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Zniknie lex deweloper i studium zagospodarowania.
Zastąpią je nowe rozwiązania, które przyspieszą
uchwalanie planów i je uelastycznią. Piotr Uściński,
wiceminister rozwoju, wyjaśnia szczegóły. 2-3

O upadku z nieba do piekła,
powrotnej drodze przez
mękę i o tym, że było warto,
opowiada Robert Kubica
— jedyny Polak w Formule 1,
człowiek z benzyną
zamiast krwi. 7
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Wysoka cena
niższych podatków

Fed
odwróci się
od Wall Street

Obniżka PIT, zapowiedziana przez premiera Mateusza
Morawieckiego, pozwoli pozbyć się komplikacji wprowadzonych Polskim Ładem i nieco złagodzić wpływ wzrostu cen
na portfele gospodarstw domowych. Postawi jednak państwo przed dylematem: wysoka inflacja czy recesja. 3, 16

Jerome Powell, szef Fedu, zapowiedział ilościowe zacieśnienie polityki. Historycznie
oznaczało to m.in. przecenę
na giełdach. 20-21

Estoński bank, w którego
zarządzie zasiada Maciej
Pieczkowski, ma własny patent
na pożyczanie w sieci. Dzięki
temu bez inwestycji w markę
wykroił dla siebie pokaźny
kawałek rynkowego tortu,
mimo że ma rywali ze znacznie
wyższej ligi. Wkrótce polski
menedżer będzie rozwijał bank
w regionie, a w jego ofercie
pojawi się produkt na czasie
— płatności odroczone. 4
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SZCZYT NATO W BRUKSELI

Zachód stoi
z bronią u nogi
JACEK ZALEWSKI
j.zalewski@pb.pl

Z

apożyczona do tytułu teza o biernym staniu była
w epoce PRL zarzutem propagandy komunistycznej wobec całego dorobku Armii Krajowej.
Wymiar polityczny zarzutu to oczywistość, ale
merytorycznie tamta teza była częściowo zasadna — podziemne państwo oceniało szanse realnie i starało się unikać
zbędnych ofiar, aby skoncentrować siły na akcję „Burza”
w decydującym momencie wojny. Zupełnie inną kwestią
stało się tragiczne rozpoczęcie owej akcji 1 sierpnia 1944 r.
na terenie Warszawy. Po latach właśnie adaptacja tamtej
tezy — po zdjęciu z niej PRL-owskiego odium — pasuje
mi jako najkrótszy komentarz dorobku nadzwyczajnego,
zaledwie trzygodzinnego (odliczając celebrację powitania
30 prezydentów/premierów oraz ustawiania ich do zdjęcia)
szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
w Brukseli. Gdy konkretne zbiorowe ustalenia odcedzi się
z propagandowej wody, to największą wartością krótkiego
szczytu jest fakt, że… w ogóle się odbył pod wpływem
tragicznej dla Ukrainy napaści Rosji. Dłuższy, który ma
przyjąć zmianę strategii NATO, planowo zbierze się dopiero
29-30 czerwca w Madrycie.
Potwierdziła się prawda oczywista po naszej stronie mocy,
zaś nieszczęsna dla Ukrainy. NATO traktuje zewnętrzne
granice państw członkowskich jako kordon między strefami
życia i śmierci. Notabene atak islamskich terrorystów
11 września 2001 r. na World Trade Center i Pentagon sojusz
uznał za pierwszą w jego dziejach traktatową „zbrojną
napaść na jedną lub więcej ze stron w Europie lub Ameryce
Północnej” i solidarnie dokonał kontruderzenia zbrojnego
w celu traktatowego „przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa północnoatlantyckiego”. Tyle że nastąpiło to daleko od granic NATO, bo w Afganistanie, chociaż faktycznie
na północ od zwrotnika Raka (taka jest południowa granica
zasięgu sojuszu). Obecnie uderzenia rosyjskich rakiet bliżej
niż 20 km od granicy NATO w znaczeniu dosłownym jeszcze
nie naruszają „bezpieczeństwa północnoatlantyckiego”.
Prezydent Wołodymyr Zełenski już pogodził się z niemożliwością posłania choćby jednego żołnierza NATO do akcji
na terenie Ukrainy. Najeźdźca Władimir Putin nigdy nie
ogłosił granic tzw. operacji specjalnej, zatem to cały obszar
Ukrainy. Taką interpretację terytorialną narzuconą przez
agresora najpotężniejszy sojusz militarny świata zaakceptował. Trudno jednak pojąć zachowawczość NATO w dostarczaniu napadniętemu sąsiadowi samego sprzętu wojskowego już bez ludzi. A także niekonsekwencję i aptekarskie
rozliczanie, czy wyposażenie jednak dostarczane na pewno
jest defensywne, żeby Rosja nie wykorzystała pretekstu
do prowokacji lub otwartej konfrontacji.
Prezydent Ukrainy zdalnie prosił szczyt NATO o przekazanie
choćby 1 proc. sojuszniczych czołgów lub samolotów.
To wcale nie mrzonka, oczywiście w grę wchodziłyby
wyłącznie maszyny znane armii Ukrainy, czyli pochodzące z epoki Układu Warszawskiego i wyposażenia Armii
Radzieckiej. Niedawno głośny był wątek samolotów MiG-29,
ale nie taki prosty, ponieważ przeszkolenie ukraińskich
pilotów na np. polskich zmodernizowanych maszynach potrwałoby miesiące. Istnieje jednak inny poradziecki sprzęt,
spolonizowany, z nowym systemem kierowania ogniem
oraz łączności, noktowizją etc., który Ukraińcy przyjęliby
od ręki. To kilkadziesiąt już zmodernizowanych czołgów
T-72. W standardach NATO są już archaiczne, ale na froncie
ukraińsko-rosyjskim pasowałby idealnie. Po drugiej stronie
sieją śmierć takie same czołgi, ze złowieszczymi zygzakami,
bezzasadnie zwanymi literą Z… Niestety, w realiach NATO
nawet taka pomoc jest wykluczona. © Ⓟ
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Zniknie lex dewe
pojawią się plany
Plan ogólny zamiast studium, które niewiele
w praktyce daje – taką m.in. zmianę zakłada
projekt reformy planowania przestrzennego
Paweł
Berłowski
p.berlowski@pb.pl ☎ 22-333-99-33

Po wejściu w życie przygotowanej
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
reformy planowania przestrzennego
wszystkie obowiązujące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin stracą moc do 2026 r.
Już od 2023 r. zaczną pojawiać się za to
plany ogólne — akty prawa miejscowego
znacznie prostsze do sporządzenia, ale
mające większy wpływ na przestrzeń. To
na ich podstawie gminy będą prowadzić
politykę przestrzenną, a więc wydawać
decyzje o warunkach zabudowy i tworzyć
plany miejscowe.
Zniknie również specustawa mieszkaniowa (tzw. lex deweloper), a jej rolę — tyle
że w odniesieniu do różnych inwestycji,
nie tylko mieszkaniowych — zaczną pełnić
zintegrowane plany inwestycyjne (ZPI),
które będą jedną z form planów miejscowych.
Piotr Uściński, wiceminister rozwoju
i technologii odpowiedzialny za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne oraz mieszkalnictwo, dąży
do tego, by nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
została uchwalona do końca 2022 i zaczęła działać na początku przyszłego roku.
— Większość tych przepisów
wejdzie w życie niemal od
razu po uchwaleniu ustawy,
natomiast przepisy o rejestrze
urbanistycznym i dalszej cyfryzacji czy opłatach planistycznych dopiero w 2026 r.
Tak długi czas pozwoli zainteresowanym na przygotowanie
— mówi Piotr Uściński.

Plany ogólne
Cezura 2026 r. to także ostateczny termin
przygotowania przez
gminy planów ogólnych. Autorzy projektu liczą, że wprowadzenie planu
ogólnego umożliwi racjonalne wyznaczanie w gminach terenów
pod zabudowę
i przez to uru-

chomione zostaną tereny najbardziej
predysponowane do przekształceń.
— Plan ogólny ma zastąpić studium
wykonywane obowiązkowo przez gminę
przed uchwaleniem miejscowych planów.
To będzie łatwiejszy, a przez to tańszy
w przygotowaniu dokument. Mimo że
łatwiejszy, będzie obowiązującym prawem miejscowym, przygotowanym przy
współudziale społeczeństwa dzięki znacznie rozbudowanej partycypacji. W oparciu
o niego gminy nie tylko będą przygotowywały miejscowe plany, ale też będą mogły
wydawać WZ — mówi Piotr Uściński.
Decyzje WZ pozostaną w systemie,
ponieważ zdaniem projektodawców nie
jest możliwe przygotowanie planów miejscowych dla całego obszaru Polski w krótkim horyzoncie czasowym. Poprzednio,
w 2003 r., ustawodawca zakładał, że dominować będą plany miejscowe, a decyzje
będą jedynie wyjątkiem. Do dziś, po dziewiętnastu latach obowiązywania ustawy,
tak się nie stało.
— Choć uproszczone procedury bardzo
przyspieszą tworzenie aktów planowania
przestrzennego, to gminy mogą mierzyć
się z innymi wyzwaniami. W wyniku
uchwalenia planu miejscowego wzrasta
wartość części nieruchomości, a części
się obniża. Tam gdzie maleje, gmina musi
zapłacić odszkodowanie. Z kolei tam gdzie
np. gmina przekształca tereny rolne na
inwestycyjne i w efekcie zyskują one na
wartości, ma zastosowanie tzw.
opłata planistyczna. Zakładamy
jednak, że opłata ta nie powinna być powiązana ze
sprzedażą nieruchomości,
ale z rozpoczęciem inwestycji, a właściwie z informacją o ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę
lub o braku wniesienia
sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy — mówi
Piotr Uściński.

Oznacza to zmianę rozwiązania obowiązującego w stosunku do inwestycji
realizowanych na podstawie planów
miejscowych i jednocześnie rozszerza je
o inwestycje realizowane na podstawie
decyzji o WZ. Zdaniem Piotra Uścińskiego
tak sformułowany przepis powinien stać
się kolejnym czynnikiem mobilizującym
do sporządzania większej liczby planów
miejscowych, a także pozwoli gminom pozyskać dodatkowe środki finansowe.
— Zdajemy sobie sprawę, że dla części
gmin wyzwaniem może być uchwalenie
planu ogólnego do 2026 r. Z dużą rozwagą
podeszliśmy do możliwości samorządów,
stąd w KPO został ujęty znaczny pakiet
wspomagający realizację reformy, w tym
sporządzenie planów ogólnych — mówi
Piotr Uściński.

Jedno wyłożenie
Reforma z pewnością nie oznacza odejścia
od planów miejscowych. Projektodawcy
chcą, aby tych planów przybywało, a dodatkowo aby były one bardziej niż obecnie elastycznym narzędziem do zarządzania przestrzenią.
— Bardzo ważne zapisy tej reformy dotyczą skrócenia okresu przygotowywania
aktów planowania przestrzennego, w tym
planów miejscowych. Obecnie ta procedura często ciągnie się latami. Bywa, że
ważne z punktu widzenia gminy czy inwestora inwestycje są odkładane, bo nie ma
planu miejscowego lub studium wymaga
zmiany. Chcemy skrócić ten proces, tak
aby czas przygotowania planu wynosił
nawet osiem miesięcy, a w szczególnych
przypadkach, przy nowej, uproszczonej
procedurze wynosił jedynie dwa miesiące
— mówi Piotr Uściński.
Takie usprawnienie będzie możliwe do
osiągnięcia dzięki wprowadzeniu jednokrotnego wyłożenia aktu do konsultacji
społecznych, a nie jak obecnie wielokrotnego. Według projektodawcy nie zaszkodzi
to zasadom partycypacji społecznej — będzie ona możliwa nawet na szerszą skalę,
bo oprócz zbierania uwag w trakcie wyłożenia planów w urzędzie gminy będą możliwe spotkania otwarte, panele eksperckie, a nawet spacery studyjne. Wszelkie
materiały znajdą się też na stronie internetowej gminy, a docelowo w Rejestrze
Urbanistycznym, który będzie umożliwiał
wykonywanie wielu czynności bez wizyty
w urzędzie, za pomocą internetu.

OD PRZYSZŁEGO ROKU: Większość tych
przepisów wejdzie w życie niemal od razu
po uchwaleniu ustawy – mówi Piotr Uściński,
wiceminister rozwoju i technologii. [FOT. ARC]
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Piotr Nowak
odwołany minister rozwoju i technologii, którym został 26 października 2021 r. po… premierze Mateuszu Morawieckim, kierującym resortem przejściowo po Jarosławie Gowinie

Strategiczne Ministerstwo Rozwoju i Technologii ma pecha – trzeci w jego krótkiej historii szef
nie przetrwał nawet pięciu miesięcy. Piotr Nowak od początku nie był faworytem Mateusza
Morawieckiego – mimo ich wcześniejszej współpracy w resorcie finansów – stanowisko
zawdzięczając decyzji prezesa PiS z podszeptu wicepremiera Jacka Sasina. Miał ogromne
ambicje, w PiS zaczęto mówić o Piotrze Nowaku nawet jako o… hipotetycznym następnym

loper,
ogólne
Według Piotra Uścińskiego obecnie
plany miejscowe w niektórych gminach
hamują, zamiast wspierać ich rozwój, bo
trudno je zmienić czy uchwalić nowe.
— Reforma ma sprawić także, że plany
miejscowe będzie można sprawniej modyfikować — samorząd ma mieć władztwo
planistyczne nie tylko w chwili uchwalenia planu miejscowego, ale także potem,
aby mógł nim zarządzać adekwatnie do
zmieniających się okoliczności, zachowując jednocześnie niezbędne, precyzyjnie
określone w ustawie warunki — mówi
Piotr Uściński.

Lex deweloper do kosza
Projekt ustawy o planowaniu przestrzennym zakłada jako jedną z form planu miejscowego szczególny tryb jego uchwalania
— tzw. zintegrowany plan inwestycyjny
(ZPI). Jest to rozwiązanie częściowo podobne do ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz
inwestycji towarzyszących, zwanej potocznie „lex deweloper” lub „specustawą mieszkaniową”.
W przypadku ZPI przepisy odnoszą się
nie tylko do inwestycji mieszkaniowych,
ale do każdego ich typu. Może to być fabryka, mieszkania deweloperskie czy
budowane przez ludzi w kooperatywie.
Inwestor zainteresowany wprowadzeniem
konkretnej inwestycji na danym terenie
będzie mógł to zrobić w porozumieniu
z gminą właśnie na podstawie przepisów
o ZPI.
— ZPI różni się od planu miejscowego
tym, że inwestor przygotowuje wstępny
projekt planu, ale przede wszystkim zobowiązuje się wobec gminy do realizacji
pewnych dodatkowych zobowiązań, np.
wsparcia finansowego gminy, zbudowania drogi, szkoły itp. W obecnym stanie
prawnym to już się dzieje, ale nie do końca formalnie. Chcemy dać gminom możliwość transparentnego, zgodnego z prawem zrealizowania takiej inwestycji we
współpracy z inwestorem — tłumaczy Piotr
Uściński.
W przypadku specustawy mieszkaniowej nie było obowiązku takiego porozumienia dotyczącego świadczeń między
gminą a inwestorem. Projekt nowelizacji
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie reguluje dokładnie,
jakie to mogą być świadczenia. Zdaniem
Piotra Uścińskiego oczekiwania gmin muszą być jednak racjonalne. Również przy
ZPI będzie zachowana szeroka partycypacja społeczna, aby każdy mieszkaniec mógł
zgłosić swoje uwagi.
Po nowelizacji ustawy o planowaniu
przestrzennym specustawa mieszkaniowa
nie będzie więc potrzebna.
Vox populi
W przypadku projektu nowelizacji ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym resort rozwoju i technologii
przeprowadził szerokie prekonsultacje
wśród przedstawicieli władz samorządo-

wych i administracji rządowej, organizacji
branżowych i samorządowych, uczelni,
urbanistów i projektantów, by już na tym
wstępnym etapie móc dokonać korekt.
Wpłynęło prawie 400 uwag.
— Idea wprowadzenia planów ogólnych zamiast studiów została odebrana
przychylnie. W trakcie prekonsultacji
otrzymaliśmy wiele, nierzadko bardzo szczegółowych uwag. Niektóre już
uwzględniliśmy w naszym projekcie.
Jednak główne kierunki ustawy nie zostaną zmienione — mówi Piotr Uściński.
Jako przykład zmiany takich szczegółowych zasad podaje wydłużenie obowiązywania ważności warunków zabudowy
z proponowanych wstępnie trzech lat
do pięciu od chwili, gdy staje się prawomocna. To wyjście naprzeciw potrzebom
inwestorów, którzy uzyskali lub uzyskają
niebawem WZ, a nie mają jeszcze przygotowanej budowy. Jednak propozycja
polegająca na wygasaniu ważności WZ
po upływie konkretnego czasu pozostała
w projekcie. © Ⓟ
OKIEM EKSPERTA

Duże zmiany,
ale mało czasu na
ich dopracowanie
KONRAD MŁYNKIEWICZ
radca prawny

N

ie ulega wątpliwości, że system
planowania przestrzennego w Polsce
nie jest doskonały, co najlepiej obrazuje
fakt, że zaledwie dla około 30 proc.
terytorium kraju uchwalone są miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego.
Długotrwałe procedury planistyczne stały
się normą i znane mi są przypadki, że
uchwalenie planu trwa już kilkanaście lat
podczas których projekty planu były już
kilkukrotnie wykładane publicznie. Cieszy
więc zapowiedź, że projekt nowelizacji
ma przewidywać znaczne skrócenie
procedury uchwalania planów. To, że będą
uchwalane w zaledwie osiem miesięcy,
a nawet w dwa miesiące, wydaje się mało
prawdopodobne, natomiast jednokrotne
wykładanie projektu planu z pewnością
te procedury skróci. Z pewnością dobrą
korektą jest też zapowiadane wydłużenie
terminu obowiązywania decyzji
o warunkach zabudowy do pięciu lat.
W realiach inwestycji budowlanych 3-letni
okres obowiązywania tych decyzji z całą
pewnością byłby bardzo krótki.
Martwi mnie z kolei bardzo duży pośpiech
w procedowaniu największej od lat
reformy planowania przestrzennego.
Założenie, że jeszcze w tym roku nowe
przepisy wejdą w życie, powoduje, że
prace nad zmianami będą bardzo szybkie,
co z reguły wpływa negatywnie na jakość
prawną przepisów.

premierze. We wtorek minister na wyrost obwieścił mediom polityczne odblokowanie przez
Brukselę naszego Krajowego Planu Odbudowy. Próba spicia śmietanki w roli herolda dobrej
nowiny została uznana przez Mateusza Morawieckiego za grzech niewybaczalny, dlatego
premier wykorzystał idealną okazję do pozbycia się nielojalnego ministra. Wyrzucenie Piotra
Nowaka uzasadnił „wyczerpaniem się uzgodnionej formuły współpracy”. [JAZ]

Luźna polityka fiskalna przyczyni się
do większego wzrostu stóp procentowych
Rentowność 2-letnich obligacji skarbowych, odzwierciedlająca oczekiwania na zmiany stóp NBP
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KOMENTARZ EKONOMICZNY

Niższe podatki to wyższe
stopy procentowe
IGNACY MORAWSKI
główny ekonomista
„Pulsu Biznesu”

R

ząd zapowiedział głębokie cięcie podatków dochodowych, by ulżyć gospodarstwom domowym, którym ciąży
inflacja, oraz naprawić tzw. Polski
Ład. Obniżanie podatków jest jednak niezgodne
z rosnącymi potrzebami wydatkowymi państwa,
które mogą być finansowane inflacją wywołującą
wzrost nominalnych stóp procentowych. Dlatego
rentowność obligacji wzrosła.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że podstawowa stawka PIT (podatek od
dochodów osobistych) zostanie obniżona z 17 do
12 proc. Zmiana ma kosztować budżet 15 mld zł
— dokładnie tyle zostanie w kieszeniach podatników. W ten sposób znika duża część kontrowersji
politycznych związanych z tzw. Polskim Ładem,
czyli zmianami w stawkach podatku, które były
dla większości podatników średnio korzystne,
mało zrozumiałe i bardzo skomplikowane pod
względem rozliczeń. W obecnych warunkach
na zmianach stracą tylko podatnicy zarabiający
powyżej 18 tys. zł miesięcznie (przy umowach
o pracę). Pojawiają się też dodatkowe ulgi dla
przedsiębiorców — m.in. możliwość odliczenia
części składki zdrowotnej od podatków.
Wszystkie zmiany podatkowe wprowadzone
w ostatnich miesiącach mają kosztować ok.
30 mld zł, czyli 1,2 proc. PKB (licząc w skali całego
roku). Będą ratowały dochody gospodarstw
domowych przed realnym spadkiem wywołanym
wysoką inflacją. Problem polega natomiast na
tym, że cięcie podatków nie współgra z rosnącymi potrzebami wydatkowymi kraju. Mamy
wydawać więcej na obronę narodową — o ok.
1 proc. PKB rocznie i więcej na ochronę zdrowia
— o ok. 1-2 proc. PKB rocznie. Do tego dochodzi
koszt utrzymania uchodźców — ok. 1 proc. PKB
rocznie. Trzeba też pamiętać, że istotnie wzrosną
nam również koszty obsługi długu publicznego
wskutek wzrostu stóp procentowych w Polsce
i na świecie oraz osłabienia złotego — to też będzie
ok. 0,5-1 proc. PKB rocznie. Rozziew między
dochodami a wydatkami robi się spory.
Ten rozziew dochodowo-wydatkowy jest obecnie
w dużej mierze pokrywany dzięki wysokiej inflacji.
Wzrost cen sprawia, że znacznie wyższe są dochody z różnych podatków, a jednocześnie maleje

realny koszt niektórych transferów społecznych,
takich jak 500 plus. Inflacja w dużej mierze finansuje więc koszty budżetowe, pomagając rządowi
utrzymać deficyt finansów publicznych w ryzach.
Kłopot polega na tym, że obniżanie podatków
i zwiększanie wydatków w warunkach wysokiej inflacji zwiększa znacząco ryzyko, że inflacja utrzyma
się na wysokim poziomie. W pewnym uproszczeniu można zatem powiedzieć, że rząd finansuje
sobie nowe wydatki inflacją. Sprawia to, że Rada
Polityki Pieniężnej musi i będzie musiała mocno
podnosić stopy procentowe. Stopa referencyjna
NBP wzrosła z 0,1 do 3,5 proc. w ciągu zaledwie
pół roku, a kontrakty terminowe na rynku wyceniają, że wzrośnie jeszcze o kolejne 2,5-3 pkt proc.
W czwartek rentowność obligacji skarbowych
wzrosła o 0,2-0,3 pkt proc., w dużej mierze w reakcji na informacje o stymulacji fiskalnej.
Jak na to wszystko zareaguje cała gospodarka?
Są, jak sądzę, dwa scenariusze.
Jeżeli stopy procentowe dostosują się jeden do
jednego do wyższej inflacji, czyli realne stopy
pozostaną bardzo niskie, to będziemy utrwalali
w Polsce wysoką inflację w takim stopniu, że już
nie da się jej w przewidywalnej perspektywie
obniżyć do 2,5 proc. Możliwe, że utrzymamy
relatywnie wysokie tempo rozwoju (z oczywistym
spowolnieniem w tym roku), ale cała sfera
nominalna gospodarki przesunie się wyżej
— ceny i płace będą rosły szybciej, nominalne
stopy procentowe będą wyższe, podobnie
jak ceny zagranicznych walut.
Jeżeli zaś bank centralny będzie się starał mimo
wszystko sprowadzić inflację w przewidywalnej
perspektywie do 2,5 proc., to będzie musiał radykalnie podnieść nominalne stopy procentowe,
w stopniu, który może wywołać głębszą recesję.
Czy nie ma innej perspektywy i jesteśmy skazani na
tragiczny wybór między wysoką inflacją a recesją?
Cóż, w gospodarce nic nie działa mechanicznie,
oczywiście, że możliwe są inne scenariusze. Może
się na przykład okazać, że uchodźcy bardzo
dobrze adaptują się na polskim rynku pracy,
dochodzi do ogromnego wzrostu liczby osób
aktywnych zawodowo i przez to wzrostu bazy
podatkowej. Mogłoby się wtedy udać sfinansować nowe pomysły bez trwale wysokiej inflacji.
Musiałoby się jednak jednocześnie wydarzyć wiele
niespodziewanych rzeczy.
Z makroekonomicznego punktu widzenia wyglądamy jak samochód, którego kierowca naciska gaz
do dechy, a jednocześnie zaciąga hamulec ręczny.
Nie wygląda to na zrównoważoną i bezpieczną
sytuację. © Ⓟ
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Inbank idzie w Europę
Szef polskiego oddziału będzie odpowiadać za cały biznes w regionie.
Inbank uruchomi w Polsce płatności odroczone, którymi chce podbić Niemcy
Eugeniusz
Twaróg
e.twarog@pb.pl ☎ 22-333-97-01

