
Energa, członkowie Rady uznali 
stworzenie modelu zarządzania 
nastawionego na nowe rozwią-
zania. Wskazują na potrzebę 
zwiększenia elastyczności pracy 
systemu, zarówno wytwarzania, 
jak i dystrybucji oraz popytu, 
czyli sterowania ilością energii 
zużywanej przez odbiorców.

Według profesorów, celem 
innowacji nie jest „nowość 
sama w sobie”, lecz zwiększe-
nie rentowności firmy i lepsze 
wykorzystywanie jej majątku. 
Aby osiągnąć te cele, nie zawsze 
trzeba wdrażać nowinki tech-
niczne — czasem wystarczy tylko 
zmiana myślenia.

— Światowe trendy techno-
logiczne transformują systemy 
elektroenergetyczne w kierunku 

modelu źródeł rozproszonych. 
Z wielu pomysłów, które powsta-
ją jako odpowiedź na te zmiany, 
Rada pomoże nam przeanali-
zować i wybrać najlepsze roz-
wiązania i wdrożyć optymalne 
modele biznesowe — zaznacza 
Przemysław Piesiewicz, wicepre-
zes Energi.

Rada działa w składzie: 
prof. Władysław Mielczarski, 
przewodniczący (Politechnika 
Łódzka), prof. Zbigniew 
Lubośny, wiceprzewodniczą-
cy (Politechnika Gdańska), 
prof. Janusz Badur (Instytut 
Maszyn Przepływowych 
Polskiej Akademii Nauk), prof. 
Krzysztof Madajewski (dy-
rektor gdańskiego oddziału 
Instytutu Energetyki) i prof. 
Artur Wilczyński (Politechnika 
Wrocławska).[BAW]  © Ⓟ

Stalexport Autostrada 
Małopolska jako 
pierwszy spośród 
koncesjonariuszy 
płatnych autostrad 
w Polsce uruchamia 
elektroniczny pobór 
opłat A4Go.

Elektroniczny pobór opłat to 
najnowocześniejszy i najszyb-
szy sposób wnoszenia opłaty za 
przejazd autostradą. Kierowcy, 
którzy zdecydują się na ko-
rzystanie z A4Go, na placach 
poboru opłat w Mysłowicach 
i Balicach nie będą musieli 
inkasentowi podawać gotów-

ki ani karty. Wystarczy, że na 
przedniej szybie samochodu 
zainstalują urządzenie pokła-
dowe, które będzie się komu-
nikowało z anteną na bramce 
autostradowej i po dokonaniu 
kategoryzacji pojazdu bramka 
się otworzy.

— Od kilku lat realizujemy 
program zwiększania przepu-
stowości placów poboru opłat. 
Zostały poszerzone, wprowa-
dziliśmy płatności kartami 
zbliżeniowymi kartA4 i kartami 
flotowymi, a 20 lipca urucha-
miamy własny elektroniczny 
pobór opłat dla kierowców 
regularnie podróżujących tym 
odcinkiem. Można już kupo-
wać urządzenia pokładowe. 

Korzystanie z A4Go będzie 
premiowane 15-procentowym  
rabatem za każdy przejazd 
— mówi Rafał Czechowski, 
rzecznik prasowy Stalexport 
Autostrada Małopolska. 

Przy zakupie urządzeń po-
kładowych A4Go pobierane 
jest 50 zł kaucji. Urządzenia 
wraz z pakietami impulsów, 
czyli uprawnieniami do prze-
jazdu autostradą, można 
kupić w serwisie www.kartA-
4Go.pl i w Punktach Obsługi 
Klienta (POK) przy placach 
poboru opłat w Mysłowicach 
i w Balicach. Z A4Go będzie 
można przejechać przez 
wszystkie bramki na placach 
poboru opłat. [BAW]  © Ⓟ

etycznej na wodę 

Źródło: Greenpeace



Mieszkania w miejscach oddalonych od 
centrum miasta zazwyczaj przyciągają atrak-
cyjną ceną. Niższy koszt inwestycji może 
być argumentem, który równoważy niedo-
godności związane z gorszym dostępem do 
infrastruktury. W najnowszym wydaniu ran-
kingu kredytów hipotecznych poprosiliśmy 
banki o przygotowanie ofert dla 30-letniego 
singla, który chce kupić niedrogie mieszkanie 
w Warszawie. Profilowy kredytobiorca zde-
cydował się na lokal z rynku wtórnego znaj-
dujący się w dzielnicy Białołęka. 40-metrowe 
mieszkanie kosztuje 280 tys. zł.

W symulacji założyliśmy, że klient czerpie 
dochody z umowy o pracę na czas nieokre-
ślony. Co miesiąc na jego rachunek wpływa 
3500 zł. Kredytobiorca nie ma na utrzymaniu 
rodziny, obciąża go tylko utrzymanie samo-
chodu. Historia kredytowa klienta nie zawie-
ra obecnie żadnych otwartych zobowiązań, 
a ocena punktowa w BIK w ostatnim raporcie 
konsumenckim wyniosła 493 punkty.

Z minimalnym wkładem
Przyjmując, że klient chce w jak największym 
stopniu posiłkować się kredytem, zakłada-
my, iż wnoszony przez niego wkład własny 
stanowi jedną dziesiątą kosztów inwestycji. 

Z własnej kieszeni kredytobiorca będzie mu-
siał wyłożyć 28 tys. zł. Kwota zobowiązania 
zaciąganego na 30 lat wyniesie 252 tys. zł.

W opcji kredytu z 10-procentowym wkła-
dem własnym lista banków gotowych sfinan-
sować transakcję jest stosunkowo krótka. 
Najlepszą ofertę zaprezentował Bank BPS, któ-
ry proponuje marżę na poziomie 1,6 pkt. proc. 
Na drugim miejscu znalazł się Bank Zachodni 
WBK, który indywidualnie ustala wysokość 
oprocentowania. Minimalna stawka marży do-
stępna jest dla klientów ocenianych przez kre-
dytodawcę jako najmniej ryzykowni. Trzecia 
lokata przypadła PKO Bankowi Polskiemu.

Z wkładem trochę większym
Grono instytucji, które mogą zapropono-
wać kredyt klientowi dysponującemu wkła-
dem własnym w wysokości 20 proc. ceny 
mieszkania, jest znacznie szersze. W tej opcji 
kwota kredytu obniża się do 224 tys. zł, a kre-
dytobiorca musi zaangażować 56 tys. zł z wła-
snych oszczędności.

Na czele rankingu znalazł się Bank BPH pro-
ponujący marżę na poziomie 1,35 pkt. proc. 
Klient decydujący się na tę ofertę musi prowa-
dzić w banku ROR z regularnymi wpływami 
i aktywnie korzystać z karty debetowej oraz 
karty kredytowej.