Zadebiutowali na polskim rynku cztery lata
temu w marcu 2017 r. Długo było o nich
cicho, żeby nie powiedzieć, że nie było
słychać nic. Zresztą w momencie startu
niektórzy przewidywali, że Inbank, oddział
estońskiego banku o tej samej nazwie, skończy podobnie jak wiele firm parających się
pożyczaniem w internecie: wejdzie z przytupem i rozbije się o ryzyko kredytowe. Polski
klient online ma już od czasów wczesnego
Vivusa z 2013 r. przetestowany patent, że
każda nowa firma ma duży apetyt na zdobywanie rynku i słabo skalibrowane narzędzia
scoringowe, które na początku nie radzą sobie z wyłapywaniem oszustów.
Inbank jednak przetrwał. Niedawno
zrobiło się o nim głośno, kiedy pochwalił
się, że blisko 8 proc. nowej sprzedaży kredytów ratalnych na polskim rynku trafia
do jego portfela. Jak na bank z bilansem
1,2 mld zł, to imponujący wynik. Bo trzeba
pamiętać, że gra w kategorii superciężkiej,
gdzie aktywne są Santander Consumer
Bank, Alior czy mBank.
— Nie widać nas, ponieważ nie inwestujemy w brand. Klient widzi naszą markę,
dopiero kiedy podpisuje umowę kredytową — wyjaśnia Maciej Pieczkowski, szef
Inbanku w Polsce.
Strategia Inbanku trochę przypomina sposób działania Lukas Banku czy Żagla sprzed
wielu lat, które dostarczały finansowanie
klientom dużych sieci handlowych (z elektroniką, meblami) poprzez sieć stanowisk, kiosków, gdzie kupujący mógł szybko zaciągnąć
kredyt pod konkretny zakup. Inbank działa
podobnie, tyle że głównie w sieci. Choć nie
tylko — ma również stacjonarne stanowiska.
— Nasze DNA to e-commerce. Tak działamy od początku w Estonii. Wchodząc do
Polski, podążaliśmy za partnerem i musieliśmy pokonać drogę z online’u do offline’u,
ponieważ dla wielu z nich był to ważny kanał sprzedaży — mówi Maciej Pieczkowski.
Jak przekonuje, punkt startu ma znaczenie. Konkurenci podążali odwrotną
ścieżką i model sprzedaży naziemnej przenosili do internetu.
— Nasz proces od początku był przygotowany pod klienta internetowego, czyli
maksymalnie prosty i szybki. To pozwoliło
nam podjąć rywalizację z innymi bankami, w których modele kredytowe nie były
zmieniane od lat. My pokazaliśmy partnerom, że system nie musi wyglądać jak
przed dekadą. W modelu online też czuliśmy się komfortowo, ponieważ konkurenci stosowali systemy podobne jak w offline, lekko tylko przystosowane do potrzeb
e-commerce — mówi Maciej Pieczkowski.

Bankowość to commodity
Inbank działa w modelu B2B2C. Mniej
niż 10 proc. kredytów trafia do klienta

SZEF REGIONU:
Maciej Pieczkowski,
członek zarządu
Inbanku,
przejmie
odpowiedzialność
za rozwój biznesu
w Polsce,
Czechach
i na Słowacji.
[FOT. ARC]

bezpośrednio pozyskanego przez bank.
Reszta idzie za pośrednictwem partnerów.
Inbank mówi, że dostarcza usługę typu
commodity i się tego nie wstydzi.
— Podstawiamy partnerowi wagon z gotówką. Ale to robią wszyscy. Nasza wartość dodana, jaką zapewniamy, polega na
tym, że wiemy, jak skierować strumień
finansowania, żeby zwiększyć sprzedaż
partnera. Nigdy nie będziemy konkurować ceną. Mówimy partnerowi, że zapłaci
więcej, ale więcej też zyska — przekonuje
Maciej Pieczkowski.
W e-commerce jednym z mierników
skuteczności biznesu jest odsetek porzuconych koszyków, czyli transakcji niezakończonych płatnością. Maciej Pieczkowski
twierdzi, że Inbank może poprawić współczynnik konwersji i doprowadzić do finalizacji zakupów.
— Opierając się na danych ze współpracy z PayU, możemy powiedzieć, że mamy
najwyższy współczynnik konwersji wśród
banków — mówi Maciej Pieczkowski.
Jak przekonuje, nie jest to efekt brawury ludzi od ryzyka i łagodnych warunków
kredytowych, ale uproszczenia i automatyzacji procesu kredytowego. 9 na 10 umów
ma formę elektroniczną, 90 proc. wniosków rozpatrywane jest automatycznie.
Średni czas oczekiwania na decyzję banku
to 7,4 sekundy.
Portfel kredytowy Inbanku ma wartość
1,2 mld zł. 60 proc. stanowią ratalne kredyty ekologiczne, 31 proc. pozostałe kredyty ratalne, głównie samochodowe. Tylko
9 proc. przypada na kredyt gotówkowy.
Inbank finansuje się z depozytów klientów.
Udaje mu się wykręcić niezłą marżę odset-

kową. W 2021 r. wyniosła 4,5 proc., przy
nieco ponad 2 proc. w krajowych bankach.
Zysk wyniósł 10,5 mln zł. Na początku
ubiegłego roku bank osiągnął break even.
— Branża finansowa jest niskomarżowa.
O wynikach decyduje wolumen, który
stopniowo osiągamy, Do tej pory portfel
kredytowy rósł dwucyfrowo. Uważamy,
że mamy potencjał do utrzymania takiego
tempa — mówi Maciej Pieczkowski.

Z płatnościami odroczonymi na Niemcy
W tym roku w ofercie Inbanku znajdzie się
nowy produkt — płatności odroczone. To
właściwie więcej niż produkt. Estońska grupa
Inbank odpala platformę Paywerk do obsługi transgranicznych płatności buy now pay
later. Pomysł ciekawy, polegający na tym,
że merchant działający na kilku rynkach
może wdrożyć BNPL wszędzie poprzez jedną integrację z platformą. Paywerk ma jeszcze jedną unikatową funkcjonalność, która
przypomina koncept na płatności odroczone opracowywany obecnie przez Blika: chce
zostać kimś w rodzaju pośrednika między
merchantami a bankami. Ze względów regulacyjnych wejście banku w BNPL jest dość
skomplikowane. Paywerk weźmie na siebie
kwestie regulacyjne i technologiczne.
Już sama nazwa platformy sugeruje, w jaki rynek celuje — Niemcy. Maciej
Pieczkowski mówi, że Paywerk oprócz
Polski pojawi się u zachodnich sąsiadów,
gdzie jest mnóstwo lokalnych banków, dla
których BNPL może być ciekawym sposobem na dodatkowy biznes w Austrii i być
może w Czechach.
Być może, bo o ile niemiecki rynek jest
już rozpoznany przez Inbank, ponieważ

zbiera tam depozyty, to do czeskiego dopiero się przymierza. Bank planuje start
w Czechach i Słowacji w połowie tego
roku. Operacje w tej części Europy będzie
nadzorować Maciej Pieczkowski. Jest on
również członkiem zarządu całej grupy
Inbank, co odzwierciedla znaczenie i siłę
Polski, której udział w estońskim biznesie
przekracza 50 proc.

Czas niepewności, czas okazji
Inbank na razie nie skorygował planów
na ten rok w związku z wojną w Ukrainie.
Maciej Pieczkowski mówi, że trzeba obserwować rozwój sytuacji. Przypomina,
że w związku z pandemią rynki ogarnęła panika, a potem okazało się, że wiele
biznesów dostało niespodziewanego
doładowania w związku z koniecznością
przestawienia się na internetowe kanały
sprzedaży. Zalicza się do nich Inbank, który skorzystał na przyspieszonej migracji
partnerów do e-commerce.
— Pandemia przyspieszyła adopcję
nowych rozwiązań. Spodziewamy się, że
teraz może być podobnie. Pojawiają się
problemy z surowcami, źródłami energii. Rynek nie cierpi próżni. Unia będzie
starała się uniezależnić energetycznie.
Pojawią się jeszcze większe środki na
wsparcie dla programów zielonej energii.
Ci, którzy dobrze odczytają sygnały płynące z otoczenia, wygrają na tym — ocenia
Maciej Pieczkowski.
Inbank jest estońskim bankiem.
Zatrudnia 300 osób, z czego w Polsce
56. Zysk w 2021 r. wyniósł 10,6 mln EUR.
Portfel kredytowy miał wartość 605 mln
EUR, a depozytowy 618 mln EUR. © Ⓟ
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Piwowarzy
notują najgorsze
wyniki od 10 lat

Wysoka inflacja, akcyza — od 2020 r. dwie 10-procentowe podwyżki — oraz covid ciągną rynek piwa w dół.
Z danych PARPA wynika, że w 2020 r. nastąpił znaczący
spadek konsumpcji — do 93,6 l na osobę, czyli wartości
najniższej od 10 lat. NielsenIQ potwierdził tę tendencję.
W 2021 r. wolumen skurczył się o ponad 4 proc., co
oznacza, że z rynku zniknęło ponad 1 mln hl. W porów-

naniu z rekordowym 2018 r. strata wyniosła aż 5 mln hl.
— W 2021 r. kryzys się pogłębił. Zimna wiosna i lockdown opóźniły otwarcie sezonu. Ze słabszą sprzedażą
szły gwałtownie rosnące koszty i zapowiedź podwyżki
akcyzy o 50 proc. w ciągu pięciu lat — mówi Bartłomiej
Morzycki, dyrektor Związku Pracodawców Przemysłu
Piwowarskiego-Browary Polskie. [DI, PAP]

5

PulsDnia

Agent IATA i LOT kłócą się o klientkę z Ukrainy
Narodowy przewoźnik
podejrzewa, że broker
za dużo zarobił
na jego bilecie dla
uchodźczyni. Nie doszło
do nieprawidłowości
– wykazuje Global
Airline Services.
9 marca obywatelka Ukrainy
kupiła w biurze Global Airline
Services (GAS) bilety LOT-u do
Tbilisi. Za siebie i dwójkę dzieci
zapłaciła 5372 zł, co agent przeliczył na 1580 USD. Sam zapłacił
za bilety 3991,14 zł. Ukraińska
klientka zorientowała się, że
mogła je kupić taniej o ponad
2 tys. zł i napisała reklamację.
— PLL LOT oferuje zniżki
dla obywateli Ukrainy, więc
zbulwersowała nas informacja
o handlującym biletami brokerze, który zawyżył cenę uciekającej matce z dwójką dzieci.
ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Mimo interwencji odmówił
zwrotu pieniędzy. Pracownicy
PLL LOT zorganizowali wśród
siebie zbiórkę, aby zrekompensować pani Julii stratę,
a przewoźnik dopłacił drugie
tyle do zebranej kwoty — mówi
Krzysztof Moczulski, rzecznik
LOT-u.
PPL, właściciel Lotniska
Chopina, który wynajmuje powierzchnię, może rozwiązać
umowę ze spółką.
— Podjęliśmy działania
sprawdzające. Jeżeli informacje się potwierdzą, a najemcy
nie zaprzestaną nieetycznych
działań, będą musieli liczyć
się z rozwiązaniem umów
najmu na terenie Lotniska
Chopina oraz z umownymi karami — mówi Anna Dermont,
dyrektor biura marketingu
i PR, p.o. rzecznika prasowego
Lotniska Chopina.
Dlaczego bilet dla ukraińskiej klientki tyle kosztował?

— Nasza standardowa
opłata za wystawienie biletu to 500 zł — mówi Tomasz
Strupiechowski, prezes Global
Airline Services.
Rzecznik LOT-u twierdzi, że
zwyczajowa opłata to 80 zł.
— Kiedyś opłata transakcyjna
została ustalona na poziomie
80-120 zł. Linie lotnicze jako
pierwsze złamały te zasady
i zaczęły ją obniżać. Dziś agenci pobierają transaction fee na
poziomie 5-55 zł, przy czym
nawet maksymalny poziom
jest poniżej progu opłacalności
— mówi J.J. Sigh, prezes WecoTravel oraz prezes Zrzeszenia
Agentów IATA w Polsce, do
którego GAS nie należy.
Prezes GAS twierdzi, że niższe marże byłyby w przypadku
jego biura zabójcze.
— Miesięcznie sprzedajemy średnio 150-200 biletów.
Gdybyśmy stosowali sugerowaną przez rzecznika LOT-u staw-

kę, nie zarobilibyśmy nawet
na czynsz. Nawet działające
online portale sprzedające bilety lotnicze pobierają ponad
100 zł prowizji, a jeśli klient
chce mieć więcej opcji, np.
możliwość zmiany daty wylotu
czy wybór posiłku, to dopłaty
sięgają nawet ponad 300 zł.
U nas wszystkie opcje zawarte
są w cenie opłaty za wystawienie biletu. Ukraińska klientka,
która kupiła u nas bilet do
Tbilisi, została potraktowana
tak jak wszyscy — wyjaśnia
Tomasz Strupiechowski.
W reklamacji, którą jego biuro otrzymało, jest też zastrzeżenie co do kursu, po jakim zostały przeliczone złote na dolary.
— Klientka nie mogła lub nie
chciała zapłacić kartą i nie dysponowała złotówkami. Przelicznik
3,5 zł za dolara stosował tego
dnia również LOT, a po nagłośnieniu sprawy zmienił przelicznik na 4 zł. Faktury wystawiane

przez LOT, podobnie jak nasze,
wystawiane są w złotych i nie zawierają informacji o marży, choć
zostaliśmy oskarżeni, że nasza
faktura jest nieprawidłowa — dodaje prezes GAS.
GAS ma akredytację IATA
i sprzedaje bilety większości
zrzeszonych linii.
— LOT odebrał nam plakietkę, czyli możliwość sprzedaży
swoich biletów z wykorzystaniem jego systemu rezerwacyjnego, dwa tygodnie temu.
Przewoźnikowi nie spodobało
się, że potrafiliśmy sprzedawać
jego bilety taniej niż on sam.
Jest to możliwe przy zakupie
biletów LOT-u z innych rynków. Ponieważ nie mogliśmy
korzystać z systemu LOT-u,
sprzedaliśmy bilet klientce
z Ukrainy po zakupieniu go
na stronie internetowej przewoźnika, co nie jest przecież
niezgodne z prawem — mówi
Tomasz Strupiechowski.

W poniedziałek spotkał się
z przedstawicielem PPL.
— Przedstawiliśmy nasz
punkt widzenia. O ile do
10 marca obywateli Ukrainy
traktowaliśmy tak jak wszystkich klientów, to od 11 marca wprowadziliśmy w firmie rozporządzenie, by dla
uchodźców z Ukrainy, czyli
niekoniecznie tylko osób
z ukraińskim paszportem,
stosować obniżoną opłatę serwisową na poziomie
100 zł lub całkowicie z niej
zrezygnować. Zapytaliśmy
PPL, czy możemy w takim
razie liczyć na wsparcie
i obniżenie czynszu, ale
nie ma na to szans — mówi
Tomasz Strupiechowski.
GAS zatrudnia nieco ponad 30 osób i ma pięć punktów sprzedaży na Lotnisku
Chopina. Zajmuje się sprzedażą biletów lotniczych oraz
rezerwacją hoteli. [MAG] © Ⓟ
43855
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Wojna zatrzymała
sprzedaż wycieczek
Przez kilka dni Polacy nie rezerwowali wyjazdów na lato.
Sprzedaż wraca do poprzedniego poziomu, ale biura ścięły ofertę
Małgorzata
Grzegorczyk
m.grzegorczyk@pb.pl ☎ 22-333-98-56

Na początku roku touroperatorzy liczyli, że słabnąca pandemia pozwoli im
wreszcie wyjść na prostą. Pandemia się
nie skończyła, ale miesiąc temu wybuchła wojna w Ukrainie.

Nikt nie myślał o wyjeździe
— Po 24 lutego sprzedaż stanęła na kilka dni — mówi Marcin Dymnicki, prezes TUI Poland.
— Przez dwa tygodnie przed wojną
sprzedaż oferty na lato 2022 r. była
o 27 proc. wyższa niż w rekordowym
2019 r., potem spadła o połowę — szacuje Maciej Szczechura, członek zarządu
giełdowego Rainbowa.
O dokładnie takim samym wzroście
mówi Kaan Ergun, dyrektor operacyjny Coral Travel na Europę Wschodnią.
— Do ostatniego tygodnia lutego mieliśmy wzrost sprzedaży na poziomie
27 proc., najwyższy od pięciu lat. Przez
trzy tygodnie marca natomiast odnotowaliśmy 80-procentowy spadek zainteresowania rezerwacjami na lato 2022.
Liczba rezygnacji nie jest znacząca. Było
kilka zmian terminu wylotów z kwietnia
i maja na późniejszy, np. na wrzesień
i październik — mówi Kaan Ergun.
Powrót do poprzedniego poziomu
Miesiąc po wybuchu wojny sytuacja
zaczyna się uspokajać. W Coral Travel

zainteresowanie letnimi wakacjami
wróciło 20 marca. W TUI też sytuacja
się poprawia.
— Sprzedaż już się odbudowuje. Nie
jest źle, przewiduję, że będzie popyt na
tegoroczne wyjazdy wakacyjne. Najdotkliwsze są obecnie ceny paliwa i kursy walutowe. Ścięliśmy ofertę na maj
o 10 proc. — mówi Marcin Dymnicki.
Maciej Szczechura twierdzi, że kurs
złotego i ceny paliwa nie mają wpływu
na sprzedaż, to raczej kwestia zarządzania ceną i marżą.
— Z dnia na dzień widać wzrost
sprzedaży, która obecnie doszła do
65 proc. poziomu z 2019 r., a licząc od
stycznia, jest o kilka procent niższa
niż trzy lata temu o tej samej porze.
Zakładamy, że popyt wróci. W związku z wojną zmniejszyliśmy nieco liczbę lotów w kwietniu. Ten miesiąc nie
jest kluczowy, to początek sezonu. Nie
zmieniliśmy natomiast oferty na maj
— sierpień. Trzymamy się scenariusza
bazowego, czyli powtórki z ubiegłego
roku, gdy do kwietnia sprzedaż była
słaba, a potem wybuchła — mówi Maciej Szczechura.
Ostrożniejszy jest Piotr Henicz, wiceprezes Itaki.
— Jeszcze do niedawna liczyliśmy, że
pod względem liczby klientów ten rok
będzie podobny do dobrego 2019 r.,
a pod względem obrotów jeszcze lepszy, bo coraz większym zainteresowaniem cieszyły się droższe wyjazdy.
Teraz musimy się przygotowywać na
kilka możliwych scenariuszy, na pewno
jednak sytuacja za wschodnią granicą
będzie w dużej mierze determinować
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zł O tyle wyższa
jest średnia cena
wycieczki na lato
2022 w porównaniu
z 2021 r.

5,10
zł/litr Tyle kosztuje
litr paliwa lotniczego
wobec 2,51 zł
przed rokiem
— informuje
TravelData.

przebieg sezonu lato 2022 — twierdzi
wiceprezes Itaki.

Bez bojkotu, bez krytyki
Biura TUI nie dotknął bojkot konsumencki, choć udziałowcem koncernu
jest Aleksiej Mordaszow, objęty sankcjami najbogatszy Rosjanin (przepisał
udziały na kontrolowaną przez swoją
żonę spółkę Ondero zarejestrowaną
na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych).
— Życzę TUI dobrze, na rynku jest
miejsce dla wszystkich, konkurujmy
innymi kwestiami niż właścicielem.
Bojkoty konsumenckie są krótkotrwałe. Nawet jeśli ktoś dziś wrzuca memy
z Leroy Merlin, to jak za pół roku będzie robił remont, pojedzie do najbliższego sklepu, nawet jeśli to będzie
właśnie ta sieć — mówi członek zarządu Rainbowa.
— To agent i klient wybiorą, czy wolą
produkt nasz, czyli firmy ze 100-procentowo polskim kapitałem, czy przygotowany przez touroperatora z kapitałem rosyjskim. Od siebie dodam, że
chcąc kupić dobrą wódkę, na pewno
wybiorę polską, a nie rosyjską — żartuje
Piotr Henicz.
Biura ratują ukraińskich turystów
TUI Poland pomógł natomiast 500
ukraińskim klientom.
— Wylatywali z Ukrainy przed wojną i utknęli za granicą. Tam, gdzie mamy czartery, oddaliśmy do dyspozycji
obywateli Ukrainy bezpłatne miejsca
w samolotach powracających do Polski. Najwięcej osób przyleciało z Egiptu
i Dominikany, przylecieli także z Made-

ry, Wysp Kanaryjskich i Turcji — wylicza Marcin Dymnicki.
TUI Poland przekazał też 150 tys. zł
na Polską Akcję Humanitarną i prowadzi zbiórki rzeczowe. Podobnie robią
inne duże biura.
— Bezpłatnie przywieźliśmy kilkaset
osób z całego świata do Polski, kupiliśmy 100 biletów dla turystów, którzy
utknęli w Kenii. Ponieważ mamy dużo
autokarów, bo organizujemy dużo wycieczek objazdowych, wykorzystujemy
je do bezpłatnego przewozu uchodźców po Europie — mówi Maciej Szczechura.
— Kilkuset turystów ukraińskich
powróciło naszymi czarterami bez
opłat z kilku destynacji, w tym egzotycznych. Poza tym udzielamy pomocy finansowej i wspieramy działania
pomocowe naszych pracowników.
Popieramy wszelkie inicjatywy wychodzące od szeroko pojętej branży
turystycznej. Już na samym początku
konfliktu zawiesiliśmy współpracę
z biurami sprzedającymi naszą ofertę na Białorusi i w Rosji — zaznacza
Piotr Henicz.
W rekordowym 2019 r. Itaka miała
niemal 3,4 mld zł przychodów, TUI
Poland 2,7 mld zł, Rainbow 1,6 mld zł,
a Coral Travel 869,2 mln zł. Pod względem zysku najlepsza również była Itaka
(70 mln zł), drugi Rainbow (37,2 mln zł),
trzeci TUI Poland (13,1 mln zł), a Coral Travel dopiero piąty, po Grecos
Holiday, z wynikiem 7,5 mln zł. Najwięcej klientów obsłużył w 2019 r. TUI
Poland — 981 tys., podczas gdy Itaka
889 tys., Rainbow 491 tys., a Coral Travel 352,7 tys. © Ⓟ
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Ważna jest dobrze
wykonana robota
Nie ma porażki, po której nie można się podnieść
– udowadnia Robert Kubica, pierwszy
i jedyny Polak w Formule 1
Mirosław
Konkel
m.konkel@pb.pl ☎ 22-333-98-55

Jest inspiracją dla wielu. Nie tylko dlatego, że wdarł się przebojem do Formuły 1.
Tym, czym najbardziej zachwycił świat,
jest zwycięstwo nad samym sobą, nad
ograniczeniami ciała i psychiki. Wola walki pozwoliła mu wrócić do ścigania się po
wypadku, który złamałby karierę i życie
niemal każdego z nas. Od kilku lat krakowianin znów jest stałym bywalcem padoku
— pełni rolę kierowcy testowego i rezerwowego w zespole Alfa Romeo Racing Orlen.
O swojej drodze z nieba do piekła i z powrotem Robert Kubica opowiedział na PB
SPIN, pięciogodzinnej sesji z udziałem liderów polskiego biznesu, technologii i innowacji, zorganizowanej na 25-lecie „Pulsu Biznesu”. Nigdy się nie poddawaj, wyciągaj wnioski
z porażek i pamiętaj, że od zwycięstw ważniejsza jest dobrze wykonana robota — brzmi
jego przepis na karierę, spełnienie i sukces.

Praca czy pasja
Kilka razy otarł się o śmierć. Wszyscy
pamiętamy wyścig o Grand Prix Kanady w 2007 r., kiedy jego pędzący ponad
200 km na godzinę bolid uderzył w betonowy mur. Cztery lata później nasz bohater rozbił się na rajdzie Ronde di Andora.
Mimo to uważa się za szczęściarza. Robi
to, co kocha, a ilu ludzi może tak o sobie
powiedzieć? Zwykł podkreślać, że nie ma
sportów motorowych bez ryzyka. To cena,
którą trzeba płacić za możliwość ucierania
nosa najszybszym kierowcom na świecie.
Miłość swego życia odkrył w wieku czterech lat. Przechodził z tatą obok salonu samochodowego w Krakowie. Pan Artur oglądał auta, Robercik nie mógł oderwać oczu
od dziecinnego mercedesika z silniczkiem.
Wsiadł i nie chciał go opuścić. Ojciec uległ
malcowi. Nie mógł wiedzieć, co ten zakup
oznacza dla jego rodziny. Chłopiec robił slalomy wokół ustawionych na podwórku butelek, ale pojazd o mocy kilku koni mechanicznych szybko przestał mu wystarczać i jako
sześciolatek przesiadł się do gokarta. Cztery
lata później był już mistrzem Polski juniorów. Zdobył ten tytuł sześć razy. W wieku
13 lat wyjechał do Italii, aby rozwijać talent
i wystąpić w Międzynarodowych Kartingowych Mistrzostwach Włoch, uznawanych za
najlepsze na świecie. Wygrał je jako pierwszy
w historii nie-Włoch. W tym samym 1998 r.
triumfował też w prestiżowych zawodach
w Monako, a w następnym roku te sukcesy
powtórzył. Potem były starty i zwycięstwa
w Formule A.

Robert to bardzo
silny atut zespołu
— już od pierwszego testu
udzielał cennych informacji
zwrotnych naszym
inżynierom. To jest rodzaj
wkładu, który pomaga nam
rozwijać bolid.
Frédéric Vasseur
szef zespołu Alfa Romeo Racing Orlen

— W tamtym czasie traktowałem ściganie
jako zabawę, pasję, hobby. Dopiero później
zacząłem postrzegać je też jako pracę i sposób na życie — mówił Robert Kubica.
W kolejnych sezonach dopisywał do listy sukcesów kolejne tytuły mistrzowskie,
by w 2001 r. wsiąść za kierownicę bolidu
Formuły Renault 2000 Eurocup. Szło mu
tak dobrze, że w 2003 r. ściągnięto go do
Formuły 3 — zwyciężył już podczas pierwszego wyścigu na ulicznym torze Norising
w Norymberdze (Niemcy). W Formule 1
zadebiutował podczas Grand Prix Węgier
2006. Wypadł znakomicie i chyba nikt nie
miał wątpliwości, że jego mariaż z królową
motosportu będzie trwał długie lata.
Polak jeździł obiecująco. Wygrał wyścig,
12 razy stawał na podium. Zamienił BMW
Sauber na wyżej notowany Lotus Renault,
podpisał nawet przedwstępną umową ze
Scuderią Ferrari — jedną z najbardziej utytułowanych ekip w historii. Przed startem
każdego sezonu F1 brakowało mu jednak
adrenaliny, więc uczestniczył w rajdach.
W jednym z nich — Ronde di Andora Ligurii we we włoskiej Ligurii — uległ fatalnemu wypadkowi. Rankiem 6 lutego 2011 r.
świat obiegła wiadomość, że na jednym
z zakrętów škoda Roberta wpadła w stalową barierę, która pękła i wbiła się w samochód. Przygniotła zawodnika i zraniła
go w nogę i rękę. Siedział w zgruchotanym
samochodzie i czekał na pomoc. Cudem
uszedł z życiem.
Operacja trwała kilka godzin, a po niej
padły dwa słowa: rekonstrukcja dłoni. To
dużo lepsze niż amputacja, a i tak mało kto
dawał mu szansę na powrót do wyścigów,
ale się zawziął. Renoma człowieka, w którego żyłach płynie benzyna zamiast krwi,
zobowiązuje. W niektórych momentach jego umysł nie akceptował powypadkowych
ograniczeń, więc musiał — jak przyznał
— pracować nad sobą mentalnie.
— Zawsze lubiłem robienie czegoś po
cichu. Zniknąłem z radarów, zaszyłem się
i stosowałem się do poleceń lekarzy i rehabilitantów — wspominał idol polskich kibiców.

Szef wymagający i szorstki
Już w marcu 2013 r. ogłoszono, że
Kubica wystartuje w Rajdowych Mistrzostwach Świata i w wybranych
rundach Rajdowych Mistrzostw Europy. Debiutancki sezon w cyklu WRC
przyniósł mu tytuł mistrza świata w klasie
WRC-2. Zarówno ten sukces, jak też kolejne
traktował tylko jako przystanki w drodze powrotnej do królowej motosportu. W 2018 r.
znów zasiadł za sterami bolidu Formuły 1.
„Po siedmiu latach i 18 operacjach Robert
Kubica stanął w drzwiach F1. Aby odzyskać
to, co los zabrał mu w ten przeklęty zimowy dzień na drogach Ligurii. Na ciele wciąż
nosi ślady koszmarnego wypadku. W duszy
niewidoczne blizny po przerwanej karierze
w najpiękniejszym momencie, gdy miał już
zarezerwowane miejsce w teamie Ferrari”
— pisał włoski dziennik „Corriere della Sera”.
Czy teraz wszystko idzie gładko? Bynajmniej. 38-latek nawiązał do wydarzenia
z sierpnia zeszłego roku, gdy wydawało się,
że triumf z zespołem WRT w Le Mans ma
już w kieszeni. Na ostatnim okrążeniu w jego samochodzie padła część warta grosze.
Auto zatrzymało się na środku toru i już nie
ruszyło. Polak nawet nie ukończył wyścigu. Kto po czymś takim by się nie załamał?
Tymczasem Roberta każdy pech czy niepowodzenie mobilizuje do jeszcze cięższej
pracy. Tego samego wymaga od swojej ekipy, dla której — czego nie ukrywa — bywa
szorstki. Nad dyplomację i dobrą atmosferę
stawia cel, który trzeba osiągnąć.
— To może być nieprzyjemne, a nawet
bolesne dla osób, które cię otaczają, ale
daje gwarancję, że dobrze wykonasz swoje
zadanie — tłumaczył sportowiec w trakcie
PB SPIN.
Czy się wygrywa, czy przegrywa, trzeba
dawać z siebie wszystko — uważa. Rywalizacja i zastrzyk adrenaliny są mu potrzebne jak powietrze. To fantastyczna rzecz
w wyścigach samochodowych: nieważne,
jak jesteś w czymś dobry, zawsze możesz
być lepszy — powtarza nasz mistrz. Trudno
o prawdziwsze słowa także w odniesieniu
do kariery zawodowej, biznesu i każdej
innej dziedziny życia. © Ⓟ

NIEDOSYT:
Nigdy nie czułem się
całkowicie spełniony,
bo wiem, że zawsze
mogę być lepszym
człowiekiem,
sportowcem,
kierowcą — mówi
Robert Kubica.
[FOT. ARC]

Obejrzyj 5 godzin inspirujących wystąpień
To tylko jeden z 12 odcinków PB SPIN, wydarzenia, podczas którego szesnaścioro wybitnych przedstawicieli
biznesu opowiedziało historie sukcesu oraz definiowało kluczowe trendy i prognozy. Jako subskrybent „PB” masz
możliwość obejrzenia wystąpień w dowolnej chwili — wejdź na https://pb.pl/spin.
Występują:
Rafał Brzoska, InPost, Przemek Gdański, BNP Paribas Bank Polska, Michał Sołowow, Synthos,
Sebastian Kulczyk, Kulczyk Investments, Adam Góral, Asseco Poland, Marta Krupińska, Google for Startups UK,
Przemysław Gacek, Grupa Pracuj, Sebastian Siemiątkowski, Klarna, Robert Kubica, kierowca Orlen Team,
Sonia Wędrychowicz, McKinsey & Company Dubai, Andrew Williamson, Huawei Technologies,
Kinga Stanisławska, Experior Venture, Aleksandra Przegaliński, Akademia Leona Koźmińskiego,
Jarosław Skorulski, BNP Paribas TFI, Sebastian Buczek, Quercus TFI, Jarosław Niedzielewski, Investors TFI
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Superbet powalczy
o bukmacherskie podium
Za plecami dwóch liderów polskiego rynku bukmacherskiego
zaostrza się konkurencja. Szybki wzrost przychodów i wyjście na plus
zapowiada wywodzący się z Rumunii Superbet
W naszym kraju poza kilkoma graczami większość firm na rynku bukmacherskim nie generuje zysków, a konkurencja
tylko rośnie. Do startu szykują się kolejni
międzynarodowi gracze — licencję ma już
Betway z notowanej w Nowym Jorku Super
Group, a notowana w Londynie grupa
Entain ogłosiła niedawno przejęcie bukmacherskiego Totolotka, którego licencję
ma wykorzystać jej marka Bwin.

Marcel
Zatoński
m.zatonski@pb.pl ☎ 22-333-98-15

Za plecami liderów na rynku bukmacherskim dochodzi do sporych przetasowań.
Notowane na warszawskiej giełdzie STS
i Fortuna, należąca do funduszu private
equity Penta, odpowiadają razem za około dwóch trzecich przyjmowanych legalnie zakładów, ale licencję Ministerstwa
Finansów na przyjmowanie zakładów ma
ponad 20 firm.
Najbliżej progu 10 proc. jeszcze w ubiegłym roku był Forbet. Ścigał się z nim
— i ostatnio zbliżył do progu 10 proc.
— największy zachodnioeuropejski gracz
na polskim rynku, czyli wywodzący
się z Francji, choć formalnie maltański
Betclic. Za ich plecami na poważnego
gracza wyrasta wywodzący się z Rumunii
Superbet, który zadebiutował w Polsce
pod koniec 2017 r. i mocno przyspieszył
w połowie 2019 r.
— W ubiegłym roku nasz biznes urósł
pięciokrotnie. Zakończyliśmy go obrotami
przekraczającymi 100 mln EUR i udziałem rynkowym na koniec 2021 r. na poziomie około 6,4 proc. wobec około 5 proc.
w skali całego roku, co daje czwarte miejsce w branży bukmacherskiej. Cel na ten
rok to zwiększenie udziału rynkowego do
8-10 proc. — mówi Adam Lamentowicz,
prezes Superbetu.

Budowanie rentowności
Jeszcze w 2020 r., gdy wyniki całej branży bukmacherskiej były obciążone pandemicznym zawieszeniem rozgrywek,
Superbet miał 90 mln zł przychodów
i 50 mln zł straty netto. Firma jest wciąż
na minusie z racji wczesnego etapu rozwoju w Polsce, ale jej szef zapewnia, że
zmieni się to za kilkanaście miesięcy wraz
z dalszym rozwojem i zwiększeniem skali.
— Jesteśmy najszybciej rosnącym bukmacherem w Polsce. Rentowność operacyjną zamierzamy osiągnąć w 2023 r.,
co jest ambitnym celem dla stosunkowo
młodego gracza, ale naszym zdaniem realnym. Inwestujemy obecnie w dużej mierze
w produkt i marketing — chodzi o pozyskanie graczy, ale przede wszystkim o to, żeby
pozostawali z nami jak najdłużej — mówi
Adam Lamentowicz.
Szef Superbertu, podkreśla, że dla firmy
najważniejsza jest retencja, czyli utrzymanie graczy.

BUDOWANIE
SKALI: Legalny
polski rynek
bukmacherski
jest już wart
ponad 10 mld zł,
ale znaczące zyski
osiągają na nim
tylko największy
STS i wicelider
Fortuna. Kierowany
przez Adama
Lamentowicza
Superbet notuje
jeszcze straty, ale
szybko zwiększa
przychody
i zapowiada,
że w przyszłym roku
wyjdzie na plus.
[FOT. MAREK WIŚNIEWSKI]

— Na rynku pojawiają się kolejne firmy
bukmacherskie, które oferują na start
spore bonusy i w ten w sposób starają się
przyciągnąć graczy. Mimo to udaje nam
się zachować retencję na poziomie powyżej 80 proc., co wynika m.in. z inwestycji w aplikację mobilną Superbet. To taki
Netflix branży rozrywkowej, czyli dobry
streaming i funkcje społecznościowe, takie
jak m.in. wspólne granie, czyli crowdbetting. To jedyna taka aplikacja na polskim
rynku — twierdzi Adam Lamentowicz.

Mobilna ewolucja
Branża, która niegdyś opierała się na
stacjonarnych punktach przyjmowania
zakładów, teraz działa niemal w całości
w internecie. W ostatnich latach z polskich
miast zniknęły sieci punktów Milenium
i Totolotka, a liczbę placówek mocno
zmniejszyła Fortuna.
— Większość, bo ponad 85 proc. naszej
sprzedaży, to kanał mobile. Mamy także
około 80 punktów stacjonarnych, czyli
tyle, na ile pozwala nam aktualna licencja.
Nie zamierzamy likwidować tej sieci — jej
wyniki są zadowalające, pełni też funkcję
wizerunkową — mówi szef Superbetu.
Rosnąca branża
W ubiegłym roku Polacy w legalnych firmach bukmacherskich przeznaczyli na
zakłady około 10,6 mld zł, czyli znacznie
więcej niż rok wcześniej. Branża zazwy-

czaj korzysta na dużych imprezach sportowych, więc teraz spodziewa się żniw po
piłkarskim mundialu.
— Zakładam, że dla branży bukmacherskiej będzie to bardzo dobry rok — z dodatkowym bonusem, jeśli reprezentacja
Polski awansuje na mundial. Legalny rynek nie rośnie już tak dynamicznie jak po
wprowadzeniu nowej ustawy hazardowej,
ale dynamika w ubiegłym roku wciąż sięgała około 20 proc. i w tym roku też będzie
dwucyfrowa. Z drugiej strony w krajach
europejskich, gdzie jest niższy podatek
od gier, legalny rynek często rośnie trzykrotnie szybciej niż w Polsce — mówi
szef Superbetu.

Międzynarodowa konkurencja
Zagraniczne firmy przez lata formalnie
stroniły od polskiego rynku, choć do czasu wprowadzenia w 2016 r. nowelizacji
ustawy hazardowej często oferowały
zakłady na polskojęzycznych stronach.
Powszechnie narzekano na model opodatkowania: w Polsce przy zakładach wzajemnych opodatkowany jest przychód (stawka
wynosi 12 proc.), a w innych krajach najczęściej GGR, czyli przychód pomniejszony o wypłacone wygrane (średnia stawka
podatkowa od GGR w Europie to 22 proc.).
— Branża, w tym Polska Izba Gospodarcza Branży Rozrywkowej i Bukmacherskiej, do której należymy, oczywiście
nadal postuluje zmianę modelu opodatkowania, co wpłynęłoby na ograniczenie
w Polsce szarej strefy, jeśli GGR byłby
na poziomie średnim europejskim. Poza
Polską podatek przychodowy w UE funkcjonuje już tylko w Niemczech i Austrii,
gdzie zresztą stawka jest wielokrotnie
niższa niż w Polsce — to 2 proc. w Austrii
i 5 proc. w Niemczech. Spodziewam się
większej aktywności międzynarodowych
firm na polskim rynku i wzrostu konkurencji, choć na razie trudno powiedzieć,
czy globalni gracze od razu będą mocno
walczyli ofertą, czy raczej zajmą pozycję
na rynku w oczekiwaniu na zmianę przepisów — mówi Adam Lamentowicz. © Ⓟ

Szybki wzrost mimo pandemii
Wartość legalnego rynku i wpływy budżetowe z podatku od zakładów wzajemnych
w rozbiciu na zakłady przez internet i w punktach stacjonarnych (w mln zł)
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wartość rynku
wpływy podatkowe:
punkty
internet

7281

6863
5186

622,3 156,9
465,4

2018

823,5165,9
657,6

2019

873,7 126,8

1274,7 184,0

1090,7

746,9

2020

2021

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MF

OGŁOSZENIE

43905

43850

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

WEZWANIE

OGŁOSZENIE

WEZWANIE

43895

WYKAZ
WYKAZ
WYKAZ
WYKAZ

Oddział Regionalny AMW w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 • 81-231 Gdynia
tel. (58) 501 88 14 • fax (58) 690 87 01
www.amw.com.pl • gdynia@amw.com.pl
WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ

OGŁOSZENIE

WYKAZ

WYKAZ

Wykaz wywieszono na okres od dnia 25.03.2022 r. do dnia 15.04.2022 r.
Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości - zgodnie z przepisami
art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gosp. nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2021 poz. 1889
termin o złożenia wniosku upływa z dniem 06.05.2022 r.
Informacje na temat nieruchomości można uzyskać w siedzibie OReg AMW w Gdyni przy
ul. M. Curie – Skłodowskiej 19 (pok. 130) tel. (058) 690 - 87 – 35.

WYKAZ

informuje, że
na tablicy ogłoszeń w siedzibie OReg AMW w Gdyni (tablica ogłoszeń na I piętrze), został wywieszony oraz opublikowany na stronie Agencji www.amw.com.pl, WYKAZ dotyczący nieruchomości
przeznaczonych do oddania w najem w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, obejmujący
lokal użytkowy nr 495 o pow. 20,00 m2, położony w Pruszczu Gdańskim przy ul. Żwirki i Wigury 2.
KW GD1G/00052485/5.

WYKAZ

WYKAZ

działając zgodnie z art.35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.)

WYKAZ

WYKAZ

Dyrektor Oddziału Regionalnego
Agencji Mienia Wojskowego w Gdyni

WYKAZ

WEZWANIE

WEZWANIE

WYKAZ

WEZWANIE

WEZWANIE

43886

PRZETARG

DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO w GDYNI
informuje, że ogłasza II ustny przetarg
nieograniczony

PRZETARG

Cena wywoławcza: 17 600,00 zł

Wadium: 1 760,00 zł

PRZETARG

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium
w formie pieniężnej, w terminie do 22.04.2022 r. na rachunek bankowy OReg AMW
w Gdyni w BGK 54 1130 1121 0006 5589 8520 0008. Za ostateczny termin
wniesienia wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego OReg
AMW w Gdyni.

PRZETARG

PRZETARG

Pełna treść ogłoszenia znajduje się na tablicy ogłoszeń OReg AMW w Gdyni
(I piętro) i na stronie www.amw.com.pl.
Oglądanie lokalu w godzinach pracy, po wcześniejszym umówieniu się:
tel. 693 080 625

PRZETARG

Przetarg odbędzie się dnia 28.04.2022 o godz. 10.00 w siedzibie OReg AMW
w Gdyni, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 19, sala konferencyjna (III piętro).

PRZETARG

Oddział Regionalny AMW w Gdyni
ul. M. Curie-Skłodowskiej 19 • 81-231 Gdynia
tel. (58) 501 88 00 • fax (58) 690 87 01
www.amw.com.pl • gdynia@amw.com.pl

PRZETARG

PRZETARG

na sprzedaż niewyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr 56, Słupsk,
ul. Orląt Lwowskich 1 o pow. 12,10 m2, parter dobudówka do głównego
wejścia do budynku, 1 pomieszczenie.
KW SL1S/00028885/8 działka nr 253/2 obszaru 0,2105 ha, udział 36/10 000
w nieruchomości wspólnej.

PRZETARG

WEZWANIE

WEZWANIE

PRZETARG

WEZWANIE

„W sądzie Rejonowym dla Warszawy — Mokotowa
w Warszawie XVI Wydział Cywilny pod sygnaturą akt XVI
Ns 545/20 toczy się postępowanie z wniosku Agencji Mienia
Wojskowego z udziałem miasta stołecznego Warszawy
o stwierdzenie nabycia spadku po Danucie Kazimierze
Szumskiej zmarłej dnia 12 sierpnia 2018 roku w Warszawie,
ostatnio przed śmiercią na stałe zamieszkałej w Warszawie
przy ul. Odyńca 69/24, wzywa się spadkobierców zmarłej,
aby w ciągu 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili udział w postępowaniu i udowodnili
swoje prawa do spadku pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.

WEZWANIE

OGŁOSZENIE
– WEZWANIE SPADKOBIERCÓW

PRZETARG

WEZWANIE

WEZWANIE

Sektor energetyczny

PRZETARG

PRZETARG

PRZETARG

PRZETARG

PRZETARG

CHCESZ ZAKTUALIZOWAĆ WIEDZĘ?
SZUKASZ NOWYCH INSPIRACJI?

Konferencje.pb.pl
WIEDZA KLASY BIZNES

Polska energetyka w głębokim kryzysie
W

ostatnich trzydziestu latach nie mieliśmy nigdy tak wielkiego kryzysu energetycznego w Polsce jak obecnie. Dysponując
jednymi z największych zasobów węgla kamiennego w Europie, nikt logicznie myślący
nie zakładał, że może dojść do tak ogromnych
zagrożeń energetycznych, które stanowią już
potężny hamulec w rozwoju gospodarczym
kraju. Przyczyn obecnego stanu rzeczy jest
wiele. Zapaść szeroko pojmowanego sektora
energetycznego ma swoje źródła i przyczyny,
których upatrywać należy w braku odpowiednich decyzji i błędnych decyzjach. Nie można
wykluczyć, że podejmowano je świadomie,
a jeśli tak, to ich autorzy powinni za to ponieść stosowną odpowiedzialność prawną.

P

ierwszym ciosem, niszczącym bezpieczeństwo energetyczne Polski, było bezwzględne i totalne uderzenie w dziesiątki najzdolniejszych i najważniejszych menedżerów
polskiego górnictwa w 2009 roku, które zdeformowało pracę całej branży na wiele lat. Ten
niezwykły cios został wykonany przez „wybitnych specjalistów” z obszaru decyzyjności
Katowic. Dlatego niezbędnym wymogiem staje się by diagnozująca analiza tego uderzenia
była wyłączona z obszaru decyzyjności Śląska.