Kolejne miejsca zajmują Bank BPS oraz Citi 
Handlowy. W pierwszej piątce ulokowały się 
jeszcze instytucje, które okupowały czołówkę 
zestawienia w wariancie kredytu z 10-procen-
towym wkładem własnym — Bank Zachodni 
WBK oraz PKO Bank Polski. © Ⓟ

Dokąd po kredyt 
na małe M na peryferiach

PulsInwestora Wspieramy inwestorów 
także na pulsinwestora.pl
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W lipcowej edycji rankingu kredytów hipotecznych sprawdziliśmy,  
jakie warunki zaproponują banki singlowi decydującemu się  
na kupno niewielkiego lokalu poza centrum

Michał  
Kisiel

m.kisiel@bankier.pl

Kredyt na 252 tys. zł, na 30 lat, LTV 90 proc., 
dla profilowego kredytobiorcy
Bank Oprocentowanie Marża Rata równa* Łączny koszt**
1. Bank BPS 3,31 1,6 1248 163 797
2. Bank Zachodni WBK 3,6 1,89*** 1156 170 314
3. PKO BP 3,6 1,89 1183 170 757
4. Bank Pekao 3,78 2,09 1171 176 711
5. Deutsche Bank 4,01 2,3 1253 197 308
6. mBank 3,88 2,2 1185 200 767
7. BOŚ 3,99 2,2 1320 208 477
8. Alior Bank 4,51 2,8 1 278 213 244

Kredyt na 224 tys. zł, na 30 lat, LTV 80 proc., 
dla profilowego kredytobiorcy
Bank Oprocentowanie Marża Rata równa* Łączny koszt**
 1. Bank BPH 3,06 1,35 954 131 521
 2. Bank BPS 3,31 1,60 982 131 851
 3. Citi Handlowy 3,40 1,69 997 136 983
 4. PKO BP 3,43 1,71 999 143 496
 5. Bank Zachodni WBK 3,60 1,89*** 1028 151 390
 6. ING Bank Śląski 3,68 1,89 1028 153 574
 7. Bank Pekao 3,78 2,09 1041 156 076
 8. Bank BGŻ BNP Paribas 3,54 1,75 1012 156 829
 9. Bank Millennium 3,80 2,09 1043 158 150
10. Raiffeisen Bank 3,71 2,00 1034 161 007
11. Eurobank 3,77 2,06 1042 162 443
12. Deutsche Bank 3,81 2,10 1046 163 308
13. BOŚ 3,79 2,00 1069 166 348
14. mBank 3,78 2,10 1041 173 681
15. Alior Bank 4,21 2,50 1096 175 294
*miesięczna rata po opłaceniu ubezpieczenia pomostowego, **za łączny koszt kredytu uważamy sumę odsetek, prowizję, koszt ubezpieczenia 

pomostowego, ubezpieczenia niskiego wkładu i koszt innych ubezpieczeń z wyłączeniem ubezpieczenia nieruchomości, 

***bank indywidualnie ustala poziom marży – od 1,89 proc.  

Źródło: Bankier.pl na podstawie informacji od banków, 04-11.07.2016 r.

Źródło: Emmerson, raport E-valuer Index, marzec 2016 r.

Ceny poza centum
   Rozkład cen transakcyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym w Warszawie (w proc.)    Cena mkw. (w tys. zł)
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Lara Croft mruczy do ucha inwestora 

Indeksy spadały, OFE kupowały

ALTERNATYWNE

GIEŁDA

Odnaleziono nowe 
ofiary klątwy 
Tutanchamona  
— przepadli inwestorzy, 
którym starożytności 
wydawały się za drogie. 

Aktywa, które przetrwały do 
naszych czasów — mimo że sta-
nowiły już składniki majątku 
starożytnych egipskich dynastii 
— muszą być trwałe. Z uwagi 
na istotnie ograniczoną podaż 
mogą być też inwestycyjne, 
a dzięki temu, że nie wszyscy 
jeszcze o nich wiedzą — w bilan-
sie z pewnością nie ubędzie mi-
lionów. Na maskę egipskiej mu-
mii czasem rzeczywiście trzeba 
wydać sporo, ale najczęściej 
okazuje się, że wystarcza rów-
nowartość nowego telewizora. 

Sfinks przebije bańkę 
Obrót starożytnymi figurami 
czy naczyniami różni się od ryn-
ku późniejszej sztuki nie tylko 
mniej rozbuchanymi cenami, 
ale też samymi możliwościami 
spekulacji. Przykładowy po-
sąg Herkulesa, figura greckiej 
bogini czy fragment wyposa-
żenia egipskiego grobowca 
należą zwykle do konkretnych 
kategorii przedstawień, które  
— w największym skrócie  
— mogą być w lepszym lub gor-
szym stanie, co przekłada się na 
cenę. W sytuacji, kiedy na au-
kcję trafia obraz gwiazdy współ-
czesnego malarstwa, czasem 
trudno oprzeć się wrażeniu, 
że osławione nazwisko autora 
jest jedynym czynnikiem pod-
noszącym jego wartość — maski 
mumii nie mają takich ułatwień, 
bo nikt nie będzie windował cen 
tych z utrąconym nosem, skoro 
dostępne są też takie z całym, 
a kryterium popularności arty-

sty i tak nie funkcjonuje w żad-
nym z tych przypadków. 

Pod tym względem obiekty 
sprzed naszej ery są odporniej-
sze na niebezpieczne przesza-
cowania, a kryteria ich wyceny 
bardziej klarowne, co przeko-
nuje zwłaszcza tych kolekcjo-
nerów, dla których milionowe 
stawki za mniej udane szkice 
Picassa podważają tylko wiary-
godność branży. Czynnikiem, 
który ją umacnia, jest natomiast 
tzw. dobra proweniencja, czyli 
udokumentowane pochodzenie 
obiektu z jakiejś szanowanej ko-
lekcji, które w dużym stopniu 
ułatwia potwierdzanie auten-
tyczności. Przykładów tego, jak 
proweniencja przekłada się na 
cenę, nie trzeba szukać długo, 
bo nawet na ostatniej aukcji sta-
rożytności w Bonhams najdroż-
szym obiektem okazał się ten 
uznany jednocześnie za rzadki 
w swoim rodzaju i pochodzący 
ze znanych zbiorów. Mierząca 
ponad pół metra — a więc spo-
ra — maska egipskiej mumii 
w drewnie, której źrenice wyko-
nano z obsydianu, znalazła się 
w brytyjskiej kolekcji Williama 
Oldmana, a na aukcji wyce-
niono ją na 116,5 tys. GBP (611 
tys. zł). Chociaż kwota może 
wydawać się wysoka, droższe 
od maski potrafią być często 
krajowe XX-wieczne abstrakcje 
— z jednej strony przyjemnie 
rodzime, z drugiej niedające 
niczego z przygodowego kli-
matu grobowca zdobywanego 
przez giętką archeolog z długim 
warkoczem. 

Certyfikat jak polisa
Na rynku starożytnych egip-
skich obiektów nastroje związa-
ne z sarkofagiem należą raczej 
do pogodnych, bo zmarłych 
uposażano w cały asortyment 

dóbr, na których teraz można 
zarobić. Poza zdobnictwem 
samej trumny artystycznie 
opracowywano też najróżniej-
sze amulety czy chociażby do-
stępne w obiegu figurki znane 
jako uszebti. Jeden z takich 
posążków dom aukcyjny wy-
cenił na przykład w przedziale 
10-15 tys. GBP (53-79 tys. zł), ale 
zainwestować można i mniej, 
i więcej, w zależności od stanu 
zachowania i drobiazgowości 
oddania detalu. Uszebti nie słu-
żyły jednak dekoracji — w egip-
skim raju dalej przewidywana 
była konieczność pracy, z której 
figurki miały zwyczajnie zwal-

niać dusze, dlatego rzeźbiono je 
z motykami i układano w grobie 
obok ciała zmarłego. 