N

astępnym wektorem, niszczącym nasze struktury energetyczne, było i jest
w dalszym ciągu blokowanie wdrażania
i stosowania innowacyjnych technologii,
mogących zdecydowanie umożliwić zwiększenie wielkości produkcji, czyli wydobycia
węgla, bez konieczności wzrostu zatrudnienia
i wyposażenia sprzętowego rejonów wydobywczych. Również trudnym do zrozumienia jest kierunek bezwzględnego niszczenia
polskich innowatorów – twórców szeregu
innowacji technicznych i technologicznych,
prawnie chronionych.

ożliwość dynamicznego rozwoju naszego górnictwa, by w okresie nie
dłuższym niż trzy lata mogło ono osiągnąć
wydajność rzeczową na jednego zatrudnionego w wysokości co najmniej 1000 ton
w skali roku, przedstawiłem na łamach „Pulsu
Biznesu” w artykułach: z dnia 15.02. 2019 r.
pt. „ Rezerwy w innowacjach i nowoczesnych technologiach”, z dnia 18.03.2021 r.
pt. „Szanse w innowacyjnych technologiach”,
i z dnia 02.12.2021 pt. „Jak zlikwidować
hamulce i bariery rozwoju gospodarczego
w Polsce”, które są dostępne także na stronach internetowych.

M

N

iezwykle ciekawym kierunkiem pracy
w obszarze decyzyjności –Katowic jest
tzw. bezradność w zlikwidowaniu przeszkód,
które umożliwiłyby upowszechnienie stosowania tylko w Jastrzębskiej Spółce Węglowej
(JSW) nowości w skali świata chronionej
patentem NR 236062 pt.”Sposób głębokiej
iniekcji chemicznej w obszarze górotworu
przed linią frontu ścianowego w pokładzie
węgla kamiennego”, którego stosowanie
w ciągu trzech lat w jednej tylko kopalni
„Pniówek” pozwoliło wypracować zysk brutto w wysokości ok. 900 mln zł. Ten efekt został osiągnięty bez zwiększenia zatrudnienia
i wyposażenia ścian wydobywczych.

yć może ważniejszym tematem jest bezdowodowe przekroczenie prawa, któremu
w ciągu 5.lat przypisano kwotę 2,744 mln zł,
niż bezprawne wrogie przejęcie zarządzania firmą, która została w okresie dwóch
lat doprowadzona do bezwzględnej upadłości, skutkującej stratą w państwie polskim
na przestrzeni 10. lat w wysokości ponad
79,5 mld zł. W tym przypadku za kwotę
2,744 mln zł można było zapewnić roczne
koszty utrzymania dla 114 osób, a za kwotę
79,5 mld zł dla 3,312 mln osób, tj. 29057
razy więcej. Poniżej przedstawię jeszcze tylko straty jakie JSW ponosi z tytułu niskiej
wydajności rzeczowej na podstawie danych
z 2021roku. Uzyskana roczna wielkość wydobycia osiągnęła poziom 13.589.000 ton,
zaś przy wydajności rzeczowej 1000 t na

B

jednego zatrudnionego, roczna wielkość
wydobycia byłaby w wysokości 22 mln ton,
tj. wyższa o 38,23%, czyli o 8.410.600 ton.
Zaś koszty wydobycia osiągnęłyby poziom
214,28 zł/t (346,91x61,77% = 214,28 zł/t).
Uwzględniając dzisiejsze ceny węgla kamiennego w uśrednionej wielkości 300 USD/t, to
zysk brutto wyniósłby 2.523.180.000 USD,
czyli ponad 10 mld zł./ r-k.
następnej części analizy problemów,
dotyczących zagrożeń energetycznych
kraju, należy postawić pytanie: dlaczego niezależnie od wielkości zasobów, jakie kopalnia
posiada w swoim obszarze górniczego nadania, podlega ona fizycznej likwidacji, a nie likwidacji technicznej, która pozwala na ponowne uruchomienie wydobycia w okresie ok. 1,5
roku jeśli wystąpi taka potrzeba. Przykładem
bardzo negatywnej decyzji, jaka została podjęta w zakresie fizycznej likwidacji, jest kopalnia „Krupiński”, której zasoby do poziomu
1300m wynoszą 742 mln ton, w tym ponad
70% stanowią zasoby węgla koksowego typu
35,1 hard. Kopalnia, zgodnie z planem PTE na
rok 2016, miała wydobywać 8100 ton/ dobę,
co przy kosztach wydobycia, wynoszących
261 zł/t i cenie zbytu 199 zł oraz zatrudnieniu2250 osób gwarantowało osiągnięcie rocznego wydobycia w wysokości 2.025.000 ton
i wydajności rzeczowej na jednego zatrudnionego 900t/rok. Była to najwyższa wydajność
rzeczowa ze wszystkich kopalń JSW i trzecia
w całym polskim górnictwie, poza kopalniami
„Bogdanka” i „ Silesia”. Przy tej wydajności
zysk na jednej tonie był w wysokości 3,19 zł.
Trudno jest zrozumieć dlaczego Zarząd
JSW zmniejszył dobowe wydobycie kopalni
„Krupiński” do 6100 ton/d i tym samym spowodował stratę na każdej tonie wydobytego
węgla w wysokości 61 zł., która za 2016 r.,
zamiast zysku w wysokości 6,475 mln zł,
spowodowała stratę w wysokości 93,025 mln zł.
I ta strata, na własne życzenie, stała się argumentem dla Komisji, której przewodniczył pełnomocnik Zarządu JSW, by wydać
w dniu 30.11.2016 r. zgodę na przekazanie
kopalni do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Jej fizyczna likwidacja miała być zakończona
w 2021 r. Natomiast 31 marca 2017 r. została
ona wyłączona z eksploatacji. Gdyby kopalnia
„Krupiński” była obecnie czynna, to tylko 35%
jej zasobów stanowiących węgiel koksowy
35,1 hard, w ilości 259,7 mln ton, przy aktualnych cenach byłoby warte 103,88 mld USD.

W

ydaje się zasadne żeby specjaliści z obszaru decyzyjności Katowic sprawdzili
ten niezwykle ciekawy przypadek, bądź też
przekazali to do sprawdzenia specjalistom
spoza Śląska. Przytoczone przykłady dobitnie
świadczą o tym, że problemy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego w kraju stworzyliśmy sobie sami stosując metody niszczenia
kadr zarządczych - w szczególności w górnictwie - i blokowaniem wdrażania i stosowania
innowacyjnych technologii, a także w wielu
przypadkach eliminowaniem twórców innowacyjnego rozwoju gospodarczego w Polsce.

W

G

dyby nie tworzono wobec mojej osoby
negatywnego klimatu, to w kopalniach

JSW drążylibyśmy obecnie wyrobiska korytarzowe innowacyjną technologią, pozwalającą na zmniejszenie, od natychmiast, o co
najmniej 50% stosowanie obudowy podporowej, a w dalszej kolejności całkowite jej wyeliminowanie. Technologia ta jest zgłoszona
do ochrony prawnej w Urzędzie Patentowym
RP. Trudno jest zrozumieć dlaczego kraj
o tak wielkich zasobach węgla kamiennego
jest zmuszony do jego importu już od 10-ciu
lat w ilościach od 16 do 20 mln ton rocznie.
Przecież podstawową zasadą bezpieczeństwa
energetycznego jest posiadanie własnych
nośników energetycznych, których mamy
w nadmiarze. W 2021 roku wydobyliśmy 56
mln ton węgla ogółem w tym energetycznego
– 45,12 mln ton i 10,879 mln ton węgla koksującego typu 35,1. Istotnym jest, że niedobór węgla energetycznego od szeregu lat powinniśmy likwidować wzrostem wydobycia
w kraju i wzrostem wydajności rzeczowej na
jednego zatrudnionego, a także stosowaniem
polskich innowacyjnych technologii, które
osiągnęły parametry zarówno techniczne jak
i ekonomiczne o globalnym zasięgu. Zasadne
jest pytanie: dlaczego już od 2010 roku
utrzymujemy poza krajem od 80 do 100 tys.
miejsc pracy w przemyśle, importując tak
duże ilości węgla kamiennego. Warto podkreślić, że w roku 2021 w Polsce wytworzono
z węgla kamiennego energetycznego 90,051
TWh energii elektrycznej zużywając do tego
45,025500 ton węgla, czyli całość jego krajowego wydobycia (90,051TWh x 500,000
t/1TWh = 54,025500 t). Niedobór węgla
dla zabezpieczenia przemysłu, budownictwa, rolnictwa i odbiorców indywidualnych,
który osiągnął poziom co najmniej 20 mln
ton został uzupełniony importem. Najwięcej
z Rosji – ok. 13,8 mln ton, a resztę z kilku innych krajów świata. W 2021 roku stan
zatrudnienia w polskim górnictwie osiągnął
poziom 77885 osób, co pozwoliło uzyskać
wydajność rzeczową na jednego zatrudnionego w skali roku 719 ton. Średnioroczne
zużycie węgla kamiennego w Polsce oscyluje w ostatnich latach pomiędzy 70 a 75 mln
ton. Dlatego tak ważnym warunkiem dla
zabezpieczenia potrzeb krajowych jest bezwzględne osiągnięcie wydajności rzeczowej
w wysokości co najmniej 1000 t/1zatr/r-k.
Umożliwiłoby to obniżenie kosztów wydobycia o 28,09% (77885 osóbx1000t/osobę=78.885.000t); (56000000t:78885000t=0,71
9x100-100=28,09%). Przy obecnej wielkości wydobycia sięgającej 56 mln ton, jego
przyrost osiągnąłby 21.885.000t. Tym samym
nasz kraj w okresie transformacji energetycznej byłby w pełni zabezpieczony we własne
nośniki energetyczne, co pozwoliłoby w całości wyeliminować import węgla, a powstałe
nadwyżki w wysokości ok. 5 mln ton/r-k skierować na eksport. Przyrost wydobycia przy
obecnych cenach na światowych rynkach,
sięgających minimum 300 USD/t zapewniłby
roczny dochód brutto dla górnictwa w wysokości 26.262.000.000 zł (21.885.000x300
USDx4 zł/USD=26.262.000.000 zł.).

T

rudno jest nie odnieść się do krytyki wybitnych specjalistów, że kopalnie trwale
nierentowne, a także deficytowe należy zlikwidować fizycznie, a nie technicznie i to niezależnie od wielkości posiadanych zasobów
w obszarze górniczego nadania. Natomiast
ciekawe jest dlaczego tak wybitni krytycy,
mający tak duże osiągnięcia w niszczeniu polskiego górnictwa węglowego nie mają nawet
mikroskopijnych osiągnięć w innowacyjnym
jego rozwoju. Warto przypomnieć, że do krytyki i niszczenia nie trzeba mieć ani wiedzy
ani wykształcenia. Osiągnięcie wydajności
rzeczowej w wysokości 1000t w 2021 r
zmniejszyłoby koszt wydobycia jednej tony
węgla z 358,20 zł do 257,58 zł.

N

a koniec należy zadać jeszcze pytanie:
Kto i dlaczego zniszczył polskie górnictwo oraz wprowadził nasz kraj w obszar
największych problemów energetycznych na
przestrzeni ostatnich 30 lat.
Dr inż. Antoni Gołaszewski
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Deor chce mieć
wszystko dla zwierząt
Karol Zielinski, współtwórca PayLane’a, przeniósł doświadczenia ze świata
finansów na rynek produktów i usług dla zwięrząt. Buduje marketplace
Mariusz
Bartodziej
m.bartodziej@pb.pl ☎ 22-333-99-36

Na inwestycji w branży usług i produktów
dla zwierząt można zarobić. Dowiódł tego
w lutym fundusz Resource Partners, który
po dwóch latach sprzedał Brytyjczykom
rodzimego producenta przysmaków dla
psów — Maced. Dostał 2,8-krotnie więcej,
niż włożył w ten biznes, a roczna stopa
zwrotu sięgnęła 80 proc.

Wilczy apetyt
Branża kusi coraz więcej inwestorów.
Karola Zielinskiego, współtwórcę fintechu PayLane, przejętego w 2018 r. przez
Polskie e-Płatności, przywiodła do niej nie
tylko wizja zysków, ale też prywatne doświadczenia związane z opieką nad zwierzętami. Wspólnie z Pawłem Borkiem,
właścicielem kancelarii prawnej, przedsiębiorca założył start-up Deor — marketplace łączący producentów i usługodawców
z opiekunami zwierząt. Ma wilczy apetyt
na... jednorożca.
— Kluczowe wskaźniki efektywności
zostawiamy dla inwestorów. W ciągu kilku lat chcemy zbudować globalny biznes
wart miliardy dolarów. Do osiągnięcia tego
celu nie wystarczy kilka milionów złotych, dlatego z każdą rundą zamierzamy
pozyskiwać coraz większe kwoty — mówi
Karol Zielinski.
— Lubię myślących odważnie przedsiębiorców z ambitnymi planami, którzy chcą
zmieniać świat. Zwykle jednak mówię im,
że ogromny tort warto podzielić na małe
kawałki, by stał się strawny. Chciałbym, by
w Polsce powstawały firmy technologiczne
pokroju Mety, jednak do tego dochodzi się
etapami — warto więc je sobie wyznaczyć
i na bieżąco weryfikować, czy zmierza
się we właściwym kierunku — komentuje
Maciej Kraus, partner w Movens Capital.
Deor etapy chce pokonywać szybko.
Rundę seed — zdecydowanie większą niż
1 czy 2 mln zł — zamierza zamknąć w połowie roku. Na ten rok planuje również
ekspansję na co najmniej jeden bliski geograficznie rynek. Od 2023 r. chce się pojawiać na kilku nowych rynkach rocznie.
W grę wchodzi rozwój organiczny i przejęcia — Karol Zielinski twierdzi, że trwają
już rozmowy z kilkoma potencjalnymi celami akwizycyjnymi.
— Od 2023 r. chcemy uzyskiwać
większość przychodów z zagranicy.
W najbliższych kilku latach nastawiamy
się w 100 proc. na wzrost, generowanie
zysku za rok czy dwa będzie moją osobistą
porażką — deklaruje menedżer.

Na razie rozruch start-upu pochłonął
niespełna 1 mln zł. Biznes ruszył w grudniu, ale nie ma jeszcze finalnej wersji marketplace’u. Karol Zielinski zapowiada, że
produkt w wersji mobilnej i desktopowej
Deor zaprezentuje w najbliższych tygodniach. Zamierza na jednej platformie
oferować wszystko, czego potrzebują
opiekunowie zwierząt.
— Chcemy m.in. pomóc znaleźć najlepszego weterynarza i produkty dostosowane do specjalnej diety, przypomnieć
powiadomieniem, że kończy się karma lub
zbliża się sezon na kleszcze. Zamierzamy
stworzyć łatwą do globalnego skalowania
platformę, więc nastawiamy się na dużą
liczbę transakcji i z czasem planujemy
pobierać od nich prowizję. Myślimy też
o szeregu mniejszych i większych usług jak
płatne promocje i subskrypcje — wyjaśnia
Karol Zielinski.

Bariera mentalna
Podobny biznes od kilkunastu miesięcy
rozwija HiPets — start-up, który chce być
Booksy dla miłośników zwierząt. Stara
się stworzyć platformę, na której będzie
można kupić i zarezerwować wszystko,
co dotyczy domowych pupili. Zarabia na
narzędziach do zarządzania biznesem,
a w tym roku wprowadzi dodatkowo płatne funkcjonalności. Skali przychodów nie
ujawnia, a rentowność nie jest dla niego
priorytetem w najbliższym czasie.
Firma koncentruje się na budowie
rynkowego lidera z największą bazą aktywnych usługodawców. Prezes Dorota
Rymaszewska podaje, że wraz z przejętym Petsly ma ich ponad 250 (połowa to
lecznice weterynaryjne), a ponad 60 tys.
użytkowników umawia średnio 15 tys. wizyt miesięcznie. Menedżerka przyznaje,
że rynek nie jest łatwy — do pokonania
jest bariera mentalna (patrz: okiem konkurenta).
Na ten problem zwraca uwagę także
Marcin Halicki, prezes firmy Luxvet24,
która — podobnie Edina Vetcare Group
— przy finansowym wsparciu TDJ — przejmuje lecznice weterynaryjne.
Również Deor przyznaje, że w obszarze
pozyskiwania dostawców usług na marketplace natrafia na duży sceptycyzm.
Zdaniem Karola Zielinskiego dotychczas
w Polsce nikt nie udowodnił, że warto
inwestować czas i pieniądze w cyfryzację
w tej branży.
— Behawioryści zwierzęcy, zoopsychologowie czy groomerzy opierają się na
utartych schematach dotarcia do klienta.
Jednak jeszcze kilka lat temu normą było
dzwonienie do fryzjera czy lekarza w celu
umówienia wizyty, a dziś trudno prowadzić popularny salon czy praktykę lekarską bez obecności na takich platformach

PEWNY SUKCESU:
Gdy startowałem
z PayLane’em, świat
finansów dopiero
się cyfryzował
i podobnie jest teraz
z branżą produktów
i usług dla zwierząt.
Jej przedstawiciele
szybko rosną
dzięki popytowi,
potencjał jest wciąż
duży, konkurencja
w zakresie
technologii jest
stosunkowo
niewielka, a fundusze
inwestycyjne
ochoczo dają spore
zastrzyki gotówki
na ten rynek. Czas na
rozwijanie Deora jest
więc idealny – mówi
Karol Zielinski.
[FOT. TP]

jak Booksy i ZnanyLekarz. W pewnym
sensie chcemy pójść ich śladem, jednak
jesteśmy bardziej nastawieni na opiekunów zwierząt niż specjalistów — tłumaczy
Karol Zielinski.
Maciej Kraus przestrzega przed kurczowym trzymaniem się pierwotnych założeń. Jak mówi, tworzenie spółki technologicznej to nie budowa tunelu, więc nie
można wszystkiego wyliczyć.
— Rzadko o sukcesie stanowi konsekwentna realizacja pierwotnych planów,
czego najlepszym przykładem jest ewolucja Mety. Natomiast Uber nie mógł
przewidzieć, że tak ważną nogą stanie się
dla niego Uber Eats — stwierdza Maciej
Kraus.

Bezgraniczna wiara
Bariery nie zrażają inwestorów Deora. To
fundusz Black Pearls oraz anioł biznesu
Wojciech Faszczewski, wiceprezes producenta sprzętu medycznego Coloplast.
— Chętnie wspieramy doświadczonych
przedsiębiorców. Karol Zielinski tworzył
firmy technologiczne, a teraz zabrał się za
powiązany z jego prywatną pasją projekt,
w który bezgranicznie wierzy. Światowy
rynek, którego wartość w 2025 r. ma osiągnąć 260 mld USD, dynamicznie się rozwija. Tempo zwiększyło się wskutek przeniesienia się jego lwiej części do internetu, co
stanowi dużą szansę dla Deora. Jesteśmy
przekonani, że z takim liderem nasza
najnowsza inwestycja odniesie ogromny
sukces, szczególnie że w walce o potężny rynek technologii okołozwierzęcych
nie pojawił się w naszym rejonie jeszcze
żaden znaczący gracz. Nie ograniczamy
się do inwestycji kapitałowej, będziemy
wspierać spółkę kontaktami w gronie czołowych funduszy VC oraz CVC — komentuje Maciej Skórkiewicz, partner w Black
Pearls VC. © Ⓟ

OKIEM KONKURENTA

Trudny rynek
wymagający
dużego kapitału
DOROTA RYMASZEWSKA, prezes HiPets

D

eor próbuje przyciągnąć jak najwięcej
właścicieli zwierząt do katalogu
usługodawców i na tej bazie budować
biznes. My natomiast koncentrujemy się
na przynoszeniu wartości usługodawcom.
Dzięki temu umożliwiamy natychmiastową
rezerwację usług, a nie wysłanie mejla
z zapytaniem o dostępność. Drogi są dwie
i dopiero czas pokaże, która jest słuszna.
Cały rynek opieki nad zwierzętami rośnie
bardzo szybko, a konkurentów przybywa
w takim tempie, że trzeba nastawić się
na dynamiczny wzrost. Zadanie jest o tyle
trudne, że weterynarze z całego świata spychają cyfryzację na ostatni plan. A przecież
wielu z nich wybrało ten zawód z miłości do
zwierząt i samo prowadzenie biznesu traktują jak przykry obowiązek, więc musimy
edukować rynek m.in. w zakresie tego, jak
można to ułatwić.
Nie wyobrażam sobie rozwijania HiPets bez
wsparcia funduszy VC. W naszej branży
trzeba się nastawić na duże zapotrzebowanie na kapitał, dlatego wkrótce zamkniemy
największą do tej pory rundę na rodzimym
rynku pettech. W tym roku przygotowujemy się do wyjścia za granicę i w tym celu
rozglądamy się za partnerstwami, ponieważ
wspólnymi siłami można rozwijać biznes
znacznie szybciej. Także w Polsce negocjujemy kolejną akwizycję, ponieważ zbyt ostre
konkurowanie prowadzi do niepotrzebnego
wydawania pieniędzy.
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280

mln EUR Taką kwotę zainwestuje międzynarodowy
koncern Mondi w zwiększenie produkcji tektury
falistej w czterech krajach. W fabryki w Czechach,
Niemczech i Turcji zainwestuje 185 mln EUR,
a w polską fabrykę Mondi Świecie 95 mln EUR. [MD]

OGŁOSZENIE

L.P.
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nr ewid.
działki
2
161;
wraz
z udziałem
1/4 części
w działce 175
162;
wraz
z udziałem
1/4 części
w działce 175
163;
wraz
z udziałem
1/4 części
w działce 175
164;
wraz
z udziałem
1/4 części
w działce 175
165;
wraz
z udziałem
1/4 części
w działce 176
166;
wraz
z udziałem
1/4 części
w działce 176
167;
wraz
z udziałem
1/4 części
w działce 176
168;
wraz
z udziałem
1/4 części
w działce 176
169

171;
wraz
10 z udziałem
1/3 części
w działce 177
172;
wraz z
11
udziałem
1/3 części
w działce 177

OGŁOSZENIE

43904

OGŁOSZENIE

43874

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

43888

BURMISTRZ MIASTA MARKI
ogłasza drugie publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż własności n/w niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne
Pow.
działki Obręb
w m2
3
4
1123
405

cena
Wysokość Termin I przetargu Termin II przetargu
wywoławcza wadium
Data/ godzina
Data/ godzina
brutto w zł.
w zł.
przetargu
przetargu
7
8
9
10

Położenie

Oznaczenie tytułu
własności

5

6

5-07

ul. Rocha
Kowalskiego

WA1W/00141038/7

800 000,00

80.000,00

24.01.2022 r.
10.00

30.05.2022 r.
10.00

5-07

ul. Rocha
Kowalskiego

WA1W/00141038/7

800 000,00

80.000,00

24.01.2022 r.
11.00

30.05.2022 r.
11.00

5-07

ul. Rocha
Kowalskiego

WA1W/00141038/7

800 000,00

80.000,00

24.01.2022 r.
12.00

30.05.2022 r.
12.00

5-07

ul. Rocha
Kowalskiego

WA1W/00141038/7

800 000,00

80 000,00

24.01.2022 r.
13.00

30.05.2022 r.
13.00

5-07

ul. Rocha
Kowalskiego

WA1W/00141038/7

720 000,00

72 000,00

24.01.2022 r.
14.00

30.05.2022 r.
14.00

5-07

ul. Rocha
Kowalskiego

WA1W/00141038/7

720 000,00

72 000,00

24.01.2022 r.
15.00

30.05.2022 r.
15.00

5-07

ul. Rocha
Kowalskiego

WA1W/00141038/7

720 000,00

72 000,00

25.01.2022 r.
10.00

31.05.2022 r.
10.00

5-07

ul. Rocha
Kowalskiego

WA1W/00141038/7

720 000,00

72 000,00

25.01.2022 r.
11.00

31.05.2022 r.
11.00

1123
405
1123
405
1123
405
1017
378
1017
378
1017
378
1017
378

1017

5-07

ul. Jana
WA1W/00141038/7
Skrzetuskiego

700 000,00

70 000,00

25.01.2022 r.
12.00

31.05.2022 r.
12.00

5-07

ul. Jana
WA1W/00141038/7
Skrzetuskiego

850 000,00

85 000,00

25.01.2022 r.
14.00

31.05.2022 r.
14.00

5-07

ul. Onufrego
Zagłoby

890 000,00

89.000,00

25.01.2022 r.
15.00

31.05.2022 r.
15.00

Zgodnie z art. 19b ust. 1, art. 8 ust. 1, w związku z art. 19a ust. 1 ustawa z dnia
24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1836) oraz zgodnie z art. 10
§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu
11 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o wydanie decyzji
o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości w celu, w celu wydzielenia niezbędnego
pasa technologicznego dla zapewnienia dojazdu do miejsca prac, w celu rozpoznania
warunków gruntowo-wodnych:
inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4,02-337 Warszawa
inwestycja: „Opracowanie dokumentacji projektowej remontu gazociągu DN500 relacji
Rembelszczyzna-Główina I”
Adres inwestycji:
województwo mazowieckie,
powiat płocki
gmina Staroźreby, jedn. ew. nr 141914_2
obręb 0036 Staroźreby: działka ew. nr 369/1; 369/2;
Akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950
Warszawa, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać z materiałem
dowodowym w niej zgromadzonym.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, doręczenie zawiadomienia na adres wskazany
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
W przypadku gdy po doręczeniu zawiadomienia, nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
2) przeniesienie wskutek innego zdarzenia prawnego własności lub prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości
- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są obowiązani
do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika
wieczystego.
Zgodnie z art. 41 § 1. Kpa. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej
zmianie swego adresu.
§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma pod
dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia
publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 25 marca 2022 r.
WI-I.747.3.6.2022.IK1
WI-I.747.3.7.2022.IK1
OGŁOSZENIE

1211
303

WA1W/00141038/7

1. Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowią własność Gminy Miasto Marki i nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani też nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Działy III i IV księgi wieczystej WA1W/00141038/7 nie zawierają żadnych wpisów. W stosunku do nieruchomości stanowiącej
dawne działki nr ewid. 4 i 5 z obrębu 5-07 położonych w Markach przy ulicy Onufrego Zagłoby toczy się postępowanie przed Sądem Rejonowym w Wołominie
I Wydział Cywilny Sygn. akt I C 28/19 w przedmiocie wydania kluczy do bramy wjazdowej zlokalizowanej aktualnie na działce nr ewid. 172 z obrębu 5-07.
2. Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
3. I przetargi na zbycie w/w nieruchomości wskazanych w pozycjach od 1 do 6 zostały przeprowadzone w dniu 24.01.2022 r. o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
i 15.00, w pozycjach od 7 do 11 w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 14.00 i 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. Józefa
Piłsudskiego 95 w Markach i zakończyły się wynikiem negatywnym.
4. Przetargi na nieruchomości wskazane w pozycjach od 1 do 6 odbędą się w dniu 30 maja 2022 r., a na nieruchomości wskazane w pozycjach od 7 do 11 w dniu
31 maja 2022 r. w godzinach podanych w niniejszym ogłoszeniu, w sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Marki przy Al. M. J. Piłsudskiego 95 w Markach.
5. Przetargi przeprowadza się na każdą nieruchomość (pozycje od nr 1 do nr 11) oddzielnie.
6. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium przez uczestnika przetargu.
8. Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) na rachunek Urzędu Miasta Marki Nr rachunku: 54 8015 0004 0190 5915 2020 0055. Wpłata jednego wadium uprawnia
do udziału w przetargu na jedną nieruchomość, którą oznaczono przy wpłacie. W przypadku gdy dana osoba zamierza uczestniczyć w przetargach na więcej niż jedną
nieruchomość obowiązuje wpłata wadium na każdą nieruchomość z osobna z zaznaczeniem jej numeru.
9. Termin wniesienia wadium upływa dnia 25 maja 2022 roku.
10. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Urzędu Miasta Marki .
11. Szczegółowe informacje w sprawie przetargów można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Marki codziennie/ oprócz sobót/ poniedziałek, wtorek, czwartek od godz. 8.00 do godz. 16.00, w środy w godz. 8.00 do 18.00, piątek 8.00 do 14.00 lub telefonicznie pod nr /22/ 113 94 74.
12. Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miasta Marki i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszona na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu Miasta Marki przy Al. Marsz. Józefa Piłsudskiego 95. Treść ogłoszenia można pobrać ze strony: www.marki.pl./bip (nieruchomości do
sprzedaży).
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.
Marki, dnia 25.03.2022 roku
Burmistrz Miasta Marki – Jacek Orych

43875

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU
PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA
informuje

1211
303

11

że na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 (przy wejściu
do budynku), na miejskiej stronie internetowej: www.zielona gora.pl oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej: bip.zielonagora.pl, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o drugim
przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,
stanowiących własność Miasta Zielona Góra, położonych w Zielonej Górze w obrębie 0039 przy
ul. Aleksandra Czekanowskiego, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
L.p.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Położenie
nieruchomości
ul. Aleksandra
Czekanowskiego
ul. Aleksandra
Czekanowskiego
ul. Aleksandra
Czekanowskiego
ul. Aleksandra
Czekanowskiego
ul. Aleksandra
Czekanowskiego
ul. Aleksandra
Czekanowskiego

Numer Powierzchnia
działki
działki

Numer księgi
wieczystej

Cena wywoławcza do
drugiego przetargu Wysokość
(brutto, w tym 23%
wadium
podatek VAT)

256/28

1 595 m2

ZG1E/00046815/6

640 000,00 zł

64 000,00 zł

256/10

1 100 m2

ZG1E/00046815/6

450 000,00 zł

45 000,00 zł

256/11

1 100 m2

ZG1E/00046815/6

450 000,00 zł

45 000,00 zł

256/12

1 100 m2

ZG1E/00046815/6

450 000,00 zł

45 000,00 zł

256/13

1 100 m2

ZG1E/00046815/6

450 000,00 zł

45 000,00 zł

256/56

1 525 m2

ZG1E/00046815/6

640 000,00 zł

64 000,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie
Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22, sala konferencyjna - pokój nr 810, piętro VIII.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Rozwoju Miasta
- w Biurze Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22,
pod nr telefonów: (+48) 68 45 64 512 i (+48) 68 45 64 703.
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KGHM na pandemicznych Kompletowanie
skrzydłach
zarządu PKO BP
Przyszłość jest
w miedzi – stwierdza
szef miedziowego giganta
i przyznaje, że przygląda
się ciekawym miejscom
w świecie. Przejęć w tym
świecie nie brakuje.

30 marca rada
nadzorcza może
wskazać dziewiątego
członka zarządu. Ma on
wesprzeć prezes banku.
Pytanie, czy w wybory
nie wplącze się polityka.

— W dzisiejszym świecie pewne są dwie rzeczy: zmiana oraz
to, że przyszłość jest w miedzi
— uważa Marcin Chludziński,
prezes KGHM.
Szef jednego z największych
producentów miedzi na świecie,
z kopalniami w Polsce, Chile, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie,
tryska optymizmem, bo zamknął
2021 r. z rekordami. Najważniejszy wskaźnik finansowy, czyli
skorygowana EBITDA, sięgnął historycznego poziomu 10,3 mld zł,
przy przychodach bliskich
30 mld zł.

Zgodnie ze statutem kierownictwo PKO BP może liczyć dziewięć osób i rzadko zdarzały się
sytuacje, żeby zarządzie były
wakaty. Tak jest obecnie. Jesienią ubiegłego roku rada nadzorcza odwołała dwóch członków
zarządu: Jakuba Papierskiego,
odpowiedzialnego za pion inwestycji oraz Rafała Antczaka,
wiceprezesa od przedsiębiorczości i analiz. W tym samym
czasie do dymisji podał się Jan
Emeryk Rościszewski, prezes
banku. Na jego miejsce rada
powołała Iwonę Dudę oraz jako
członka zarządu Wojciecha Iwanickiego. Do obsadzenia został
więc jeden wakat.
Jak udało nam się ustalić,
na najbliższym posiedzeniu,
zaplanowanym na 30 marca,
rada nadzorcza ma zatwierdzić kandydaturę na dziewiątego członka zarządu PKO BP.
Nie udało nam się ustalić jego
personaliów, jednak z nieoficjalnych informacji wynika, że
nominacja pomyślana jest jako
wsparcie i wzmocnienie Iwony
Dudy.

Lepsza umowa w Chile
KGHM to przykład firmy, której
pandemia i postpandemiczne odbicie gospodarcze dodało skrzydeł. Miedź i inne metale mają
wzięcie, a ich notowania rosną.
Nic tylko produkować — dlatego KGHM zwiększył produkcję
o 6,3 proc., czyli o 44,6 tys. ton
w porównaniu do 2020 r.
Historyczny wynik miała Sierra Gorda, czyli chilijska kopalnia
KGHM, kupiona jeszcze w czasach rządów PO-PSL i budowana
z opóźnieniami oraz przekroczonym budżetem.
— Sierra Gorda poprawiła
trzy główne parametry: jakości
wydobywanej rudy, jej ilości
oraz uzysku. W efekcie po raz
pierwszy gotówka zaczęła płynąć
w zeszłym roku z Chile do Polski,
a nie na odwrót. To pół miliarda
dolarów, głównie w formie spłat

CHILIJSKI REKORD: Sierra Gorda to wciąż największa polska
inwestycja zagraniczna w historii. Kopalnia zlokalizowana jest na
pustyni Atacama, w regionie Antofagasta, na północy Chile. [FOT. ARC]

pożyczek dla różnych spółek
z grupy — mówi Paweł Gruza, wiceprezes KGHM.
W Sierra Gorda KGHM ma
55 proc. akcji, a resztę ma od
niedawna australijski South32,
który odkupił udziały od japońskiego Sumitomo.
— Przy okazji tej transakcji zaproponowaliśmy lepszą strukturę
umowy wspólników, korzystniejszą dla projektu, ale i dla KGHM.
O szczegółach wkrótce będziemy
informować — mówi Paweł Gruza.

Świat pod obserwacją
Perspektywy dla miedzi są tak
dobre, że KGHM zwiększa wydobycie w Polsce i ubiega się o nowe koncesje w Lubuskiem (trwa
o nie sądowy spór z kanadyjską
Miedzi Copper).
— Nie przestajemy też patrzeć
za granicę. Obserwujemy świat
i ciekawe miejsca — mówi Marcin Chludziński.
Paweł Gruza, dopytywany o to,
czy chodzi o szukanie aktywów
do przejęcia, nie potwierdza.
— Naszym obowiązkiem jest
interesować się światowymi tren-

dami i transakcjami w branży. Jest
ich obecnie sporo: w Mongolii,
Serbii czy Hiszpanii. Jest ruch na
rynku — wylicza Paweł Gruza.

Z Francuzami na morze
KGHM jest dobrze przygotowany
do wydawania pieniędzy. Wskaźnik zadłużenia spadł do najniższego poziomu w historii (0,6),
a dług netto wynosi 4 mld zł, co
Andrzej Kensbok, wiceprezes
ds. finansowych, nazywa poziomem satysfakcjonującym.
— Mamy otwarte linie kredytowe, nienaruszony kredyt konsorcjalny, jesteśmy bardzo bezpieczni — podkreśla Andrzej Kensbok.
Celów inwestycyjnych jednak
nie brakuje, a ważną rolę pełni
wśród nich energetyka. Miedziowa firma planuje inwestować w małe reaktory atomowe
(SMR-y) oraz w wiatr na morzu.
W trakcie konferencji szef firmy ujawnił, że KGHM złożył już
wniosek o przyznanie lokalizacji
na polskiej części Bałtyku, w partnerstwie z francuskim koncernem Total. © Ⓟ
Magdalena Graniszewska

m.graniszewska@pb.pl ☎ 22-333-98-29

Frakcje i wolny elektron
W przeciwieństwie do poprzednika, Zbigniewa Jagiełły, który
w zarządzie zazwyczaj miał wystarczającą liczbę szabel, żeby
przegłosować lub zablokować
uchwałę, pani prezes nie ma
swojego stronnictwa w kierownictwie. Są w nim natomiast me-

nedżerowie, którzy widzieliby
się na jej miejscu.
W ośmioosobowym składzie
najsilniejsza jest frakcja „PZU”,
czyli nominatów, którzy przyszli do banku w ubiegłym roku,
powiązanych z Maciejem Łopińskim szefem rady nadzorczej
banku (wcześniej kierował radą
PZU). Są to Marcin Eckert, szef
pionu korporacji, Artur Kurcweil, pion IT, oraz Wojciech
Iwanicki, dla którego wykrojono nowy obszar — administracji.
Osobną frakcję tworzą Maks
Kraczkowski, odpowiedzialny

będzie to ktoś z Aliora, którym
Iwona Duda kierowała od maja
2020 do października 2021 r.,
lub osoba ze środowiska Adama Glapińskiego, prezesa NBP,
uchodzącego za promotora pani prezes. Możliwe też, że swojego człowieka wskaże Ministerstwo Aktywów Państwowych,
architekt zmian w zarządzie
w ubiegłym roku.
Ławka kandydatur merytorycznych wydaje się ograniczona, ponieważ bankowców
akceptowalnych dla obecnej
władzy nie ma dużo. Dość trud-

W przeciwieństwie do poprzednika,
Zbigniewa Jagiełły, który w zarządzie
zazwyczaj miał wystarczającą liczbę szabel,
żeby przegłosować lub zablokować uchwałę,
pani prezes nie ma swojego stronnictwa
w kierownictwie.
za detal, który w PKO BP zasiada od 2016 r., oraz Bartosz
Drabikowski, CFO, związany
z bankiem (z przerwą) od przeszło dekady. Obydwaj związani
byli z byłym prezesem Janem
Emerykiem Rościszewskim.
Mieczysław Król, nadzorujący obszar operacji, w banku od
2016 r., to wolny elektron, ale
menedżer, na którego prezes
może liczyć. I w końcu last but
not least Piotr Mazur, człowiek
starej ekipy Zbigniewa Jagiełły,
niezależny fachowiec, ogarniający ryzyko w banku. W czasie
kryzysowych dni tuż po inwazji
na Ukrainę, reprezentował PKO
BP na forum międzybankowym.

Powrót ludzi premiera
Nie wiadomo, jakie środowisko
będzie reprezentować nowy
członek zarządu. Być może

no też wyobrazić sobie transfer
menedżera z banku komercyjnego do PKO BP.
Sprawa nominacji dziewiątego członka zarządu może
się skomplikować w związku z ostatnimi przesileniami
w rządzie. Posadę stracił Piotr
Nowak, minister rozwoju, który pozostawał w taktycznym
sojuszu z Jackiem Sasinem,
ministrem aktywów, który jest
skierowany przeciw Mateuszowi
Morawieckiemu. Dymisja świadczy o tym, że premier odzyskuje siły. Najbardziej widocznym
znakiem jego słabej pozycji była
w ubiegłym roku utrata wpływu
na PKO BP i brak jakiejkolwiek
możliwości obrony swoich ludzi
w banku. Być może karta teraz
się odwróci. © Ⓟ
Eugeniusz Twaróg

e.twarog@pb.pl ☎ 22-333-97-01

Wynagrodzenia

Największe podwyżki dostali informatycy, bankowcom pensje spadły
W

śród kluczowych branż wynagrodzenie
najbardziej urosło w osiem lat
w IT, HR i centrach usług. Zatrudnieni w inżynierii
i administracji zarabiają nieco ponad 1 tys. zł więcej
niż w 2014 r.
W styczniu 2022 r. przeciętne wynagrodzenie brutto
w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6064,24 zł,
podczas gdy w 2014 r. było to 3784,46 zł. Różnica
na poziomie 2280,7 zł jest dość niewielka i wyniosła
tyle tylko w niektórych branżach. Są jednak sektory,
w których pensje pracowników wzrosły prawie
dwukrotnie (na wykresie wybrane sześć branż).
Średni wzrost zarobków w IT to ponad 8 tys.
zł – do 17 tys. zł. Przełomowy był 2020 r., kiedy
wynagrodzenia skoczyły aż o 1 tys. zł, a także 2021 r.,
gdy wyjątkowo spadły – o około 400 zł. W centrach
usług wspólnych (sektor SSC/BPO), w których
pracuje 355,3 tys. osób, pensje skoczyły o 4,5 tys. zł
więcej. Wśród najlepiej wynagradzanych są też
pracownicy sprzedaży i marketingu oraz farmacji.

– Na pierwszym miejscu pod względem przyrostu
wynagrodzeń znajduje się branża nowych
technologii. Właściwie wszystkie sektory nieustannie
zatrudniają programistów oraz innych specjalistów
IT. Trend na nowe technologie, który tak mocno
ożywił się w czasie pandemii, nabiera rozpędu.
Dziś już właściwie nie da się kontrolować finansów
bez znajomości takich programów jak Python
czy Java. Sektor ochrony zdrowia również bardzo
mocno postawił na nowe technologie. O branży
e-commerce nawet nie trzeba mówić – mówi
Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w szkole
programowania Kodilla.com, która przygotowała
raport na podstawie danych firmy Antal.
Niewielki wzrost wynagrodzeń zanotowali
pracownicy administracji – o ponad 1200 zł
(w 2017 r. pensje spadły o 1 tys. zł).
W bankowości i ubezpieczeniach zarabia się
obecnie mniej niż w 2019 r. (12,5 tys. wobec
13,2 tys. zł). [MAG] © Ⓟ

Jak się zmieniały wynagrodzenia
w zł, brutto
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Ubezpieczenia

Grupa PZU: zysk najwyższy
od 12 lat, rekordowa składka
Blisko 3,34 mld zł zysku netto wypracowała Grupa PZU w roku 2021. To najwyższy wynik od 12 lat.
Największy polski ubezpieczyciel zebrał też w ubiegłym roku rekordową w swojej historii składkę
w wysokości 25,1 mld zł. Grupa PZU bardzo sprawnie wdraża ogłoszoną rok temu nową strategię
i rozwija swój biznes na rynkach ubezpieczeniowym, bankowym, inwestycyjnym
— Mamy za sobą bardzo dobry rok dynamicznego rozwoju. Wypracowaliśmy największy zysk netto od czasu debiutu PZU
SA na warszawskiej giełdzie w 2010 r. Jest
on o trzy czwarte wyższy niż rok wcześniej. Fundament pod ten wynik położyliśmy, rozwijając przede wszystkim nasz
podstawowy biznes, czego dowodem jest
rekordowy przypis składki ubezpieczeniowej. Potwierdziliśmy, że ani niepewne
otoczenie gospodarcze, ani posiadanie już
największych udziałów w rynku nie są dla
Grupy PZU przeszkodą w systematycznym
wzroście biznesu, a przy tym generowaniu
ponadprzeciętnych korzyści dla akcjonariuszy oraz dostarczaniu klientom atrakcyjnej oferty i najlepszej obsługi — mówiła,
przedstawiając wyniki na GPW, dr hab.
Beata Kozłowska-Chyła, prezes PZU.
Zysk netto Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej wzrósł
o 74,5 proc. rok do roku — do blisko
3,34 mld zł. Oznacza to zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 18,6 proc., czyli
o 7,7 pkt proc. powyżej poziomu z roku
2020. Przypis składki brutto wzrósł w porównaniu z poprzednim rokiem o 5,1 proc.
— do historycznie wysokiego poziomu
25,1 mld zł. Od czasu wejścia PZU na GPW
ubezpieczyciel zwiększył roczną wartość
sprzedaży ubezpieczeń o ponad 10 mld zł.
Grupa PZU osiągnęła również dobry wynik w działalności inwestycyjnej. Zwrot na
portfelu głównym w ub.r. przekroczył stopę wolną od ryzyka o 4,8 pkt proc. w całym 2021 r. Wsparciem dobrych rezultatów
z działalności ubezpieczeniowej i inwestycyjnej była rosnąca kontrybucja działalności bankowej do wyniku netto Grupy PZU.
Bank Pekao i Alior Bank wniosły do tego
wyniku 604 mln zł.
— Spółki Skarbu Państwa radzą sobie
w tym niezwykle trudnym okresie bardzo
dobrze. Zysk PZU jest imponujący, najwyższy od 12 lat, i przerasta oczekiwania.
Gratuluję pani prezes i zarządowi znakomitych wyników, ciężkiej pracy i odważnych decyzji. To jest sukces całego zespołu. PZU plasuje się na pozycji najbardziej
rentownego ubezpieczyciela w Europie.
Może nas napawać dumą, że mamy jako
polskie rodowe srebra takie firmy — komentował podczas prezentacji wyników
wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Historyczna wielkość sprzedaży
Tylko w czwartym kwartale 2021 r. PZU
zebrał 4,1 mld zł składki z ubezpieczeń
majątkowych i pozostałych osobowych,
czyli więcej o 6,3 proc. rok do roku. W całym roku 2021 urosła ona o 7,1 proc. — do
14,09 mld zł. Mocne wzrosty nastąpiły
zwłaszcza w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych (innych niż np. OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych lub autocasco).
Sprzedaż najszybciej rosła w segmentach
ubezpieczeń masowych (o 15,1 proc.
r/r) oraz ubezpieczeń korporacyjnych
(o 13,6 proc. r/r).
— Tylko w ostatnim kwartale 2021 r. najmocniejsze wzrosty zanotowaliśmy w segmencie pozakomunikacyjnych ubezpieczeń masowych, gdzie składka wzrosła

aż o 30,7 proc. r/r, głównie za sprawą
większej sprzedaży ubezpieczeń mieszkań, małych i średnich przedsiębiorstw,
upraw rolnych, a także ubezpieczeń oferowanych we współpracy z bankami Grupy
PZU. Warto podkreślić, że utrzymaliśmy
bardzo dobrą rentowność w ubezpieczeniach majątkowych. Wskaźnik mieszany COR w IV kw. pozostał na korzystnym, niskim poziomie 87,7 proc. wobec
87,6 proc. rok wcześniej — wskazuje Tomasz Kulik, członek zarządu PZU i dyrektor
finansowy.
Ubezpieczyciel wykorzystuje rosnące
i dodatkowo wzmocnione przez pandemię zainteresowanie Polaków zdrowiem,
w tym profilaktyką i odpowiednim trybem życia. Ma tu atut, jakim jest własny
operator medyczny PZU Zdrowie z siecią
130 placówek własnych i ponad 2,2 tys.
partnerskich, co daje możliwość łączenia
usług medycznych z ofertą ubezpieczeń
na życie, majątkowych oraz usługami assistance. W 2021 r. Grupa PZU zwiększyła
przychody w obszarze zdrowia o 24,7 proc.
r/r — do 1,18 mld zł. To efekt rosnącego
portfela ubezpieczeń zdrowotnych.
— Wyniki PZU za czwarty kwartał 2021 r.
są powyżej naszych prognoz. Największy
wpływ na to ma wynik inwestycyjny, który jest znacznie wyższy, niż zakładaliśmy,
głównie ze względu na zyski z nieruchomości. W działalności operacyjnej na
plus zdecydowanie wyróżnia się niższy,
niż oczekiwaliśmy, poziom wypłaconych
odszkodowań, głównie w segmencie majątkowym. Segment ten jest również tym,
który zanotował najmocniejszy wzrost.
Widać też pozytywne efekty sprzedaży
poprzez banki z Grupy PZU — ocenia Emil
Łobodziński, doradca inwestycyjny Biura
Maklerskiego PKO BP.
— Oceniamy wyniki bardzo pozytywnie. Ich kompozycja jest solidna z silnie
rosnącą składką przypisaną brutto, kosztami operacyjnymi pod kontrolą oraz
niskimi odszkodowaniami, gdzie wskaźnik mieszany znowu znalazł się poniżej
90 proc. Na uwagę zasługuje także dobry
wynik na działalności lokacyjnej mimo
niesprzyjającego otoczenia operacyjnego w IV kw. 2021 r. — dodaje Michał
Konarski, analityk Biura Maklerskiego
mBanku.