Dla inwestorów równie 
przezornych, ale mniej skłon-
nych do wydatków, starożyt-
ni Egipcjanie przygotowali 
m.in. maski, bo poza takimi 
obiektami, jak ten z kolekcji 
Oldmana, znaleźć można ma-
skę za kilkadziesiąt, kilkanaście, 
a nawet kilka tysięcy złotych. 
Spodziewaną cenę do 8 tys. 
GBP (42 tys. zł) miała na aukcji 
taka z IV w. p.n.e. i dla dziecka, 
za 3,5 tys. GBP (18 tys. zł) sprze-
dała się kilka wieków młodsza 
i dziewczęca, a za 1,6 tys. GBP 

(8 tys. zł) jeszcze starsza od po-
przedniczek, przedstawiająca 
sokoła. 

Na zdjęciach w katalogu 
większość wygląda jednak po-
dobnie do tego, co da się zna-
leźć w lepiej zaopatrzonych 
sklepach z pamiątkami dla 
turystów — i dlatego właśnie 
oferta domu aukcyjnego może 
być rozważana pod kątem in-
westycji, bo jest zbadana przez 
fachowców, więc ryzyko na-
bycia falsyfikatu jest właściwie 
całkowicie ograniczone. Mimo 
że starożytni rzemieślnicy nie 
mieli w zwyczaju wszystkiego 
sygnować, certyfikowanie au-
tentyczności nie pozostawia 
żadnych wątpliwości, dlatego że 
laboratoryjne badania mają tyl-
ko jedno zadanie — dowieść, że 
praca jest wystarczająco stara. 

Teoretycznie, udokumen-
towana proweniencja nie po-
winna mieć wobec tego aż tak 
dużego znaczenia, ale nie moż-
na zapominać, że skoro obiekt 
pojawił się na rynku już przed 
naszą erą, niejeden pasjonat 
mógł zdążyć go kupić i niejeden 
zagrabić. Dociekanie historii 
konkretnego przedmiotu same-
mu jest prawie niewykonalne, 
więc myśląc poważnie o in-
westowaniu, trzeba pilnować 
przede wszystkim certyfikatu 
wystawionego przez instytucję 
godną zaufania. Kategorią, przy 
której nie da się usprawiedli-
wić luk w papierach, są nawet 
amulety — niebieskie w kształcie 
sokoła i czerwone w kształcie 
pawiana — bo moc zmniejszania 
ryzyka portfela jest co prawda 
udowodniona, ale dla rekwizy-
tów pochodzących rzeczywi-
ście z czasów faraonów, a nie 
z planu filmu z Larą Croft. © Ⓟ

Weronika A. Kosmala 
w.kosmala@pb.pl  22-333-98-17

N otowania Auto Partnera, 
dystrybutora części do aut, 

od debiutu na GPW w czerwcu 
podrożały prawie o 60 proc.  
W ofercie publicznej, którą  
przeprowadzono w maju, inwe-
storzy trzymali się za portfele,  
w rezultacie cena była daleka od 
maksymalnej (2,2 wobec 2,9 zł), 
a na dodatek nie uplasowano 
wszystkich oferowanych akcji. 
Z 46 mln sprzedano 38,8 mln, 
przy czym w pierwszej kolejności 
przydzielono walory nowej emisji 
(23 mln, wpływy sięgnęły więc 
85,4 mln zł brutto). Auto Partner 
zarządza magazynem w Bieruniu 
oraz siecią 60 oddziałów, a także 
siatką transportową. 81,5 proc. 
sprzedaży w 2015 r. zrealizowano 
w Polsce, resztą — w krajach 

ościennych. Firma zatrudnia  
900 osób. Jej przychody  
w 2015 r. wyniosły 518,6 mln zł, 
EBITDA 30,1 mln zł, a zysk netto 
16,3 mln zł.  [KZ] © Ⓟ

Debiutant zyskał już 60 proc.
Giełda

 AKTYWA FARAONA: Na rzadką drewnianą maskę z oczami  
z kamienia i obsydianu potrzeba ponad 600 tys. zł, ale nie wszystkie 
egipskie starożytności są tak kosztowne, bo próg wejścia to nawet 
kilka tysięcy złotych.  [FOT. BONHAMS]

OBLIGACJE

Sprzedaż 
trochę 
siadła
W czerwcu Polacy  
kupili obligacje skarbowe 
za 223 mln zł. To 23 proc. 
więcej niż przed rokiem,  
ale 19 proc. mniej  
niż w maju.

Od początku tego roku miesięcz-
na sprzedaż nie spadała poni-
żej 270 mln zł, a w najlepszym 
okresie — w lutym — sięgnęła 
626 mln zł. W sumie w pierw-
szym półroczu resort finansów 
znalazł nabywców na papiery za 
2,1 mld zł. 

— Sprzedaż była 2,5-krotnie 
wyższa od zanotowanej w ana-
logicznym okresie ubiegłego 
roku. To bardzo dobry wynik, 
takiej wartości sprzedaży nie 
było od 2008 r. — mówi Piotr 
Nowak, wiceminister finansów.

Tradycyjnie największym za-
interesowaniem cieszyły się pa-
piery dwuletnie, które w czerw-
cu miały 74-procentowy udział 
w sprzedaży.

W ofercie na lipiec są pa-
piery dwuletnie o stałym 
oprocentowaniu w wysoko-
ści 2 proc. rocznie; trzyletnie 
o zmiennym oprocentowaniu 
(w pierwszych sześciu miesią-
cach oprocentowanie wynosi 
2,1 proc., w kolejnych będzie 
równe stawce WIBOR6M); czte-
roletnie, w przypadku których 
wysokość odsetek zależy od in-
flacji powiększonej o marżę (w 
pierwszym okresie odsetkowym 
kupon to 2,3 proc. w skali roku) 
oraz dziesięcioletnie. Ich opro-
centowanie również zależy od 
inflacji, tyle że marża wynosi 1,5 
proc., a odsetki są kapitalizowa-
ne i wypłacone będą po zakoń-
czeniu oszczędzania.  [KZ]  © Ⓟ

W czerwcu  
fundusze emerytalne 
kupowały akcje, 
i to nie tylko polskie.

Dodatni bilans transak-
cji OFE zanotowano drugi 
miesiąc z rzędu, przy czym 
w czerwcu popyt wyniósł oko-
ło 434 mln zł, szacuje Maciej 
Marcinowski, analityk Trigon 
Domu Maklerskiego. Ponieważ 
indeksy spadały, to alokacja 
funduszy nie zmieniła się w po-
równaniu z majem i wyniosła 
75 proc. 

Większość OFE (10 na 12) ku-
powało polskie akcje w czerw-

cu, a najwięcej wydały MetLife 
(223 mln zł) i Aviva (175 mln 
zł). Fundusze były również 
pozytywnie nastawione do 
akcji zagranicznych (mają one 
11-procentowy udział w ak-
tywach) i podobnie popyt ze 
strony dwóch OFE, tj. MetLife 
(109 mln zł) i NN (99 mln zł), 
zadecydował o obrazie całego  
rynku.