Strategiczne przyspieszenie
W ciągu roku, jaki minął od ogłoszenia
nowej strategii Grupy PZU na lata 2021–
-2024 „Potencjał i wzrost”, jej realizacja
jest mocno zaawansowana. Jednym z celów strategicznych jest budowa synergii
między filarem ubezpieczeniowym i bankowym w Grupie PZU w obszarze bancassurance (sprzedaż produktów ubezpieczeniowych poprzez banki) i assurbanking (sprzedaż produktów bankowych
poprzez ubezpieczyciela). Składka przypisana brutto pozyskana we współpracy
z bankami z Grupy PZU wyniosła w 2021 r.
ponad 1,3 mld zł, co oznacza wzrost aż
o 75,6 proc. r/r. W tym sprzedaż ubezpieczeń majątkowych w Banku Pekao i Alior
Banku osiągnęła poziom ponad 720 mln zł,
a ochronnych ubezpieczeń na życie ponad

nej, przyjmując rolę partnera transformacji energetycznej polskiej gospodarki.
Bardzo konsekwentnie zmniejszamy nasz
ślad węglowy. Wprowadziliśmy unikatowe na rynku ubezpieczenia dla właścicieli instalacji wytwarzających odnawialną
energię. Zaangażowaliśmy w inwestycje
wspierające transformację energetyczną
i sektor OZE 450 mln zł, w tym 150 mln
zł w finansowanie lądowych farm wiatrowych — podkreśla prezes PZU. W lutym
2022 r. PZU SA otrzymał rating ryzyka ESG
od czołowej agencji Sustainalytics. Oceniła
ona, że ryzyko doświadczenia przez PZU
istotnych negatywnych skutków finansowych spowodowanych czynnikami ESG
jest niskie.

SUKCES:
Mamy za sobą
bardzo dobry rok
dynamicznego
rozwoju.
Wypracowaliśmy
największy zysk
netto od czasu
debiutu PZU SA na
warszawskiej giełdzie
w 2010 r. Jest on
o trzy czwarte
wyższy niż rok
wcześniej – mówi
dr hab. Beata
Kozłowska-Chyła,
prezes PZU.
[FOT. ARC]

3,34
mld zł Tyle wyniósł
zysk netto
Grupy PZU w 2021 r.
To o 74,5 proc.
więcej niż rok
wcześniej.

18,6
proc. Tyle wyniósł
w 2021 r. zwrot
na kapitale (ROE).
To 7,7 pkt proc.
powyżej poziomu
z roku 2020.

270 mln zł. We współpracy ze wszystkimi
bankami PZU pozyskał w 2021 r. ponad
1,9 mld zł składki (o 21,6 proc. więcej r/r).
Intensywnie rozwija się filar inwestycyjny. Na koniec 2021 r. aktywa pod zarządzaniem całej Grupy PZU wzrosły do
35,1 mld zł (o 6,6 proc. r/r). W tym TFI PZU
odnotowało wzrost aktywów klientów zewnętrznych o 9,1 proc. w porównaniu do
roku poprzedniego i znalazło się w czołówce pod względem największej sprzedaży.
TFI PZU zbudowało silną pozycję na rynku
Pracowniczych Programów Kapitałowych
– aktywa te wzrosły 3,5-krotnie do 1,4 mld
zł, a liczba firm, które wybrały towarzystwo do zarządzania PPK, przekroczyła
100 tys.
W 2021 r. Grupa PZU wdrożyła wiele nowych rozwiązań w ramach budowy wskazanych w nowej strategii ekosystemów
produktowo-usługowych. Ubezpieczyciel
uruchomił m.in. platformę pozapłacowych korzyści dla pracowników PZU Benefity, abonamenty sportowo-rekreacyjne
PZU Sport, wprowadził nową, elastyczną
ofertę indywidualnych ubezpieczeń na
życie opartą na modelu grup otwartych,
abonamentowe i przedpłacone pakiety
medyczne i profilaktyczne PZU Zdrowie
dla klientów indywidualnych, pierwsze na
rynku ubezpieczenie od ryzyka biznesowego dla franczyzobiorców, rozbudował
ofertę dla inwestujących na platformie inPZU o nowe fundusze indeksowe. PZU udostępnił też klientom płatności abonamentowe za wiele ubezpieczeń majątkowych.
— W 2021 r. po raz pierwszy tak wyraźnie zaznaczyliśmy też nasze ambicje
w obszarze odpowiedzialności klimatycz-

Grupa PZU gotowa na nowe wyzwania
W listopadzie ub.r. agencja S&P Global
Ratings podtrzymała dla Grupy PZU ocenę na poziomie A- z perspektywą stabilną
— jedną z najwyższych w polskim sektorze
finansowym.
— Wskaźnik wypłacalności Solvency II
dla Grupy PZU znacznie przekracza europejską średnią dla ubezpieczycieli oraz
nasz cel strategiczny. Jesteśmy dobrze
przygotowani na ewentualne turbulencje na rynku. Mamy zdywersyfikowany
i bezpieczny portfel inwestycji, niską
ekspozycję na akcje, zamkniętą pozycję
walutową. Duże bezpieczeństwo prowadzonej działalności, potencjał kapitałowy
i wypracowany w minionym roku wysoki
wynik tworzą solidną bazę do kontynuacji
wypłaty dywidend — wskazuje dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.
Grupa PZU wyszła z pandemicznych
zawirowań w bardzo dobrej formie i zapowiada, że dzięki swojej sile kapitałowej
może skutecznie stawić czoło nowym,
trudnym wyzwaniom w roku 2022. Będą
to w pierwszej kolejności gospodarcze
skutki wojny między Rosją i Ukrainą, a także potrzeba zaangażowania w ogólnonarodową pomoc dla milionów ukraińskich
uchodźców.
— To nasz obowiązek jako firmy odpowiedzialnej społecznie, a przy tym od
wielu lat obecnej na Ukrainie — podkreśla
prezes PZU.
Ubezpieczyciel opiekuje się pracownikami PZU Ukraina oraz ich bliskimi, którzy
postanowili przyjechać do Polski: pomaga
im w ewakuacji, zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie, środki do życia i pracę.
Grupa PZU aktywnie pomaga też pozostałym obywatelom Ukrainy. Organizuje
zbiórki darów i pieniędzy, a także transporty rzeczy potrzebnych uchodźcom –
koców, materacy, pościeli, powerbanków
– do punktów recepcyjnych na granicy polsko-ukraińskiej, wysyła też materiały medyczne dla ukraińskich szpitali. PZU oferuje również 30-dniowe OC komunikacyjne
dla uchodźców przybywających do Polski
autami na ukraińskich numerach, finansując im koszt składek, a także zapewnia
im dostęp do bezpłatnej opieki medycznej
w placówkach PZU Zdrowie świadczących
usługi w ramach NFZ.
Partnerem publikacji jest Grupa PZU
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Rośnie transportowe napięcie na granicy z Białorusią
Przewoźnicy apelują
do rządu o zapewnienie
spokoju na granicy
polsko-białoruskiej.
Mimo braku ograniczeń
prawnych transport jest
bardzo utrudniony.
Zrzeszenie Międzynarodowych
Przewoźników Drogowych w Polsce (ZMPD) wystosowało do ministra spraw wewnętrznych i administracji pismo, w którym domaga
się od służb granicznych ochrony
i zapewnienia bezpieczeństwa,
możliwości wykonywania pracy,
a także ochrony godności osobistej na przejściach granicznych
z Białorusią. Obecnie na skutek
protestów ruch jest znacznie
ograniczony.
— Od wielu dni przekraczanie granicy państwowej między
Polską a Białorusią stało się praktycznie niemożliwe. Kierowcy
wykonujący legalne przewozy

są atakowani, lżeni i blokowani.
Napięcie rośnie z godziny na godzinę — mówi Jan Buczek, prezes
ZMPD.
Podkreśla, że przewoźnicy
drogowi, podobnie jak niezliczone rzesze Polaków, zareagowali
jednoznacznym potępieniem rosyjskiej agresji w Ukrainie.
— Ruszyła pomoc humanitarna, która bez naszych ciężarówek
i autokarów nie doszłaby do skutku. Solidaryzujemy się z walczącą
Ukrainą i codziennie dajemy dowody. Przewoźnicy respektują też
wszelkie ograniczenia wynikające
z sankcji wobec Rosji. Zaakceptują również następne kroki. Będą
działać zgodnie z prawem, domagają się jednak poszanowania
prawa — dodaje Jan Buczek.

Ograniczenie transportu
Prawne ograniczenie możliwości wykonywania transportu na
Wschód wisi w powietrzu. 16 marca Andrzej Adamczyk, minister in-

OGRANICZENIE BEZ OGRANICZENIA: Granica z Białorusią jest
dla polskich ciężarówek otwarta, mimo to przewozy drogowe między
państwami oraz tranzytowe przez Białoruś są utrudnione i coraz
częściej niebezpieczne dla kierowców. [FOT. MICHAŁ KOŚĆ/FORUM]

W związku z decyzjami zagranicznych koncernów o wycofywaniu się z Rosji oraz międzynarodowej presji na te, które
jeszcze tego nie zrobiły, będzie
topniała liczba zleceń transportowych. Sankcje uderzą również
w polską branże transportową. Jak
mocno?
— Polscy przewoźnicy jeżdżący
na Wschód stanowią już niewielką grupę w porównaniu z tymi,
którzy jeździli tam przed wprowadzeniem przez Rosję embarga na
wwóz produktów spożywczych.
Konsekwencje wojny w Ukrainie są trudne do przewidzenia
— mówi Anna Brzezińska-Rybicka
z ZMPD.

frastruktury, zwrócił się z apelem
do przewoźników o zmniejszenie
liczby pojazdów znajdujących się
na Wschodzie ze względu na to,
że decyzja o zamknięciu granicy
dla transportu drogowego może
zapaść w bardzo krótkim czasie.

100 tys. osób.
Ilu polskich przewoźników żyje
z wożenia towarów wyłącznie
na Wschód? Przed rosyjską agresją na Ukrainę na Wschód — do
Białorusi i Rosji oraz dalej, np.
do Kazachstanu czy Mongolii

OGŁOSZENIE

Stwierdził też, że po rozmowach
z dużą grupą ministrów państw
unijnych „należy brać pod uwagę
każdy scenariusz”. Na razie jednak granica jest otwarta, a transport towarów nieobjętych sankcjami w pełni legalny.
43887

— towary woziło około 2 tys. przewoźników.
— Można to przeliczyć na około
15 tys. pojazdów i 20 tys. kierowców. Licząc wraz z rodzinami,
z przewozów na Wschód żyło
więc prawie 100 tys. osób — mówi
Anna Brzezińska-Rybicka.
Wiszące w powietrzu ograniczenia prawne wykonywania
przewozów do Rosji i Białorusi
oraz już występujące utrudnienia na granicach nie są jedynymi
konsekwencjami wojny.
— Dramatycznie brakuje kierowców. Przed wybuchem wojny
ponad 100 tys. kierowców zatrudnionych w naszych firmach pochodziło z Ukrainy. Z ostrożnych
wyliczeń wynika, że co czwarty
wyjechał bronić rodziny i kraju
— mówi Anna Brzezińska-Rybicka.
W tej sytuacji branża też oczekuje szybkiej reakcji rządu — chodzi przede wszystkim o zawieszenie przepisów Pakietu Mobilności. [MIB] © Ⓟ

OGŁOSZENIE

43894

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Zgodnie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
(Dz. U. z 2022 r., poz. 273) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2021 r., poz. 735 ze zm.) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamiam, że w dniu 3 marca 2022 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.:
inwestor:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

inwestycja:

„budowa linii 400 kV wraz ze zmiana układu sieci NN pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami”, w zakresie obiektów
kolidujących – linii sN oraz nn krzyżujących linie wysokiego napięcia 400kV

Adres zamierzenia inwestycyjnego:
województwo mazowieckie,
powiat miński:
gmina Kałuszyn jednostka ew. nr 141209_5:
obręb Abramy: działka ew. nr: 84;
obręb Wąsy: działka ew. nr: 90/1;
obręb Kazimierzów: działka ew. nr: 3;
obręb Olszewice: działka ew. nr: 552; 553;
gmina Cegłów jednostka ew. nr 141204_2:
obręb Rudnik: działka ew. nr: 234; 233/1
obręb Piaseczno: działka ew. nr: 693; 697/6; 697/5;
gmina Latowicz jednostka ew. nr 141210_2:
obręb Waliska: działka ew. nr: 506; 505; 504; 502; 501; 498/2; 496/3; 492/3; 491; 487; 484;
obręb Dąbrówka: działka ew. nr: 76;108; 77; 78;
obręb Oleksianka: działka ew. nr:236; 237;
powiat siedlecki:
gmina Wodynie jednostka ew. nr 142612_2:
obręb Rudnik Mały: działka ew. nr: 30; 31;
obręb Żebraczka: działka ew. nr:233; 264/1;
Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej będzie wywoływała na części działek ew. objętych
wnioskiem skutki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych, w celu zapewnienia prawa do wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia budowy strategicznej inwestycji w zakresie
sieci przesyłowej, a także prac związanych z budową, przebudową, utrzymaniem, eksploatacją, konserwacją, remontami oraz usuwaniem
awarii ciągów, przewodów i urządzeń, wojewoda w decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
ograniczy sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości przewodów
i urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń
niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.
Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej będzie wywoływała na części działek ew. objętych
wnioskiem skutki, o których mowa w art. 22 ust.5 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej będzie wywoływała na części działek ew. objętych
wnioskiem skutki, o których mowa w art. 22 ust.2 pkt 1-3 ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci
przesyłowych,
Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ww. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, informuję,
że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym w niej
zgromadzonym.
Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.
Data publicznego obwieszczenia: 25 marca 2022 r.
Znak sprawy: WI-I.747.4.1.2022.IK1

CHCESZ ZAKTUALIZOWAĆ WIEDZĘ?
SZUKASZ NOWYCH INSPIRACJI?
Konferencje.pb.pl
WIEDZA KLASY BIZNES
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Fundusze z PROW 2014-2020

Wsparcie na założenie
biznesu na wsi
Prowadzenie usług agroturystycznych, wiejskiego sklepu, klubiku dla dzieci, warsztatu samochodowego, punktu
naprawy komputerów czy wytwarzanie unikatowych przedmiotów rzemiosła artystycznego – pomysłów
na stworzenie własnej firmy na wsi jest wiele. Potrzeba jednak do tego trochę odwagi, wyobraźni i środków
finansowych na start. O te ostatnie można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

[FOT. ADOBE STOCK]

Do 28 kwietnia 2022 r. ARiMR przyjmuje
wnioski o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Pomoc ma charakter bezzwrotnej
premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo
utworzonych miejsc pracy.
„Gospodarstwo rolne nie jest już głównym miejscem pracy na terenach wiejskich.
Liczba pracujących na wsi w tym sektorze
nadal systematycznie się zmniejsza. Rośnie
natomiast znaczenie pozarolniczych miejsc
pracy w dostarczaniu dochodów ludności
wiejskiej” — piszą autorzy raportu „Polska
wieś 2020”.
Prowadzenie pozarolniczej działalności
gospodarczej jest dobrym wyborem szczególnie dla tych, którym trudno utrzymać się
z produkcji rolnej we własnym gospodarstwie, a którzy nie chcą szukać pracy w mieście. Powstawaniu nowych miejsc pracy na
terenach wiejskich sprzyja także to, że wiele
osób z miast wybiera wieś jako swoje miejsce
do życia, co tworzy dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości. Założenie własnego
biznesu na wsi jest obarczone mniejszym
ryzykiem niż stworzenie firmy w dużej miejscowości m.in. dlatego, że łatwiej rozeznać
potrzeby lokalnej społeczności i zdobyć jej
zaufanie. Inna jest też konkurencja rynkowa.
Klientów pozyskiwać można także spoza lokalnego rynku za pośrednictwem internetu.
Bez wychodzenia z domu można dziś świadczyć różnego typu usługi, np. marketingowe,
księgowe, rachunkowe czy graficzne. Istnieje
także możliwość założenia sklepu internetowego, w którym oferowane będą samodzielnie wytwarzane wyroby, takie jak naczynia
ceramiczne, haftowane obrusy czy drewniane zabawki. Atutem utworzenia własnej firmy
na terenach wiejskich jest także to, że można

uzyskać pomoc finansową na jej powstanie.
Takie wsparcie oferuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
O przyznanie dofinansowania mogą starać
się rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie własnego biznesu, przy czym muszą podlegać
ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie
i nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy
poprzedzających dzień złożenia wniosku.
O uzyskanie wsparcia mogą ubiegać się
planujący prowadzenie działalności po raz
pierwszy, ale również osoby, które przez
24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku
miały zawieszoną lub zakończoną działalność
gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi
już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy
rodzaj działalności.
Nowością w trwającym właśnie naborze
wniosków jest to, że po raz pierwszy o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby ubezpieczone
w KRUS, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. W gronie beneficjentów
mogą się także znaleźć ci, którzy skorzystali
z pomocy na różnicowanie działalności w kierunku nierolniczym. Było to wsparcie realizowane w poprzedniej perspektywie finansowej z budżetu Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Kolejny warunek jest taki, że gospodarstwo osoby ubiegającej się o wsparcie musi
być położone na terenie gminy wiejskiej lub
gminy miejsko-wiejskiej — z wyłączeniem
miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców — lub gminy miejskiej — z wyłączeniem
miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.
Wysokość pomocy wynosi 150 tys. zł, jeżeli
w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, przy dwóch

Wysokość
pomocy
wynosi
150 tys. zł,
jeżeli w biznesplanie
przewidziane
zostało
utworzenie
jednego
miejsca pracy,
przy dwóch
stanowiskach
premia
wzrasta
do 200 tys. zł,
a przy trzech
do 250 tys. zł.

Więcej informacji:
na portalu
internetowym
www.arimr.gov.pl,
pod numerem
bezpłatnej infolinii
tel. 800-38-00-84
oraz w punktach
informacyjnych
w biurach
powiatowych
i oddziałach
regionalnych ARiMR.

[FOT. ADOBE STOCK]

stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł,
a przy trzech do 250 tys. zł.
Środki są wypłacane w dwóch ratach.
Pierwszą — 80 proc. — otrzymuje się, gdy
zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest
na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia
decyzji). Pozostałe 20 proc. wpływa na konto
beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak do 2 lat od dnia wypłaty pierwszej raty
pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 r.
Wypłata pierwszej lub drugiej raty pomocy
następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia
wniosków o płatność wraz z dokumentami.
Co ważne, przed złożeniem wniosku o wypłatę drugiej raty premii trzeba zrezygnować
z ubezpieczenia w KRUS, zacząć opłacać
składki ZUS i pozostać ubezpieczonym do
upływu minimum 5 lat od wypłaty pierwszej
raty premii.
Co najmniej 70 proc. premii trzeba wydać
na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup
nowych maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc.
można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z prowadzeniem działalności, np. wyposażenie, płace, ubezpieczenie. Po ostatniej
nowelizacji przepisów wsparcie przyznaje
się, jeżeli biznesplan przewiduje zakup wyłącznie nowego sprzętu oraz wyposażenia,
przy czym planowane wydatki na zakup
samochodu osobowego nie mogą stanowić
więcej niż 50 proc. kwoty pomocy.
Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest
bardzo szeroki. Obejmuje on ponad 400 kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Firma,
która zostanie założona, może zajmować się
m.in. sprzedażą produktów nierolniczych;
naprawą pojazdów samochodowych; budownictwem; sprzedażą detaliczną; fryzjerstwem;

rzemiosłem; rękodzielnictwem; prowadzeniem obiektów noclegowych i turystycznych;
usługami cateringowymi; opieką nad dziećmi
lub osobami starszymi czy niepełnosprawnymi; a także działalnością weterynaryjną,
informatyczną, architektoniczną; usługami
rachunkowości, księgowymi, audytorskimi
czy technicznymi.
Z listy kodów PKD podlegających dofinansowaniu został usunięty kod 49.32.Z „Działalność taksówek osobowych”, zatem w tegorocznym naborze nie będzie można dostać pieniędzy na zakup auta pełniącego taką funkcję.
Wnioski o „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach
wiejskich” z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20214-2020 do 28 kwietnia
2022 r. przyjmują oddziały regionalne ARiMR.
Dokumenty można dostarczać osobiście,
przekazywać za pośrednictwem platformy
ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką
pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła dotychczas sześć naborów o taką pomoc. Ubiegało się o nią prawie
22 tys. członków rolniczych rodzin — w tym
ponad 8 tys. kobiet — którzy mieli pomysł i odwagę, by założyć własną firmę na wsi. Agencja
przekazała im wsparcie finansowe w łącznej
kwocie ponad 1,2 mld zł. Dzięki przedsiębiorczości i aktywności takich właśnie osób polska
wieś się rozwija. Rosną domowe budżety jej
mieszkańców; na terenach wiejskich powstają
nowe miejsca pracy; ograniczana jest migracja
do miast; poprawiają się warunki życia mieszkańców, którzy w swojej najbliższej okolicy
mają większy dostęp do różnego rodzaju usług.
To wszystko sprawia, że wieś staje się coraz
atrakcyjniejszym miejscem do życia.
Partnerem publikacji jest ARiMR
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Reforma Polskiego Ładu:
co się zmieni
Niższy PIT. Zniesienie ulgi dla klasy średniej oraz abolicyjnej.
Preferencje w składce zdrowotnej. To tylko część zmian w podatkach,
które rząd chce wprowadzić w połowie tego roku
Iwona
Jackowska
i.jackowska@pb.pl ☎ 22-333-98-59

Ledwie mija pierwszy kwartał stosowania
pakietu podatkowego Polskiego Ładu, a już
rząd zapowiada w nim kolejne zmiany. Na
dodatek mają one wejść w życie, podobnie
jak styczniowe modyfikacje, w trakcie trwającego roku podatkowego. Plan zakłada, że
zaczną obowiązywać od 1 lipca.