Wartość jednostki fun-
duszy emerytalnych spadła 
w czerwcu średnio o 2,7 proc. 
Relatywnie najlepszy wynik 
zanotował Generali OFE (-1,8 
proc.), a najgorszy — PZU OFE 
(-3,4 proc.), który jest zresz-
tą czerwoną latarnią zesta-

wienia za pierwsze półrocze 
z wynikiem minus 5,2 proc. 
Żaden z funduszy nie jest od 
początku roku „nad kreską”, 
a lider — Nordea — stracił  
2,1 proc.

Maciej Marcinowski na pod-
stawie struktury portfeli, poda-
nej przez fundusze na koniec 
czerwca (ujawniono aktywa 
mające co najmniej 1-procen-
towy udział) oszacował, że 
fundusze zwiększały liczbę po-
siadanych akcji i udział w akcjo-
nariacie PKO BP, BZ WBK, ING, 
PGE, KGHM i Asseco Poland, 
zmniejszyły natomiast w PKN 
Orlen, Pekao, PZU, PGNiG 
i mBanku. [KZ] © Ⓟ

proc.  O tyle zwiększyła się liczba wejść na stronę internetową 
Royal Mint, brytyjskiej mennicy, handlującej złotem,  
dzień po referendum w Wielkiej Brytanii,  
w którym zdecydowano o wyjściu kraju z Unii Europejskiej.  [KZ]550

Duzi i mali
 Wartość aktywów OFE 

(w mld zł)
NN 32,8
Aviva 29,4
PZU 17,1
MetLife 10,8
AXA 8,6
Generali 6,6
Nordea 6,2
Allianz 6,1
Bankowy 6,1
Aegon 5,6
Pocztylion 2,5
Pekao 1,9

Źródło: KNF, Trigon DM

Źródło: notowania.pb.pl

W trendzie
   Auto Partner – kurs w zł
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BPS Pieniężny 129.62 0.40% 1.45% 1.08%

BPS Obligacji 133.83 0.92% 3.24% 2.33%

BPS Stabilnego Wzrostu 108.54 -2.18% -4.06% 0.25%

BPS Akcji 87.01 -7.30% -14.74% -5.50%

BPS Płynnościowy 1095.65 0.38% 1.80% 0.87%

BPS Obligacji Korporacyjnych 1115.91 0.65% 2.19% 1.23%

YTD

ZAINWESTUJ JUŻ DZIŚ

Wycena na dzień 14.07.2016 www.bpstfi.pl(22) 588-18-92

1. AXA Stabilnego Wzrostu (AXA FIO) 07-13 2.5 1.8 -1.2
2. UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 07-14 0.6 1.6 -1.5
3. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 07-13 0.9 1.4 0.4
4. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 07-13 1.2 1.1 1.2
5. NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 07-13 0.9 1.0 -1.1
 Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus 07-13 0.6 0.9 -0.4
 PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 07-13 1.4 0.9 -0.9
 Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO) 07-14 1.1 0.9 -2.4
 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 07-13 0.8 0.8 -0.9
 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 07-13 1.0 0.8 -0.9
 Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO) 07-13 1.5 0.7 -0.9
 KBC Stabilny (KBC FIO) 07-13 1.0 0.6 -1.2
 MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 07-13 0.9 0.5 -2.0
 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 07-12 0.7 0.3 -1.3

Data Zmiana
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[%]
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Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)

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

AKCJI POLSKICH 

OBLIGACJI 

STABILNEGO WZROSTU 

1. QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 07-13 -2.4 20.3 8.6
2. Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 07-13 -2.6 19.8 10.2
3. ALTUS Short (FIO Parasolowy) 07-13 -0.4 18.1 24.1
4. PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO) 07-13 12.2 11.6 21.0
5. Legg Mason Okazji Rynkowych FIZ 07-13 21.2 5.5 3.5
 PZU Akcji Spółek Dywidendowych (EUR) (GI SFIO) 07-13 10.5 5.3 19.0
 PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 07-13 1.2 2.7 -
 MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 07-13 5.8 0.0 11.3
 Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 07-13 5.1 -0.2 22.6
 Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 07-13 3.5 -0.4 15.0
 Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 07-13 10.6 -0.6 24.1
 SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 07-13 6.7 -1.0 3.8
 Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 07-13 2.0 -1.3 4.2
 Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 07-13 7.7 -1.9 21.2
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 07-13 5.2 -2.1 4.8
 Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 07-12 0.0 -2.1 9.8
 Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 07-13 2.3 -2.8 13.3
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 07-13 4.9 -3.0 24.5
 Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek  07-13 3.1 -3.3 -
 NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 07-13 2.1 -3.4 23.8
 BPH Superior Akcji (BPH Superior FIO) 07-12 3.1 -3.8 -
 Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 07-13 5.6 -4.0 14.1
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 07-13 4.4 -4.0 21.2
 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 07-12 -1.0 -4.3 9.5
 Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 07-13 0.9 -4.6 -
 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 07-13 2.3 -4.7 13.4
 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 07-13 2.5 -5.0 7.7
 Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 07-13 1.4 -5.0 14.2
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 07-14 5.4 -5.1 11.9
 Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 07-13 0.6 -5.1 -
 Aviva Investors Spółek Dywidendowych 07-13 6.9 -5.7 17.9
 DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 07-13 2.9 -6.3 9.1
 Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 07-13 0.1 -6.3 20.5
 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 07-13 0.7 -6.6 6.2
 QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 07-13 2.2 -6.9 1.3
 Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 07-13 4.9 -7.1 2.1
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Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)

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

AKCJI POLSKICH 

STABILNEGO WZROSTU 

OBLIGACJI 

1. Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 07-13 2.3 6.0 -
2. Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 07-13 3.4 5.2 22.5
3. BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 07-12 2.0 4.5 -
4. Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 07-13 1.5 4.4 11.9
5. NN Obligacji (NN FIO) 07-13 2.6 4.4 11.0
 Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 07-11 3.0 4.4 -
 PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 07-13 0.9 4.0 11.3
 Investor Obligacji (Investor FIO) 07-13 1.7 3.8 10.1
 Opera Avista.pl (Opera FIO) 07-14 3.2 3.8 12.8
 PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 07-13 0.8 3.7 9.9
 IRFU-PDP_UN 07-13 1.1 3.6 13.6
 Eques Obligacji (Eques SFIO) 07-13 1.7 3.5 9.9
 BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 07-12 1.2 3.4 10.4
 SATURN Depozytowy FIZ 07-08 1.6 3.4 14.7
 Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 07-13 1.8 3.3 -
 KBC Alfa SFIO 07-13 1.8 3.3 12.5
 UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 07-14 3.4 3.3 18.4
 BPS Obligacji (BPS FIO) 07-14 1.7 3.2 14.1
 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 07-13 0.7 3.2 10.6
 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 07-13 2.7 3.2 11.0
 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 07-14 3.0 3.2 -
 Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2  07-13 1.1 3.1 12.5
 Copernicus Dłużny Skarbowy Plus (Copernicus FIO) 07-13 1.6 3.1 11.3

1. Novo Akcji Globalnych (Novo FIO) 07-14 3.0 2.4 0.4
2. UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO) 07-14 0.4 1.9 1.9
3. Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 07-14 0.2 1.7 1.6
4. NN Obligacji (NN FIO) 07-13 0.1 1.6 1.3
5. NN SFIO Obligacji 2 07-13 0.0 1.4 1.2
 Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 07-13 0.0 1.4 1.2
 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 07-14 0.2 1.4 1.7
 Opera Avista.pl (Opera FIO) 07-14 0.2 1.3 1.7
 Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 07-13 0.1 1.3 1.1
 BPS Obligacji (BPS FIO) 07-14 0.0 1.2 0.9
 Investor Obligacji (Investor FIO) 07-13 0.1 1.2 1.0
 Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol FIO) 07-13 -0.0 1.2 0.5
 Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych 07-13 0.0 1.2 0.8
 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 07-13 -0.0 1.2 0.7
 IRFU-PDP_UN 07-13 0.0 1.1 0.6
 Allianz Polskich Obligacji Skarbowych (Allianz FIO) 07-13 0.1 1.1 0.9
 BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 07-12 -0.0 1.1 1.0
 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych 07-13 0.3 1.0 1.2
 Optimum Obligacji (Optimum FIO) 07-13 0.0 1.0 0.2
 Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 07-13 0.0 1.0 0.4
 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 07-13 0.1 0.9 1.0
 BNP Paribas Papierów Dłużnych (BNP Paribas FIO) 07-12 -0.0 0.9 0.7
 PKO Obligacji Długoterminowych A1 (Parasolowy FIO) 07-13 0.1 0.9 0.6

1. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 07-13 2.0 -0.0 10.7
2. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus 07-13 0.3 -0.6 2.6
3. Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus  07-12 0.7 -0.9 16.9
4. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 07-13 3.3 -1.0 19.0
5. PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 07-13 0.7 -2.1 7.3
 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 07-13 0.5 -2.6 4.3
 NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 07-13 1.3 -2.9 3.2
 PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 07-13 -0.9 -3.3 1.6
 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 07-12 0.6 -3.4 2.0
 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji 07-13 -0.8 -3.7 2.0
 UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 07-14 2.0 -3.7 3.2
 Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO) 07-13 0.7 -3.7 1.6
 Legg Mason Senior FIO 07-13 0.2 -4.0 -0.5
 KBC Stabilny (KBC FIO) 07-13 -0.5 -4.2 5.7

1. Novo Akcji (Novo FIO) 07-14 3.8 3.2 -8.3
2. Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 07-13 4.3 2.9 0.7
3. Open Finance Akcji (Open Finance FIO) 07-13 3.4 2.6 -2.1
4. Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 07-13 2.9 2.5 0.3
5. Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 07-13 2.9 2.3 1.2
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 07-14 1.4 2.2 -1.8
 AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) 07-12 2.0 2.1 6.1
 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 07-13 3.3 2.0 -2.1
 UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 07-14 1.4 2.0 -4.5
 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 07-13 4.0 2.0 -2.2
 PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 07-13 3.8 1.9 -0.5
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek A1 07-13 3.8 1.8 0.0
 Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 07-13 3.7 1.8 -2.5
 Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 07-13 4.9 1.8 -2.0
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 07-13 3.8 1.8 -0.1
 NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 07-13 2.6 1.7 -1.3
 Investor Top 25 Małych Spółek (Investor FIO) 07-13 0.8 1.7 3.0
 Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 07-13 3.2 1.6 -2.9
 Aviva Investors Spółek Dywidendowych  07-13 2.9 1.4 -0.4
 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 07-13 3.6 1.4 -0.7
 Ipopema m-INDEKS (Ipopema SFIO) 07-13 4.6 1.4 -1.9
 MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) 07-13 3.4 1.4 -1.0
 Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 07-13 3.9 1.4 -3.5
 Ipopema m-INDEKS B (Ipopema SFIO) 07-13 4.6 1.3 -2.0
 Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 07-13 2.0 1.3 -0.8
 KBC Beta Dywidendowy SFIO 07-13 3.6 1.3 -4.8
 QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 07-13 -2.6 1.2 8.9
 BPS Akcji (BPS FIO) 07-14 1.7 1.1 -7.2
 ALTUS Short (FIO Parasolowy) 07-13 -1.7 1.1 7.3
 Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 07-13 2.1 1.1 -0.9
 PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO) 07-13 4.0 1.1 -3.5
 UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 07-14 2.5 1.1 -4.8
 AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 07-13 3.6 1.0 -1.4
 Templeton Wzrostowych Akcji Polskich (FT FIO) 07-12 2.0 1.0 -2.0
 PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 07-13 3.9 1.0 -3.7
 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 07-13 3.8 1.0 -1.9

TFI

Altus wydłużył negocjacje 
w sprawie przejęcia BPH TFI
Dwa tygodnie nie wystarczyły do zakończenia negocjacji 
między Altus TFI a GE Capital w sprawie przejęcia 100 
proc. udziałów w BPH TFI. Altus poinformował jednak 
o kontynuowaniu rozmów.
28 czerwca strony podpisały dokument określający ramowe 
warunki transakcji (term sheet), zgodnie z którym negocjacje 
miały trwać dwa tygodnie. BPH TFI ma zostać kupione 
przez Altus lub FIZ, zarządzany przez towarzystwo.
Nie podano warunków finansowych transakcji. 
Jej finalizacja będzie możliwa po spełnieniu kilku warunków, 
m.in. satysfakcjonującego wyniku due diligence, uzyskania 
pozwoleń korporacyjnych i UOKiK.
Na koniec czerwca aktywa Altus TFI wynosiły 9,6 mld zł, 
a BPH TFI niespełna 3 mld zł.  [KZ] © Ⓟ



Prochem to spółka, która 
ma znaczny potencjał 
dywidendowy i uwolni 
go w ciągu najbliższych 
dwóch lat — przekonują 
eksperci mBanku.

Niższe zyski to jedno, gotów-
ka w bilansie — drugie, wynika 
z raportu specjalnego mBanku 
na temat Prochemu, warszaw-
skiej spółki budowlanej. Piotr 
Zybała i Dawid Górzyński, au-
torzy opracowania, szacują, że 
za 2016 r. dywidenda wyniesie 
8 zł na akcję, a za 2017 r. — 10 zł. 
Kurs spółki na GPW nie prze-
kracza 17 zł, stopa dywidendy 
sięgnęłaby więc — bagatela — 47 
i 59 proc.

Nie ma jednak zysku bez ry-
zyka, dlatego ten z Prochemu 
uzależniony jest od — po pierw-
sze — rozstrzygnięcia sprawy 
sądowej z PERN oraz — po dru-
gie — komercjalizacji i sprzeda-
ży biurowca Astrum Business 
Park, który od niedawna jest 
siedzibą firmy.

W pierwszej sprawie na roz-
strzygnięcie zarząd i akcjona-
riusze mają się doczekać po 
ponad dziesięciu latach od 
przerwania kontraktu na pra-
ce przy rurociągu Adamowo 
— Baza Surowcowa Plebanka. 
Decyzją z października 2015 r. 
Sąd Okręgowy w Warszawie 
zobligował PERN do zwrotu 
Prochemowi 40 mln zł po-
większonych o 5 mln zł od-
setek. Państwowy operator 
odwołał się do sądu apelacyj-
nego, a jego decyzji mBank 
oczekuje we wrześniu lub paź-
dzierniku tego roku. Po korek-
tach o podatek i zwrot kaucji 
podwykonawcom spodzie-
wane wpływy gotówkowe po 
pomyślnym rozstrzygnięciu to 

37,6 mln zł i właśnie te pienią-
dze miałyby Prochemowi po-
zwolić na wypłatę dodatkowej  
dywidendy.