12 proc. czyli 14,5 proc. w 2022 r.
Zmiany, zapowiedziane w czwartek przez
premiera Mateusza Morawieckiego, w większości dotyczą podatku dochodowego od
osób fizycznych (PIT). Będzie on obniżony o 5 punktów proc., aczkolwiek nie dla
wszystkich, bo tylko dla rozliczających się
z zarobków według zasad ogólnych, czyli
skali podatkowej.
— Do konsultacji kierujemy projekt obniżki podatku z 17 do 12 proc. Tej stawki, którą
zresztą obniżyliśmy dwa i pół roku temu
z 18 do 17 proc. — przypomniał premier.
Ówczesna obniżka weszła w życie w październiku 2019 r.
— Wtedy, w wyniku wprowadzenia obniżki po upływie trzech czwartych roku podatkowego, efektywna stawka podatku za cały
2019 r. wyniosła 17,75 proc. Bazując na tym
przykładzie, można się spodziewać, że stopień opodatkowania za cały 2022 r. nie wyniesie 12 proc., lecz 14,5 proc., jako że zmiana
ma nastąpić po połowie roku — wylicza Piotr
Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.
Według Warsaw Enterprise Institute (WEI)
obniżka podatku to bardzo dobra wiadomość.
„Więcej pieniędzy pozostanie w prywatnych rękach i zostaną przez to efektywniej
spożytkowane. Obniżka wpłynie na wzrost
popytu, ale dzięki temu wzrośnie także produkcja i wynagrodzenia, co złagodzi skutek
proinflacyjny. Z inflacją powinno się walczyć
za pomocą polityki pieniężnej, a nie odbierania ludziom majątku przez opodatkowanie”
— ocenia WEI.
W jego opinii zamiast PIT należałoby
wprowadzić w kraju jednolitą daninę, w której zawierałyby się wszystkie składki na rzecz
państwa, a np. dla firm niski podatek przychodowy. Konieczne są też uproszczenia
w VAT i innych daninach.
Obecna stawka 17 proc. (od lipca
— 12 proc.) jest stosowana do dochodów nieprzekraczających 120 tys. zł, czyli pierwszego

przedziału skali. Do tego poziomu wzrósł on
po wprowadzeniu Polskiego Ładu i ta granica pozostanie. Ogłoszony w czwartek pakiet
nowych rozwiązań nie przewiduje zmiany
w tym progu dochodowym ani też w wysokości kwoty wolnej od PIT, która również w tym
roku została podniesiona — do 30 tys. zł.
Ministerstwo Finansów (MF) zapowiada
zarazem, że chce wprowadzić nowe zasady
stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach
istotnych dla podatników, którzy mają jednocześnie różne źródła dochodu, np. kilka
umów o pracę, etat i dwie umowy zlecenia
albo łączą pracę z emeryturą. Będą oni mogli
upoważnić nawet trzech płatników (pracodawców, zleceniodawców, ZUS) do zmniejszania zaliczek na PIT.
„W przypadku jednej umowy kwota
zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł,
przy dwóch — po 150 zł, a trzech — po 100 zł.
Wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać
z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na PIT.
Chcemy również uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Będzie jednolity system ich obliczania. Zwiększymy też
rolę płatnika w procesie składania oświadczeń PIT-2 przez pracowników. W zamian
proponujemy podwyższenie wynagrodzenia
płatnika” — wyjaśnia resort finansów.
MF podaje, że niższa stawka oznacza obniżenie podatku o 29,4 proc., czyli prawie
o jedną trzecią. Tyle mogą zyskać podatnicy
„na skali”, czyli emeryci i renciści, pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, a także przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem w tej formie
opodatkowania. W sumie zmiana obejmie
25 mln podatników.
Rząd robi też ukłon w stronę samotnych
matek i ojców. Zapowiada przywrócenie
możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Zastąpi ono wprowadzoną od stycznia
tego roku ulgę w wysokości 1,5 tys. zł. Poza
tym proponuje zwiększenie kwoty zarobków uzyskiwanych przez dziecko bez utraty
preferencji podatkowych przez rodziców
— z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r.

O kilka ulg mniej
Przy okazji reformy — jak to określa MF — pakiet zmian w Polskim Ładzie ma znieść ulgę
na zabytki (od 2023 r.) i tzw. abolicję podatkową. Rząd chce też zrezygnować z budzącej
wiele wątpliwości tzw. ulgi dla klasy średniej,
wprowadzonej Polskim Ładem dla podatników „na skali” o zarobkach od 5701 zł do
11 141 zł miesięcznie (od 68 412 zł do 133 692 zł
rocznie). Preferencja ta uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania o kwotę wyliczoną według skomplikowanego algorytmu.
Jednocześnie ukrywa pułapkę dla podatników, których dochody w ciągu roku niespo-

ZNACZĄCE
ZMIANY:
Do konsultacji
kierujemy
projekt, w którym
przewidziano
m.in. obniżkę
stawki PIT z 17 do
12 proc., bez żadnych
dodatkowych
warunków, bez
żadnych haczyków
– powiedział
w czwartek
premier Mateusz
Morawiecki.
[FOT. KRYSTIAN MAJ/
KPRM]

dziewanie zmienią się na tyle, że utracą oni
prawo do ulgi i ich roczne zeznanie wykaże
niedopłatę w PIT.
„Dajemy jednak gwarancję, że zmiany
będą dla podatników korzystne lub neutralne. Osoby, dla których rozliczenie z tzw.
ulgą dla klasy średniej okaże się bardziej
opłacalne niż według nowego mechanizmu,
będą mogły rozliczyć podatek za 2022 r. na
wcześniejszych zasadach, z tą właśnie ulgą”
— deklaruje MF.
Małgorzata Samborska, partner w Grant
Thornton, przyznaje, że najwięcej zyskają osoby, których dochody zbliżają się lub
przekraczają próg 120 tys. zł, bo wtedy cały
dochód mieszczący się w tym progu będzie
opodatkowany o 5 proc. mniej.
— Zakładając niezmienioną wysokość
kwoty wolnej 30 tys. zł, korzyść maksymalna wyniesie 4,5 tys. zł — wylicza ekspertka.
Uważa zarazem, że obniżka PIT zrekompensuje likwidację ulgi dla klasy średniej,
jednak korzyści dla podatników nie rozłożą
się proporcjonalnie.
— Osoby o przychodach z pracy
12,5 tys. miesięcznie zyskają na zmianach
4,5 tys. zł w skali roku. Dla tych, dla których wartość ulgi byłaby największa, a więc
z miesięcznymi dochodami 8549 zł, korzyść
w skali roku nie przekroczy 500 zł — mówi
Małgorzata Samborska.
Niemniej, jej zdaniem, zmiany te będą korzystne dla wszystkich. Przy czym spodziewa się zamieszania przy poborze zaliczek
przez płatników.

Odliczenia wpłat na NFZ
Natomiast podatnicy „na skali” nie mogą liczyć na zapowiedziane również w czwartek
nowe preferencje przy opłacaniu składki
zdrowotnej. Rząd chce ulżyć przedsiębiorcom na liniowym PIT (czyli z jednolitą stawką 19 proc.), ryczałcie ewidencjonowanym
i karcie podatkowej. Pomniejszą oni podstawę opodatkowania o zapłacone składki do
określonego limitu. Liniowcy zmniejszą dochód o maksymalnie 8,7 tys. zł, a ryczałtowcy
przychód — o 50 proc. opłaconej daniny na
NFZ. Kartowicze odliczą od podatku 19 proc.
zapłaconej składki.
— Przedstawione propozycje eliminują
część mankamentów systemu wprowadzonego od 1 stycznia 2022 r. i stanowią zdecydowanie krok we właściwym kierunku — mówi
Łukasz Kozłowski, główny ekonomista
Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).
Podkreśla, że projekt zawiera wcześniejsze rekomendacje FPP dotyczące zwłaszcza
zastąpienia skomplikowanego i budzącego
wątpliwości mechanizmu ulgi dla klasy średniej prostszym rozwiązaniem, bazującym na
niższej stawce PIT, oraz umożliwienia odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania przez liniowców i ryczałtowców.
Opinie do zapowiedzianych rozwiązań
będą zbierane do 2 kwietnia. Rząd deklaruje, że będą one konsultowane m.in. z Radą
Dialogu Społecznego, Stowarzyszeniem
Księgowych w Polsce, Krajową Izbą Doradców Podatkowych i przedstawicielami firm,
w tym m.in. z Rzecznikiem MŚP. © Ⓟ
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Jak radzić sobie
w obliczu sankcji

Konsekwencje dla biznesu wynikające z wojny
w Ukrainie oraz sankcji nałożonych na Rosję i Białoruś
– to tytuł bezpłatnego webinarium, które firma Crido
organizuje 29 marca o godzinie 11.00. W jego trakcie eksperci opowiedzą o tym, co obejmują sankcje
gospodarcze na Rosję i Białoruś i jak je wdrożyć.
Będzie mowa także o ograniczeniach w łańcuchach

dostaw i o tym, jak radzić sobie z ograniczeniami
w produkcji lub dostawach. Eksperci omówią ponadto
kwestię transferu biznesu jako sposobu na zminimalizowanie negatywnych skutków wojny w Ukrainie.
Liczba miejsc jest ograniczona. Na webinarium można
zarejestrować się za pośrednictwem strony internetowej Crido. [SW]
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Ostatnie dni na promocję firm podczas Expo
Business mixer,
nowi kontrahenci,
panele eksperckie
– to wszystko czeka
na uczestników
zbliżającego się
Polsko-Afrykańskiego
Forum Gospodarczego.
Expo w Dubaju powoli zmierza
ku końcowi — będzie trwało
do końca marca. Jego ostatni
tydzień to czas niezwykle intensywny dla polskich firm. Na
poniedziałek, 28 marca, planowane jest Polsko-Afrykańskie
Forum Gospodarcze. To drugie pod względem ważności
wydarzenie organizowane
przez nasz kraj podczas Expo
(po Polsko-Arabskim Forum
Gospodarczym). Wezmą w
nim udział przedsiębiorcy
oraz przedstawiciele instytucji
i władz państwowych. Forum

będzie dobrą okazją do promocji produktów i usług na
rynkach afrykańskich oraz
do nawiązania kontaktów
i poznania otoczenia biznesowego poszczególnych krajów. Organizatorem forum
i instytucją odpowiedzialną za
udział naszego kraju w Expo
w Dubaju jest Polska Agencja
Inwestycji i Handlu (PAIH).

Spotkania biznesowe
— Polsko-Afrykańskie Forum
Gospodarcze wpisuje się w nasz
cel, jakim jest wypromowanie
rodzimych przedsiębiorców
chcących rozwijać się na zagranicznych rynkach. Polskie
firmy w czasie wystawy światowej nawiązywały i wciąż
nawiązują ważne kontakty
z kontrahentami z Bliskiego
Wschodu. Wspieramy je
w tych działaniach i jednocześnie chcemy wykorzystać
to, że Dubaj jest także świato-

wym centrum handlu i hubem
łączącym inne kraje z Afryką.
Dywersyfikacja kierunków
eksportowych jest szczególnie
istotna, zwłaszcza w obliczu
ostatnich wydarzeń w Ukrainie
— podkreśla Krzysztof Drynda,
prezes PAIH.
Najważniejszą wartością
tego typu wydarzeń są bezpośrednie spotkania biznesowe. Dlatego podczas forum
odbędzie się business mixer, który umożliwi polskim
przedsiębiorcom nawiązanie
kontaktów z firmami z krajów
z Bliskiego Wschodu i Afryki.
Na forum zgłosili się przedsiębiorcy z około 30 krajów, z czego większość to państwa afrykańskie.
— Od początku wystawy
światowej w Dubaju aktywnie
promujemy Polskę, jej potencjał biznesowy, naukowy i kulturalny. Polsko-Afrykańskie
Forum Gospodarcze, podob-

nie jak szereg wcześniejszych
wydarzeń o charakterze gospodarczym, wpływa na zintensyfikowanie naszej współpracy
nie tylko z partnerami handlowymi z Bliskiego Wschodu, ale
także z krajów afrykańskich.
Jestem przekonany, że stanie
się też impulsem do wzmocnienia naszej obecności na
rynkach państw afrykańskich
oraz w regionie państw Zatoki
Perskiej i zaowocuje wymiernymi korzyściami dla polskich przedsiębiorców z różnych branż — mówi Grzegorz
Piechowiak, sekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
i Technologii.

Nowe możliwości ekspansji
Podczas forum odbędą się panele dyskusyjne z udziałem
ekspertów i przedstawicieli
biznesu. Będą one dotyczyły
branży spożywczej, transportu i infrastruktury, zielonych

technologii oraz przyszłości
opieki zdrowotnej i nowych
technologii stosowanych
w medycynie.
Okazją do zapoznania się
ze specyfiką funkcjonowania
na rynkach afrykańskich były
dla polskich firm webinaria
gospodarcze zorganizowane
przez PAIH. Podczas tych wydarzeń przedsiębiorcy mogli
dowiedzieć się, jak wyeksportować i promować swój produkt lub usługę na nowych
rynkach — Nigerii, RPA i Kenii.
Poznali też kanały dystrybucji
i uwarunkowania logistyczne,
a także pozyskali niezbędną
wiedzę dotyczącą budowania
trwałych relacji biznesowych.
Poniedziałkowe wydarzenie będzie okazją do zdobycia kolejnych cennych informacji i poznania nowych kontrahentów.
— Jestem przekonany, że
Polsko-Afrykańskie Forum
Gospodarcze stworzy nowe

możliwości w ekspansji biznesu dla naszych przedsiębiorców. Pokaże też Polskę jako
odpowiednie miejsce do inwestowania, które poprzez członkostwo w Unii Europejskiej jest
też naturalnym łącznikiem
z innymi krajami należącymi do tej wspólnoty — mówi
Krzysztof Drynda.
Co istotne, udział w PolskoAfrykańskim Forum Gospodarczym możliwy jest na
miejscu w Dubaju oraz online. W trakcie wydarzenia zapewniona będzie transkrypcja w czasie rzeczywistym
w języku polskim i francuskim. Rejestracja udziału stacjonarnego w Dubaju została
zamknięta, natomiast chęć
uczestnictwa w formule online
można zgłaszać do 27 marca.
Więcej informacji: www.expo.
gov.pl. © Ⓟ
Sylwester Sacharczuk

s.sacharczuk@pb.pl ☎ 22-333-98-54

Gazele Biznesu

Z troską o komfort i środowisko
W

spółpraca z cenionymi na globalnym
rynku producentami, m.in. agregatów
chłodniczych, klimatyzatorów i pomp ciepła, jest
najważniejszym czynnikiem, który spowodował
wzrost znaczenia firmy Kliweko jako ich polskiego dystrybutora.
Firma Kliweko (pełna nazwa – Kliweko Biuro
Techniczno-Handlowe sp. z o.o.) powstała
w 1994 r. Profil jej działania był początkowo
ograniczony do konsultacji z dziedziny klimatyzacji
i chłodnictwa. Szybko się okazało, że z takim zakresem działania firma nie utrzyma się na rynku.
Koniecznością stało się rozszerzenie usług doradztwa o dostawy urządzeń. Wybór padł na produkty
włoskich firm Climaveneta i Clivet, połączonych
przez wspólny dla nich dział sprzedaży zagranicznej. Dziś obie firmy wchodzą w skład różnych
międzynarodowych grup kapitałowych, jednak
obie w połowie lat 90. były znanymi i mocno
osadzonymi na rynku UE producentami agregatów chłodniczych, zwanych też chłodziarkami lub
z angielskiego chillerami.

Od chwili pojawienia się na rynku szerokiej
oferty systemów VRF zaczęło się powolne odchodzenie od tradycyjnych rozwiązań klimatyzacyjnych, opartych na wymianie ciepła za pośrednictwem chillerów i klimakonwektorów na rzecz
prostszych w montażu rozwiązań i zmiennym
przepływie.
– Dostępność klimatyzatorów i systemów
Samsunga sprawdzających się na rynku przyniosła
firmie możliwość znacznego podniesienia obrotów, i to w stopniu, który nie byłby do osiągnięcia,
gdybyśmy pozostali z ofertą naszego pierwszego
okresu działalności – ocenia Józef Kisielnicki.

Kolejny skok

Z DUCHEM CZASU: Żyjemy w czasach transformacji energetycznej i środowiskowej. W tę zmianę
doskonale wpisuje się proponowany przez nas kolejny produkt, oparty na klasycznym, sprężarkowym
obiegu chłodniczym, czyli pompa ciepła – mówi Józef Kisielnicki, prezes zarządu Kliweko. [FOT. ARC]

Trudne początki
W 1996 r., w wyniku przekształceń własnościowych, dwaj włoscy wytwórcy stali się dla siebie
konkurentami. W tej sytuacji Kliweko zdecydowało się kontynuować współpracę z Clivetem, którą
do dziś kontynuuje. Zdumiewająca była wówczas
dynamika rozwoju i ekspansji zarówno technicznej, jak i rynkowej firmy Clivet. Jako pierwszy
producent w Europie wprowadziła na rynek
wiodące do dzisiaj w sprzedaży agregaty wody
lodowej, tzw. spin chillery, a następnie trzy kolejno
modernizowane ich generacje.
– Dziś, 28 lat po rozpoczęciu działalności, zastanawiamy się, dlaczego Clivet, lider innowacyjności
i rozwoju, zdecydował się swoją produkcję i swój
wizerunek powierzyć nowopowstałemu dystrybutorowi, jakim w tym czasie było Kliweko? – zauważa Józef Kisielnicki, prezes zarządu Kliweko.
– Nasz start nie był imponujący. Kapitał założycielski, więcej niż skromny, powodował spowolnienia,
a niekiedy wręcz ograniczenia w wymianie handlowej z producentem. Był to czas, w którym poddawani byliśmy próbie rzetelności. Za zamówione

wówczas urządzenia trzeba było płacić wytwórcy
z góry. Powodowało to znaczne ograniczenia naszych możliwości dystrybucyjnych. Trudno w tym
czasie było myśleć o kilku równoległych transakcjach – wspomina szef Kliweko.
Zagrożeniem była silniejsza, zwłaszcza finansowo,
konkurencja. Mimo to firma utrzymywała nieprzerwanie status wyłącznego dystrybutora Clivetu
w Polsce, wygrywając konkurencję z kilkoma
firmami mocno osadzonymi na rynku klimatyzacyjnym. Głównymi rywalami byli Niemiec i Szwed,
obaj pozytywnie rozpoznawalni w Polsce. Znaleźli
się także krajowi chętni do dystrybucji Clivetu,
dysponujący znacznie większym kapitałem. Mimo
wspominanych utrudnień firmie udało się utrzymać pozycję na rynku.

Poszerzanie oferty
Rok 2000 i następne to czas wzmacniania pozycji Kliweko jako zauważalnego dystrybutora.
W rezultacie producent zdecydował się na trwałe
udzielanie mu kredytu kupieckiego.

– Praca zaczęła być łatwiejsza, zgłaszali się kolejni
producenci, otrzymywaliśmy propozycje przyjęcia
dystrybucji klimakonwektorów, wież i skraplaczy
wyparnych, skraplaczy i chłodnic suchych oraz
jednostek klimatyzacji precyzyjnej, stosowanej
w centach obliczeniowych i salach operacyjnych –
wspomina mój rozmówca.
Kliweko przyjęło zasadę takiej konstrukcji oferty
rynkowej, by poszczególni producenci nie stanowili dla siebie nawzajem konkurencji, lecz by ich
produkty uzupełniały się i można było oferować je
łącznie do jednej instalacji.
Kolejny krok w rozwoju Kliweko to nawiązanie w roku 2009 współpracy z firmą Samsung
Electronics Polska, która właśnie wprowadzała na
polski rynek szeroką ofertę klimatyzatorów, a następnie systemów klimatyzacji o zmiennym przepływie czynnika, zwanych systemami VRF. Czynnik
chłodniczy jest tam doprowadzany do każdej
jednostki wewnętrznej, poprzez którą odbiera albo
oddaje ciepło z pomieszczenia lub do niego.

Rok jubileuszu 25-lecia działalności Kliweko
przyniósł radość w postaci nieoczekiwanego daru.
Firma otrzymała propozycję dystrybucji urządzeń
Gree, globalnego wytwórcy klimatyzatorów (co
trzeci klimatyzator na świecie jest produktem
Gree). Gree to także marka o ogromnym potencjale, znana i ciesząca się doskonałymi referencjami.
– Obecnie konsekwentnie wprowadzamy na rynek
wszystkie urządzenia z oferty, którą przez ponad
20 lat poszerzaliśmy, choć nie tylko. Żyjemy w czasach transformacji energetycznej i środowiskowej.
W tę zmianę doskonale wpisuje się proponowany
przez nas kolejny produkt, oparty na klasycznym,
sprężarkowym obiegu chłodniczym, czyli pompa
ciepła – mówi Józef Kisielnicki.
Od kilku lat rynek pomp ciepła dynamicznie rośnie.
– Pierwszymi urządzeniami z tej grupy, które
udało się nam pozyskać i z sukcesem wprowadzić
na rynek, były pompy ciepła marki Panasonic. Za
nimi weszły do dystrybucji urządzenia Gree, a od
początku 2022 r. dysponujemy także ofertą pomp
ciepła Samsung – podkreśla prezes Kliweko.
– Firma nadal się rozwija i już po raz trzeci
w historii swojej działalności otrzymuje tytuł
Gazeli Biznesu. Jest to dla nas wielki zaszczyt
i potwierdzenie, że każdy kolejny etap drogi, którą
poszliśmy, dał nam szansę rozwoju oraz umocnienia rynkowej pozycji – dodaje.
Partnerem publikacji jest Kliweko
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Jak firmy mogą skorzystać
na Dostępności Plus
Produkty i technologie ułatwiające życie osobom z niepełnosprawnościami
to dla przedsiębiorców szansa na rozszerzenie oferty i większe zyski
Program „Dostępność szansą
na rozwój” obecny w pięciu
makroregionach:

Dorota
Zawiślińska
d.zawiślińska@pb.pl ☎ 22-333-99-99

Konkurs dotacyjny „Dostępność szansą na
rozwój — oferta dla przedsiębiorców” jest
zachętą dla MŚP do inwestowania w tzw.
technologie asystujące i kompensacyjne.
Pomagają one w codziennym funkcjonowaniu osobom z niepełnosprawnościami.
Jak tworzyć tego typu produkty i dlaczego są one tak istotne w rozwoju firm?
Między innymi na te pytania odpowiadają eksperci podczas szkoleń dofinansowanych przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP) z programu
Wiedza Edukacja Rozwój.
Edyta Sznajder, dyrektor departamentu rozwoju kadr w przedsiębiorstwach
w PARP, podkreśla, że dostępne produkty
i usługi to takie, z których może skorzystać
każdy, w tym również osoby starsze, niedosłyszące, poruszające się na wózku lub
ze złamaną ręką albo nogą.
— Firma, która stosuje zasady uniwersalnego projektowania, rozszerza grono swoich odbiorców. Chodzi o to, aby produkty
i usługi były użyteczne dla jak najszerszej
grupy klientów. Takie podejście powinno
towarzyszyć przedsiębiorcom już na etapie
tworzenia wyrobów. Ważnym aspektem
jest również dostosowywanie produktów
już istniejących do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W tym przypadku
stosuje się technologie asystujące i kompensacyjne. Mogą to być np. czytniki ekranowe czy monitory brajlowskie — wyjaśnia
Edyta Sznajder.
Konkurs dotacyjny „Dostępność szansą na rozwój — oferta dla przedsiębiorców” jest częścią rządowego programu
Dostępność Plus. Jego celem jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami
możliwości korzystania z różnych udogodnień i samodzielnego uczestniczenia
w życiu społecznym i publicznym.

Uniwersalne projektowanie
Podczas szkoleń przedsiębiorcy zdobędą wiedzę dotyczącą inwestowania
w technologie asystujące i kompensacyjne.
Dowiedzą się, czym one są, jak je wprowadzać na rynek, a także na czym polega uniwersalne projektowanie produktów. Każda
firma biorąca udział w programie PARP
może liczyć na indywidualne doradztwo.
Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mają szansę na dofinansowanie, które
pokryje 100 proc. kosztów usług szkoleniowych i doradczych.

projekt „Dostępny design” dla
województw: wielkopolskiego,
lubuskiego, zachodniopomorskiego
i dolnośląskiego (nabór trwa do
30 września)
projekt „Na plusie – dostępność
szansą rozwoju przedsiębiorstw” dla
województw: łódzkiego, opolskiego
i śląskiego (nabór trwa do 30 września)
projekt „Dostępny przedsiębiorca”
dla województw: małopolskiego
podkarpackiego i świętokrzyskiego
(nabór trwa do 30 września)
projekt „Dostęp do wiedzy kluczem
do zwiększenia Dostępności”
dla województw: pomorskiego,
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego
i kujawsko-pomorskiego (nabór trwa do
30 września)
projekt „Przepis na Rozwój –
Dostępność szansą na rozwój”
dla województw: lubelskiego
i mazowieckiego (nabór trwa do
31 października)

— Głównym założeniem konkursu dotacyjnego jest przedstawienie przedsiębiorcom możliwości czerpania dodatkowych
korzyści finansowych dzięki dostosowaniu
oferowanych przez nich produktów i usług
do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
seniorów i dzieci. Eksperci zajmujący się
uniwersalnym projektowaniem doradzą,
jak wprowadzać zmiany w ofercie bez
ponoszenia dużych kosztów — podkreśla
Edyta Sznajder.