W przypadku biurowca, któ-
ry budowany jest przez spółkę 
w 50 proc. współkontrolowaną 
przez Prochem, bliski zakoń-
czenia jest proces wynajmu 
powierzchni w pierwszym 
etapie. Powinno to przynieść 
spółce 3,4 mln zł zysku netto 
rocznie, szacuje mBank, a ana-
litycy zaznaczają, że to suma 
porównywalna z rocznym zy-
skiem z podstawowej działalno-
ści. Większy zastrzyk gotówki 
(na poziomie 40 mln zł) spo-
dziewany jest w ciągu dwóch 
lat, kiedy Prochem sprzeda 
biurowiec po zakończeniu jego 
komercjalizacji. 

O tym, że Prochem jest 
traktowany jako dywidendo-
wa dojna krowa, świadczy de-
cyzja niedawnego WZA, które 
przegłosowało wypłatę premii 
na poziomie 1,59 zł, wobec 
deklarowanych przez zarząd  
0,40 zł. Stopa dywidendy (pra-
wo do niej zostało już przydzie-
lone, wypłata nastąpi 15 lipca) 
sięgnęła prawie 10 proc.

„Firma nie ma potrzeb in-
westycyjnych” — podkreślają 
analitycy, którzy zwracają 
uwagę na to, że obecna wycena 
spółki (C/Z na poziomie 18,2, 
EV/EBITDA 6,8) nie w pełni 
odzwierciedla potencjał dywi-
dendowy. 

„Korekta jedynie o wypłatę 
gotówki otrzymanej z PERN 
sprowadziłaby wskaźniki do 
poziomów 7,6 oraz 2,0, czy-
li znacznie poniżej mediany 
dla sektora” — dodają anality-
cy mBanku.

Eksperci nie spodziewają 
się natomiast poprawy wyni-
ków w tym roku, po bardzo 
dobrym roku 2015. Przychody 
mają spaść aż o 44 proc., do 149 
mln zł, a zysk netto o 21 proc., 
do 3,5 mln zł.  [KZ] © Ⓟ
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Kraj 14.07.2016 Kurs 
celny*

CZKPLN 
średni

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

Krzyżowe notowania walut

POLSKA 1 złoty PLN - 1,0000 0,3300 6,1312 1,6878 - 0,2663 0,3259 2,1169 0,2472 2,1390 0,2269 0,2520 0,7117 0,1906 0,1805 16,0000
AUSTRALIA 1 dolar AUD 2,9161 3,0300 - 18,5776 5,1139 - 0,8069 0,9875 6,4141 0,7491 6,4813 0,6875 0,7636 2,1566 0,5776 0,5469 48,4800
CZECHY 1 korona CZK 0,1622 0,1631 0,0538 - 0,2753 - 0,0434 0,0532 0,3453 0,0403 0,3489 0,0370 0,0411 0,1161 0,0311 0,0294 2,6096
DANIA 1 korona DKK 0,5902 0,5925 0,1955 3,6327 - - 0,1578 0,1931 1,2542 0,1465 1,2674 0,1344 0,1493 0,4217 0,1130 0,1069 9,4800
JAPONIA 100 jen JPY 3,7289 3,7553 1,2394 23,0245 6,3381 - - 1,2238 7,9494 0,9284 8,0327 0,8521 0,9464 2,6728 0,7159 0,6778 60,0848
KANADA 1 dolar CAD 3,0454 3,0685 1,0127 18,8136 5,1789 - 0,8171 - 6,4956 0,7586 6,5636 0,6963 0,7733 2,1840 0,5850 0,5539 49,0960
NORWEGIA 1 korona NOK 0,4691 0,4724 0,1559 2,8964 0,7973 - 0,1258 0,1540 - 0,1168 1,0105 0,1072 0,1190 0,3362 0,0901 0,0853 7,5584
SZWAJCARIA 1 frank CHF 4,0597 4,0450 1,3350 24,8007 6,8270 - 1,0771 1,3182 8,5627 - 8,6524 0,9179 1,0194 2,8790 0,7711 0,7301 64,7200
SZWECJA 1 korona SEK 0,4704 0,4675 0,1543 2,8663 0,7890 - 0,1245 0,1524 0,9896 0,1156 - 0,1061 0,1178 0,3327 0,0891 0,0844 7,4800
EUGIW 1 euro EUR 4,3900 4,4070 1,4545 27,0202 7,4380 - 1,1735 1,4362 9,3290 1,0895 9,4267 - 1,1106 3,1367 0,8401 0,7954 70,5120
USA 1 dolar USD 3,8945 3,9681 1,3096 24,3292 6,6972 - 1,0567 1,2932 8,3999 0,9810 8,4879 0,9004 - 2,8243 0,7565 0,7162 63,4896
WĘGRY 100 forint HUF 1,3948 1,4050 0,4637 8,6143 2,3713 - 0,3741 0,4579 2,9742 0,3473 3,0053 0,3188 0,3541 - 0,2678 0,2536 22,4800
W.BRYTANIA 1 funt GBP 5,7080 5,2455 1,7312 32,1613 8,8532 - 1,3968 1,7095 11,1039 1,2968 11,2203 1,1903 1,3219 3,7335 - 0,9468 83,9280
MFW(SDR) 1   XDR 5,5039 5,5403 1,8285 33,9687 9,3507 - 1,4753 1,8055 11,7280 1,3697 11,8509 1,2572 1,3962 3,9433 1,0562 - 88,6448
ROSJA 1 rubel RUB 0,0609 0,0625 0,0206 0,3832 0,1055 - 0,0166 0,0204 0,1323 0,0155 0,1337 0,0142 0,0158 0,0445 0,0119 0,0113 -

Kursy celne obowiązują od 01.07.2016 godz. 0:00 do 31.07.2016 godz. 24:00

ROSJA rubel 0,0625 4,6901
NORWEGIA korona 0,4724 -0,1902
SZWAJCARIA frank 4,0450 -1,1486
AUSTRALIA dolar 3,0300 4,4215
USA dolar 3,9681 0,5015
TURCJA lira 1,3708 1,9334
KANADA dolar 3,0685 -0,2049
EUGIW euro 4,4070 -0,6605
W.BRYTANIA funt 5,2455 -6,0283
DANIA korona 0,5925 -0,7039
SZWECJA korona 0,4675 -1,6824
CZECHY korona 0,1631 -0,5488
WĘGRY forint 1,4050 -0,6013
JAPONIA jen 3,7553 0,6028

Kraj Waluta

14.07.2016

Kurs w zł 1 mies.

*fixing Źródło: NBP „PB”

Kursy walut NBP*

Źródło: notowania.pb.pl
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GIEŁDA WALUTY

TFI

Analitycy wskazali 
dywidendową perłę

Złoty nie wylizał się  
po brexicie

Fundusze, które 
sprzedają się najlepiej

O
d dnia zakończonego 
triumfem euroscep-
tyków referendum 

złoty osłabił się do euro o 1,0 
proc. Choć odrobił większą 
część strat z pierwszej reakcji 
po podaniu wyników, w któ-
rej osłabił się do euro o 4,2 
proc., to jednak pozostaje na 
minusie jako jedyna waluta 
w regionie Europy wscho-
dzącej. Najmocniej do euro 
umocniły się waluty słabo 
związanych z Wielką Brytanią 
gospodarek Rosji (+3,5 proc.), 
Islandii (+2,3 proc.) oraz 
Turcji (+1,1 proc.), jednak nie-
znacznie nad kreskę wyszły 
już także waluty środkowoeu-
ropejskie — węgierski forint 
i rumuński lej.  
Zdaniem ekspertów instytucji 
finansowych, słaba postawa 
złotego to nie przejściowe  
zjawisko.
— Złoty jest jedną z walut 
emerging markets najbardziej 

wrażliwych na skutki brexitu 
i oczekujemy, że nadal będzie 
relatywnie słaby na tle kon-
kurencji — komentował w wy-
powiedzi dla Bloomberga Lee 
Hardman, strateg Bank of 
Tokyo-Mitsubishi.

Polska jest największym 
beneficjentem netto unijnego 
budżetu, podczas gdy Wielka 
Brytania zalicza się do trzech 
największych dawców netto. 
Tymczasem już wcześniej in-
westorzy obawiali się o polską 
politykę, po tym jak pierwsze 
posunięcia nowego rządu 
skłoniły agencję S&P Global 
Ratings do obniżenia oceny 
Polski. Notowania złotego 
mają przed sobą rok stabi-
lizacji na niskich pułapach, 
przewidują stratedzy ankieto-
wani przez Bloomberga. Euro 
potanieje do 4,25 zł dopiero 
na koniec 2017 r., wynika 
z ankiety.  [MWIE]  © Ⓟ

Quercus Ochrony
Kapitału to fundusz, który
zanotował najlepszy
bilans sprzedaży 
w pierwszym półroczu,
wynika z danych firmy
Analizy Online.

Do portfela, zarządzanego 
przez Sebastiana Buczka 
i Krzysztofa Grudnia, napły-
nęło netto 462,5 mln zł, dzięki 
czemu aktywa spuchły do 1,76 
mld zł. Całe towarzystwo ma 
pod zarządzaniem 3,85 mld zł.

Quercus Ochrony Kapitału 
to fundusz charakteryzujący 
się niskim poziomem ryzyka, 
inwestujący głównie w instru-
menty dłużne. Do 20 proc. 
aktywów może być lokowane 
w akcjach, ale według stanu 

na 30 czerwca 50,5 proc. ak-
tywów stanowiły nieskarbowe 
instrumenty dłużne, 37 proc. — 
lokaty i instrumenty emitowa-
ne przez banki, a 12,5 proc. ob-
ligacje skarbowe. Od początku 
roku fundusz jest 1,2 proc. na 
plusie, zwrot za 2015 r. wyniósł 
2,5 proc., za 2014 r. 3,1 proc. 
Opłata za zarzadzanie wynosi 
1 proc. plus 10 proc. ponad 0 
proc. (maksymalnie 0,5 proc.). 

W gronie najbardziej popu-
larnych rozwiązań znalazły się 
ponadto Raiffeisen Aktywnego 
Inwestowania, który zanotował 
bilans sprzedaży na poziomie 
prawie 390 mln zł, Pioneer 
Gotówkowy (367,6 mln zł), 
UniWIBID Plus (330,2 mln zł) 
oraz Altus Absolutnej Stopy 
Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2 
(256,4 mln zł).    [KZ] © Ⓟ
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ZNAKI TOWAROWE 

TRANSFERY PIENIĘŻNE

W PRZELEWACH PO BREXICIE
WRÓCIŁA STABILNOŚĆ

Pogodzinach
PRAWO

Urzędów praca 
po włosku

Z kartonowym pudłem 
na głowie, by uniknąć roz-
poznania, pracownik urzędu 
gminy Boscotrecase na po-
łudniu Włoch podbijał karty 
pracy za siebie i kolegów. 
Scenę zarejestrowały kame-
ry. To kolejna gmina pogrążo-
na w skandalu uchylania się 
od pracy. Śledztwem objęto 
połowę z 60 zatrudnionych 
tam osób, które notorycznie 
wychodziły zazwyczaj zaraz 
po podbiciu kart zegarowych, 
a niektórzy nie przychodzili 
w ogóle, oddając karty 
kolegom, by potwierdzili ich 
obecność. W środę weszły 
w życie zaostrzone przepisy 
o walce z uchylaniem się 
od pracy, prawdziwą plagą 
w urzędach w całym kraju. 
Oskarżony o takie przestęp-
stwo pracownik musi zostać 
zawieszony w czasie 48 go-
dzin i zwolniony w ciągu 
30 dni. Wyrzucenie z pracy 
grozi również jego przeło-
żonemu, jeśli nie zastosuje 
tych środków dyscyplinar-
nych. [DI, PAP]

KINEMATOGRAFIA

„Ghostbusters” 
nie dla Chińczyków

Studio filmowe Sony, stojące 
za remake’em hitu lat 80. 
„Pogromcy duchów”, tym 
razem w żeńskiej obsadzie, 
nie uzyskało zezwolenia na 
wprowadzenie filmu na rynek 
chiński. To poważny cios, 
Chiny są bowiem drugim 
pod względem wielkości 
na świecie rynkiem dla 
branży filmowej i przy-
czyniły się do ogromnych 
zarobków  amerykańskich 
tytułów — „Warcraft” zarobił 
w Chinach już 220,8 mln 
USD, podczas gdy w USA 
zaledwie 46,6 mln USD. 
Najwięcej w tym roku 
zarobił jednak „Zwierzogród” 
— 235,5 mln USD. Chiny cen-
zurują filmy promujące kulty 
czy uprzedzenia. Prohibicja 
ma związek z ideologią partii 
komunistycznej, a jej ofiarą 
padły takie światowe hity jak 
„Piraci z Karaibów: skrzynia 
umarlaka” z 2006 r. czy orygi-
nał „Pogromców duchów” 
z 1984 r.  [KŁ]

Z 
lewej strony zdjęcie zmarłej osoby, z pra-
wej — zachęta do tego, żeby podzielić się 
z innymi opisem jej życia poprzez por-
tale społecznościowe Facebook, Twitter 

i Google+ lub za pośrednictwem e-maila. Jest jeszcze 
ikonka „wyślij kwiaty”. Pod tym wszystkim fragment 
nekrologu, ale żeby zobaczyć więcej, trzeba przejść 
do strony lokalnej gazety lub domu pogrzebowego, 
gdzie można przeczytać całe wspomnienie, napisać 
kondolencje, a nawet umieścić fotografię lub wideo 
dotyczące zmarłej osoby. 
Legacy.com jest potęgą w branży internetowych ne-
krologów i nie tylko nie dał się zatopić mediom spo-
łecznościowym, ale wykorzystał ich moc. Nekrolog 
stał się treścią, którą można się dzielić na różne 
sposoby. Wszystko ma znaczek „powered by Legacy.
com”, bo to portal tworzy potężną bazę nekrologów 
z różnych źródeł i dba o to, żeby w tym gąszczu smut-
nych informacji odnaleźć każdego. 
Słowo „legacy” po polsku znaczy tyle, co „dziedzic-
two” i „spuścizna”. Legacy.com założony został 
w 1998 r., a więc w tym samym czasie, kiedy Sergey 
Brin i Larry Page przekuwali swój pomysł ułatwienia 
internetowego wyszukiwania w firmę znaną dziś jako 
Google. Facebook, Twitter i inne społecznościowe gi-
ganty jeszcze wtedy nie były obecne nawet w myślach 
swoich twórców. Internetowe mody przychodzą 
i przemijają, więc ostać mogą się tylko te pomysły, 
które są ponadczasowe. Legacy.com zrozumiał, że 
nekrolog jest czymś ponadczasowym, więc poradzi 
sobie w mediach społecznościowych. 
Portal jest globalnym liderem w branży interneto-
wych nekrologów, choć działa głównie w krajach 
anglojęzycznych. Każdego miesiąca ma około 40 mln 

unikatowych użytkowników, a na liście jego partne-
rów widnieje 1,5 tys. gazet i 3,5 tys. domów pogrze-
bowych w USA, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii 
i Wielkiej Brytanii. Robi wrażenie? Ludzie umierają 
niezależnie od szerokości geograficznej, a pragnienie 
wspomnień wszędzie jest potrzebą.  
Biznesowy model serwisu przyciągnął uwagę agencji 
Bloomberg, która zbadała finansową kondycję branży 
nekrologów. Legacy.com ma roczne przychody się-
gające nawet 100 mln USD. Ponad połowa z 200 tys. 
zmarłych w każdym miesiącu Amerykanów trafia do 
tej bazy. Rodziny za oceanem wydają rocznie nawet 
500 mln USD na publikację nekrologów w gazetach. 
Legacy.com trwa i zarabia, bo menedżerom udało się 
zbudować mosty pomiędzy różnymi światami. Portal 
zdecydował się na współpracę i podział wpływów 
z gazetami. Nie jest więc zabójcą tradycyjnych me-
diów, ale nie dał się też zniszczyć mediom społecz-
nościowym, które wykorzystuje jako narzędzie dla 
swoich odbiorców. Żałobnicy mogą teraz zebrać 
wszystkie informacje na temat zmarłej osoby i szcze-
gółów ceremonii pod jednym linkiem transportowa-
nym przez sieci społecznościowe.
Legacy.com należy do firmy private equity Great 
Hill Partners z Bostonu. Zatrudnia obecnie około 
200 osób, a wielu z nich poświęca czas na utrud-
nianiu życia „trollom internetowym”, czyli ludziom 
posługującym się w sieci mową nienawiści. W obliczu 
śmierci kłamstwa, wulgaryzmy i pomówienia są 
szczególnie bolesne, tym bardziej że nieżyjący nie 
mogą się bronić. Pozostali pracownicy zajmują się 
reklamą, rozwojem produktów czy prowadzeniem 
blogów z poradami.  © Ⓟ

Łukasz Ostruszka

INTERNET

NEKROLOGICZNY BIZNES 
WART MILIONY

Mniejsza o konsekwencje secesji — „brexit” to 
słowo na fali, a w marketingu chodzi o to, żeby 
łapać najwyższe.
Miał rację czy nie miał racji — to się dopiero okaże. 
Richard Branson, założyciel imperium Virgin 
Mobile, jeszcze przed referendum rozstrzygają-
cym, czy Wielka Brytania powinna opuścić Unię 
Europejską, przekonywał w samodzielnie sfinanso-
wanej kampanii medialnej, że ewentualne „leave”, 
czyli „wyjście”, będzie ciosem dla  brytyjskich firm.
Są jednak takie, które poczuły wiatr w żaglach, gdy 
decyzja o secesji stała się faktem. Tuż po refe-
rendum niektórzy przedsiębiorcy z Wysp ruszyli 
prosto do urzędu patentowego. W drodze na rynek 
są brexitowe ciasteczka, o których rozpisują się 
portale. Wniosek o zastrzeżenie nazwy handlowej 
„brexit biscuits” został złożony przez pewną przed-
siębiorczą Brytyjkę dzień po referendum. W ślad za 
sentymentalną przekąską w sklepach może pojawić 
się sygnowane brexitem piwo z jednego z londyń-
skich browarów. A tradycyjną „english breakfast 
tea” będzie niedługo można zastąpić „english brexit 
tea”. Tę ostatnią, co ciekawe, jako nową markę chce 
zastrzec producent z Niemiec.
Intellectual Property Office, urząd własności 
intelektualnej, w Newport weryfikuje obecnie 
10 wniosków o prawo do wykorzystania jako znaku 
towarowego zbitki słownej, która pozbawiła Davida 
Camerona fotelu premiera. 
— Można śmiało powiedzieć, że to nazwa handlo-
wa miesiąca — powiedziała Kate O’Rurke, prezes 
Institute of Trade Mark Attorneys (instytutu prawni-
ków ds. znaków handlowych).
Niektórzy złośliwie komentują, że tymi, którzy ze 
smakiem zjedzą tradycyjne „angielskie śniadanie” 
po brexicie, będą Niemcy.  [AR]  © Ⓟ

Choć w przeddzień decyzji Brytyjczyków o wyjściu 
z UE Polacy masowo przelewali swoje oszczędności 
do kraju, obecnie sytuacja się uspokoiła — informuje 
londyńska firma TransferGo, pośrednicząca w przele-
wach finansowych między Wielką Brytanią a Polską.
Firma obsługuje 100 tys. Polaków mieszkających na 
Wyspach, w większości emigrantów zarobkowych, 
którzy albo ślą do Polski comiesięczne kwoty wspie-
rające rodzinę w kraju, albo zasilają konta oszczęd-
nościowe w celu zgromadzenia pieniędzy, np. na 
zakup mieszkania. Średnia wartość jednej transakcji 
wynosi 300 GBP od osoby, choć nie brakuje takich, 
którzy regularnie przelewają 1000 GBP i więcej. 
— Podobnie jak inne firmy z branży, byliśmy pełni 
obaw o sytuację po ewentualnym wyjściu Wielkiej 
Brytanii ze wspólnoty, zwłaszcza że w dniu 
referendum znacząco przybyło transakcji, a ich 
wartość wzrosła o około 25 proc. Jednak dziś, trzy 
tygodnie od zaskakującej decyzji Brytyjczyków, 
nastąpiła stabilizacja — mówi Paulina Kafara, me-
nedżer na Polskę w TransferGo. 
Jej zdaniem, po uspokajających wypowiedziach po-
lityków Polacy na razie nie obawiają się o najbliższą 
przyszłość na Wyspach. Pełny obraz tego, jak brexit 
wpłynął na sytuację finansową Polaków, będzie 
można uzyskać dopiero jesienią.  [AD] © Ⓟ

Internetowe nekrologi mogą być stabilnym 
biznesem w erze mediów społecznościowych

4,5 mln
LICZBA DNIA

Taką liczbę ubogich 
odnotowano we Włoszech 
w 2015 r., co stanowi około 
7,6 proc. mieszkańców 
kraju. To największa liczba 
osób żyjących w skrajnym 
ubóstwie od 2005 r. — po-
dał Istat, włoski urząd sta-
tystyczny.

 WIRTUALNE ŻYCIE PO ŻYCIU: Od początku roku do połowy lipca na całym świecie zmarło już 
około 32 mln osób. Legacy.com namawia do tego, żeby życiorysami dzielić się w internecie.  [FOT. ARC]
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