GRANTY
NA WSPARCIE:
Dotacje są zachętą
dla firm do inwestowania w technologie asystujące
i kompensacyjne,
które pomagają
w codziennym życiu
osobom z niepełnosprawnościami.
[FOT. ADOBE STOCK ]

Technologie kompensacyjne
Zauważa, że coraz więcej przedsiębiorców
widzi w takich działaniach szansę na rozwój firm i chętnie bierze udział w szkoleniach.
— Z dofinansowanych usług dotyczących wdrażania i rozwoju technologii
kompensacyjnych i asystujących skorzystało już ok. 800 pracowników — mówi
Edyta Sznajder.
Kursy prowadzą wybrani przez PARP
operatorzy. Są to spółki: ODiTK, HRP
Group, Utilitia, Certes i DGA. Mają one
doświadczenie w prowadzeniu szkoleń
dotyczących udoskonalania produktów
i usług dla seniorów oraz osób z zaburzeniami percepcji i mobilności. Wspomniane
spółki świadczą usługi doradcze w całej
Polsce, z podziałem na pięć makroregio-

nów — każda firma jest odpowiedzialna za
jeden z nich. Przedsiębiorcy, w zależności
od województwa, w którym działają, mogą
składać wnioski o dofinansowanie do końca września lub października.
— Podczas szkolenia analizujemy proces
projektowania, zaczynając m.in. od analizy trendów i przykładów najlepszych
rozwiązań, przez tworzenie prototypu aż
po narzędzia, które pomogą zaplanować
działania wdrożeniowe — mówi Łukasz
Klimek, kierownik projektów szkoleniowych w spółce DGA.

Intuicyjne rozwiązania
Piotr Witek, wiceprezes w firmie Utilitia,
zwraca uwagę na korzyści ze stosowania
uniwersalnego projektowania w tworzeniu lub usprawnianiu produktów.
— Jego podstawowe zasady to m.in.
proste i intuicyjne korzystanie z danych
rozwiązań, możliwość równego dostępu
do nich, łatwo dostrzegalne informacje na
produktach i niski poziom wysiłku fizycznego podczas korzystania z rozwiązań.
Projektowanie zgodnie z tymi wytycznymi
sprawia, że nowo powstające produkty,
usługi, a także przestrzenie są dostępne dla wszystkich osób bez względu na
ich zdrowotne ograniczenia — zaznacza
Piotr Witek.

Podczas szkoleń eksperci podpowiadają, jak poprawić dostęp do budynku lub usprawnić stronę internetową.
Przedstawiciele firm turystycznych pytają też o tworzenie tras wycieczkowych
odpowiednich dla osób z niepełnosprawnościami.
— Najczęściej uczestnicy szkoleń są zainteresowani tym, jak stworzyć tzw. dostępną informację, obiekt, ofertę, reklamę. Chcą, aby dzięki temu ich firmy były
bardziej konkurencyjne, a jednocześnie
ich oferta była zgodna z polskim i unijnym
prawem dotyczącym szeroko rozumianej
dostępności — podkreśla Piotr Witek. © Ⓟ

Na co wsparcie
Szkolenia i doradztwo dla firm,
które chcą:
inwestować w technologie asystujące
i kompensacyjne (ułatwiające osobom
z niepełnosprawnościami korzystanie
z produktów i usług na zasadzie
równości z innymi)
stosować uniwersalne projektowanie
produktów, programów i usług
w taki sposób, by były użyteczne dla
wszystkich

REKLAMA
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Fed zmienia kurs. Giełdowy
Przez ostatnie dwa lata Rezerwa Federalna zalewała świat dolarami.
Jednak niedługo zacznie redukować sumę bilansową, zmieniając kurs
polityki pieniężnej o 180 stopni, co będzie miało duże znaczenie nie tylko
dla amerykańskich giełd, ale też polskiego parkietu
Pod kroplówką

Fundament kruszeje

Suma bilansowa Fedu (w mld USD) i S&P500 (w pkt)
Krzysztof
Kolany
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Rentowności 10-letnich obligacji USA (w proc.)
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k.kolany@pb.pl
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Współczesne rynki finansowe mają tyle wspólnego z wolnym rynkiem co demokracja z demokracją ludową. Od lat decydujący wpływ na wyceny
akcji, obligacji i walut mają decyzje podejmowane przez niewybieralnych urzędników zasiadających w przeróżnych „komitetach monetarnych”
banków centralnych. To oni w arbitralny sposób
ustalają obowiązujące stopy procentowe oraz
wszelakie „ilościowe” programy sterowania cenami aktywów.
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Fed wszechmogący?
Najpotężniejszym gremium monetarnym jest
Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC),
czyli kolegialne ciało kierujące polityką banku
centralnego Stanów Zjednoczonych. Rezerwa
Federalna przez lata słynęła z prowadzenia ultraluźnej polityki monetarnej ukierunkowanej
na podtrzymanie wysokich wycen aktywów
finansowych — głównie amerykańskich akcji
i obligacji.
Wygląda jednak na to, że model ten właśnie
się skończył. Sięgająca już nawet oficjalnie blisko 8 proc. inflacja CPI sprawiła, że FOMC został
zmuszony do działania i zacieśniania (a raczej
próby normalizacji) polityki pieniężnej znacznie
szybszego i ostrzejszego, niż wcześniej oczekiwano. W marcu 2022 r. dobiegł końca zarówno
reżim zerowych stóp procentowych w USA, jak
i realizowany na bezprecedensową skalę pro-
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gram skupu aktywów w zamian za świeżo wykreowane rezerwy bankowe. W ramach ilościowego
poluzowania (ang. quantitative easing — QE) —
zwanego potocznie drukowaniem pieniędzy —
przez ostatnie dwa lata Fed wykreował przeszło
4,8 bln USD.
Marcowy komunikat FOMC był dość jastrzębi. Komitet nie tylko dokonał symbolicznej (o
25 pkt baz.) podwyżki stopy funduszy federalnych i zapowiedział sześć kolejnych podwyżek do końca roku, ale też obwieścił zamiar
rychłego rozpoczęcia ilościowego zacieśnienia
(ang. quantitative tightening — QT) polityki pieniężnej.
„Komitet oczekuje rozpoczęcia redukowania
swojego portfela obligacji skarbowych i hipotecznych na nadchodzącym posiedzeniu” — tak
brzmiał kluczowy w mojej ocenie fragment marcowego komunikatu FOMC.

Następne posiedzenie FOMC zaplanowane jest
na 3-4 maja, czyli za nieco ponad miesiąc.

Panika władców pieniądza
Tak szybkie ogłoszenie planów rozpoczęcia QT
było pewnym zaskoczeniem. Dość powiedzieć,
że w poprzednim cyklu normalizacji polityki pieniężnej od pierwszej podwyżki stopy funduszy
federalnych do uruchomienia QT minęły dwa
lata. Teraz mają to być dwa miesiące. A jeszcze
niedawno najbardziej odważne prognozy zakładały start QT dopiero pod koniec 2022 r.
— FOMC naprawdę rozumie, że nadszedł czas
na podwyżkę stóp i zmniejszenie sumy bilansowej. Gospodarka jest bardzo silna. Jest ogromna
dynamika na rynku pracy. Najwyraźniej nadszedł
czas, aby podnieść stopy procentowe i rozpocząć
redukcję bilansu — oznajmił przewodniczący
Rezerwy Federalnej Jerome Powell.

Taka bezpośrednia zapowiedź świadczy jednak nie tyle o determinacji, co o panice, jaka
wdarła się w szeregi najwyższych „władców
pieniądza”. Przy uporczywie wysokiej i zbliżającej się do 10 proc. inflacji CPI Jerome Powell
i spółka muszą działać, aby nie stracić resztek
wiarygodności i zaufania inwestorów do dolara.
Trudno bowiem byłoby zaakceptować sytuację,
gdy główna waluta rezerwowa świata rok w rok
traci na wartości wysokie kilka procent, jak to
obecnie ma miejsce. Utrzymanie takiego stanu
rzeczy groziłoby zakwestionowaniem statusu
dolara. Stąd tak gwałtowne (choć spóźnione
przynajmniej o rok) porzucenie ultrałagodnej
polityki monetarnej w USA.

Fed już nie kryje pleców inwestora
Przez dekady na Wall Street mówiono, że Fed
jest po naszej stronie. To jest, że bank centralny

TFI

NN uruchomi nowy fundusz długu korporacyjnego
Obligacje polskich
przedsiębiorstw mają
stanowić trzon portfela
nowego produktu
drugiego co do wielkości
detalicznego TFI.
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego to od lat jeden z popularniejszych subfunduszy NN
SFIO, jednego z dwóch podstawowych funduszy parasolowych NN Investment Partners
TFI. Niebawem doczeka się brata uruchomionego w ramach
tego samego parasola. Będzie to
NN (L) Obligacji Korporacyjnych.
17 czerwca 2022 r. tę ostatnią

'22

Źródło: Bloomberg, FRED

nazwę przyjmie NN (L) Stabilny
Globalnej Alokacji. Powstał
w 2014 r., by pomnażać oszczędności Polaków w euro (stąd do
końca 2021 r. miał w nazwie
litery EUR), ale nie zdobył popularności. Jego aktywa netto
w przeliczeniu na złote wynosiły zazwyczaj kilkanaście milionów. NN (L) Globalny Długu
Korporacyjnego to w zasadzie
niezależnie od koniunktury 350400 mln zł. Lokuje te pieniądze
na rynku zagranicznych obligacji
korporacyjnych mających rating
niższy od inwestycyjnego.
— Mamy już fundusz stricte
globalny i nie będziemy tworzyć produktu, który jest do

niego bardzo podobny — zastrzega Radosław Sosna, dyrektor sprzedaży, marketingu
i produktów w NN Investment
Partners TFI.
W przeciwieństwie do NN
(L) Globalny Długu Korporacyjnego nowy fundusz nie
będzie funkcjonował w formule master-feeder, oznaczającej przekazywanie pieniędzy
klientów do zagranicznego funduszu NN Investment Partners,
który to dopiero dokonuje faktycznych inwestycji. NN (L)
Obligacji Korporacyjnych będzie zarządzany z Warszawy,
a w jego modelowym portfelu
60 proc. mają stanowić obliga-

cje polskich przedsiębiorstw
o wysokim ratingu kredytowym.
— Mieliśmy pewną lukę produktową. Brakowało nam funduszu dłużnego, który może
strukturalnie dobrze zachowywać się przy rosnących stopach
procentowych, a duża część
polskich obligacji korporacyjnych jest oparta na zmiennej
stopie procentowej — dodaje
Radosław Sosna.
Obligacje polskich przedsiębiorstw będą uzupełniać
polskie obligacje skarbowe
i ekspozycja na zagraniczny
dług korporacyjny, realizowana głównie za pośrednictwem

ETF-ów. Papiery skarbowe
mają stanowić 10 proc. modelowego portfela, a zagraniczny dług korporacyjny 30
proc. W tym ostatnim mają
się mieścić zarówno obligacje
o ratingu inwestycyjnym, jak
i niższym od niego, z rynków
rozwiniętych i wschodzących.
— Nie chcemy mieć portfela
w pełni opartego na polskim
długu korporacyjnym, gdyż
widzimy w nim pewne ryzyko
płynności. Dlatego planujemy
uzupełnić go o aktywa oferujące większą płynność. Pozwala
to obsłużyć umorzenia w bardziej nerwowych okresach,
ale ma też dla nas inny ważny

aspekt. W innych funduszach
dłużnych jesteśmy aktywni, jeśli chodzi o zarządzanie portfelami, i tę aktywność chcemy
w pewnym stopniu realizować
również w tym funduszu — tłumaczy Radosław Sosna.
W mierzącej zmienność
skali SRRI (Synthetic Risk and
Reward Indicator) NN (L)
Globalny Długu Korporacyjnego ma poziom 4. NN (L)
Obligacji Korporacyjnych ma
mieć 3. Duracja, czyli średni
ważony okres zapadalności
portfela, w istniejącym funduszu waha się w graniach
3,5-4,5. W nowym ma wynosić
około 2. [KOS] © Ⓟ
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Analitycy banku Morgan Stanley:
W Europie Środkowej i Wschodniej banki,
firmy internetowe, spółki przemysłowe i detaliczne
są najbardziej narażone na ryzyko stagflacji. [KZ]

byk w stanie zagrożenia
USA nie zrobi niczego, co doprowadziłoby do mocnego spadku cen amerykańskich akcji. Bessa z roku
2008 była tu traktowana jako wypadek przy pracy.
Natomiast po roku 2008 można było odnieść wrażenie,
że poziom indeksu S&P500 jest jedynym parametrem,
na który FOMC zwraca uwagę i który za wszelką cenę
usiłuje podtrzymać. Temu służyły trzy fale QE (200809, 2010-11 oraz 2012-14) oraz wielka covidowa ekspansja monetarna z lat 2020-22.
W ramach QE Rezerwa Federalna skupowała ogromne ilości długu — głównie obligacji skarbowych i hipotecznych — płacąc za nie nowo wykreowanymi rezerwami bankowymi. W ten sposób bank centralny USA
występował w roli kupca ostatniej instancji, płacąc za
te papiery cenę, jakiej na rynku najprawdopodobniej
nikt by nie zapłacił. Pompując wyceny obligacji, Fed
sztucznie zaniżał rentowności, czyli rynkowe stopy procentowe.
Bardzo niskie (rzędu 1,5-3,0 proc., a w 2020 r. jeszcze
niższe) rentowności 10-letnich treasuries były fundamentem świata TINA. There Is No Alternative (nie ma
żadnej alternatywy) dla mocno przewartościowanych
amerykańskich akcji — mówili zarządzający funduszami
i chcąc nie chcąc kupowali coraz droższe akcje, aby
zrealizować stopy zwrotu wymagane przez klientów
(często chodziło o plany emerytalne z gwarantowaną
stopą zastąpienia).
Tylko poprzez zaniżanie rynkowych stóp procentowych możliwe było wygenerowanie od marca 2020
tak silnej hossy na Wall Street. Przez ostatnie dwa lata
indeks S&P500 więcej niż podwoił swą wartość, podczas gdy zyski spółek przypadające na ten benchamark
w tym roku mają być „tylko” o 62 proc. wyższe niż
w kryzysowym roku 2020. Oznacza to, że znaczna
część covidowej hossy była oparta na tzw. ekspansji
mnożnikowej. Czyli wzrost relacji ceny (akcji) do zysku przypadającego na jeden walor. Obecnie S&P500
wyceniany jest na przeszło 19-krotność oczekiwanych
tegorocznych zysków spółek. To wartość o 13,7 proc.
wyższa od i tak już wyśrubowanej średniej z ostatnich
dziesięciu lat.

Gdy Wall Street kichnie...
Jestem przekonany, że tak wysokie wyceny nie byłyby
możliwe do utrzymania, gdyby nie bardzo niskie stopy
procentowe forsowane przez Fed. Wystarczy tu posłużyć się prostą matematyką. Przy C/Z rzędu 19 rentowność inwestycji w amerykański rynek akcji wynosi ok.
5,2 proc. To trochę mało jak na historyczne standardy,
gdy za uczciwą wycenę uznawało się stopę zwrotu na

REKLAMA

poziomie 5 pkt proc. ponad stopę wolną od ryzyka,
w Ameryce utożsamianą z rentownością 10-letnich obligacji skarbowych. Ale to równanie mniej więcej zgadzało
się, gdy dochodowość treasuries znajdowała się poniżej
1 proc. Tak było jeszcze kilkanaście miesięcy temu. Lecz
od tego czasu rentowność amerykańskich 10-latek wzrosła do 2,35 proc. i patrząc na zmianę polityki Fedu, ma
przed sobą jeszcze długą drogę w górę. Jeśli tak będzie,
to wymagana stopa zwrotu z akcji także pójdzie w górę,
co ceteris paribus będzie skutkowało spadkiem giełdowych indeksów w Nowym Jorku.
Zresztą historyczne analogie to potwierdzają. Po
roku 2008 okresom ograniczenia ekspansji monetarnej Fedu towarzyszyły dość gwałtowne, aczkolwiek
niezbyt głębokie korekty na Wall Street. Po wygaszeniu
QE1 S&P500 w trzy miesiące spadł o 16 proc. Podobnie
było dwa lata później, gdy korekta sięgnęła 9 proc. Na
kolejną falę hossy trzeba było poczekać aż do jesieni
2012 r., gdy uruchomienie QE3 wyniosło S&P500 na
nowe szczyty. Gdy w 2018 r. Fed zaczął redukować
swoją sumę bilansową, S&P500 zaliczył niemal 20-procentową obsuwę. I zaczął rosnąć dopiero wtedy, gdy
Jerome Powell wycofał się z dalszego zacieśniania polityki monetarnej.
O ile z punktu widzenia inwestora amerykańskiego
koniec QE i nawet rozpoczęcie QT nie wyglądało jak
koniec świata, to już inwestorom z warszawskiej GPW
robiło się wtedy gorąco. Kiedy w czerwcu 2011 r. Fed
wstrzymał dodruk pieniądza, WIG w ciągu następnych
pięciu miesięcy spadł o 30 proc., a na powrót hossy
trzeba było czekać ponad rok. Podobnie było wiosną
2015 r., kiedy to wstrzymanie kolejnej dawki „monetarnej heroiny” z Ameryki sprowadziło polską giełdę
o 28 proc. w dół w ciągu siedmiu miesięcy. I wreszcie
mamy styczeń 2018, gdy rozpoczęcie pierwszego QT
zainicjowało okres długiego marazmu na GPW, którego
kulminacją był dopiero covidowy krach (łączny spadek
o 48 proc. od szczytu hossy) zakończony… no właśnie
— ogłoszeniem nielimitowanego QE w marcu 2020 r.
Szczyt tamtej covidowej hossy na GPW najprawdopodobniej wypadł w listopadzie 2021 r. Od tamtej pory
WIG stracił 15 proc. i to pomimo odbicia obserwowanego przez ostatnie dwa tygodnie. Byłoby jednak pewną
naiwnością zakładać, że tym razem będzie inaczej i że
próba zakończenia ultraluźnej polityki pieniężnej za
Atlantykiem nie odbije się czkawką także na warszawskim parkiecie. W takim układzie scenariusz zakładający powtórzenie uśrednionej ścieżki spadków z poprzedniej dekady (średnio -35 proc. od szczytu do dołka
WIG-u) wyglądałby nawet całkiem optymistycznie. © Ⓟ
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LUŹNO:
W ramach ilościowego
poluzowania (ang.
quantitative easing
– QE) – zwanego
potocznie drukowaniem
pieniędzy – przez
ostatnie dwa lata Fed,
kierowany przez
Jerome’a Powella,
wykreował przeszło
4,8 bln USD.
[FOT. BLOOMBERG]
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Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M)
Data

AKCJI POLSKICH

1. Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy)
2. Esaliens Małych i Średnich Spółek
3. Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)
4. Novo Akcji (Novo FIO)
5. Investor Akcji (Investor FIO)
Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO)
Allianz Selektywny (Allianz FIO)
Aviva Investors Spółek Dywidendowych
Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO)
Beta ETF SWIG80TR Portfelowy FIZ
Franklin Zdywersyfikowany Akcji (FT FIO)
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO)
mBank Innowacji PL (mBank FIO)
Franklin Zdywersyfikowany Akcji B (FT FIO)
Pekao Megatrendy (Pekao FIO)
PZU Akcji KRAKOWIAK A1 (PZU FIO Parasolowy)
PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy)
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
BPS Akcji (BPS FIO)
Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO)
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
Millennium Akcji (Millennium FIO)
PZU Akcji Polskich A1 (PZU FIO Parasolowy)
PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy)
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
Rockbridge Gier i Innowacji
Beta ETF WIGtech Portfelowy FIZ
Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)
VIG/C-QUADRAT Akcji (VIG/C-QUADRAT FIO)
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)
mFundusz dla odważnych
BNPP Akcji (BNPP FIO)
VIG/C-QUADRAT Akcji A (VIG/C-QUADRAT FIO)
ALIOR Akcji (ALIOR SFIO)
Santander Prestiż Akcji Polskich
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO)
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03-23
03-23
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03-23
03-23
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03-23
03-23
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Zmiana Zmiana
tydzień miesiąc
[%]
[%]
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5.7
5.6
5.0
7.4
6.4
5.3
5.6
6.2
3.4
5.0
2.4
4.8
5.0
5.3
6.6
6.6
6.8
3.4
7.9
6.0
5.8
7.2
7.2
4.6
7.4
4.7
4.2
5.6
8.0
5.5
5.3
5.5
4.5
5.8
6.4

7.1
5.5
3.5
3.5
3.0
2.6
2.5
2.1
1.9
1.9
1.8
1.8
1.7
1.7
1.6
1.2
1.2
1.2
1.0
0.9
0.8
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.4
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
-0.0
-0.0
-0.0

Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)
Zmiana
3 mies.
[%]

2.1
-9.4
0.9
-1.3
-13.1
-2.6
-7.7
-2.5
-7.6
-3.0
-4.7
-3.1
-12.1
-4.9
-10.7
-5.1
-5.1
-7.1
-0.7
-5.9
-4.4
-6.3
-7.5
-6.2
-3.7
-7.1
-11.4
-12.7
-6.3
-7.3
-5.6
-4.9
-6.6
-5.5
-5.0
-5.2

Data

1. Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO)
03-23
2. Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 03-23
3. IRFU-PDP_UN
03-23
4. Średnia FI PDP_UN
03-22
5. PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO) 03-23
PKO Obligacji Samorządowych II A1 (Parasolowy FIO) 03-23
PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO)
03-23
PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)
03-23
PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO)
03-23
PKO Obligacji Samorządowych II A2 (Parasolowy FIO) 03-23
PKO Obligacji Samorządowych II A3 (Parasolowy FIO) 03-23
PKO Obligacji Samorządowych II (Parasolowy FIO)
03-23
Pekao Obligacji Samorządowych
03-23
Pekao Spokojna Inwestycja
03-23
AGIO Kapitał (AGIO SFIO)
03-23
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)
03-23
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
03-23
Superfund Spokojna Inwestycja
03-23
AGRO Obligacji (AGRO FIO)
03-22
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 03-23
inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO)
03-23
inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO)
03-23
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
03-23
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)
03-23
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO)
03-23
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO)
03-23
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 03-23
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)
03-23

Zmiana Zmiana
tydzień miesiąc
[%]
[%]

0.3
0.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0.3
0.5
0.4
0.6
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.1
0.2
0.0
0.0
0.2
0.0

2.3
1.2
0.3
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
-0.2
-0.2
-0.3
-0.4
-0.4
-0.4
-0.5
-0.6
-0.6
-0.6
-0.6
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7

Data

1. Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
2. Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)
3. Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO)
4. Novo Stabilnego Wzrostu (Novo FIO)
5. Esaliens Senior FIO
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO)
Skarbiec III Filar (Skarbiec FIO)
NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu
MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)
PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek
BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO)
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03-23

Zmiana Zmiana
tydzień miesiąc
[%]
[%]

1.7
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1.4
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2.0
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1.3
0.9
1.9
1.5

-1.9
-2.3
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-2.7
-2.9
-3.0
-3.2
-3.3
-3.3
-3.5
-3.5
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Zmiana
3 mies.
[%]

OBLIGACJI

2.0
1.1
1.0
0.7
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.9
0.4
-0.1
0.7
0.7
0.0
0.1
-0.5
-0.1
-0.1
-0.6
-0.6
-0.3
-0.3
-0.3
-0.4

1. Allianz Obligacji Inflacyjnych (Allianz SFIO)
03-23
2. IRFU-PDP_UN
03-23
3. AGIO Kapitał (AGIO SFIO)
03-23
4. Średnia FI PDP_UN
03-22
5. Superfund Obligacyjny (Superfund FIO Portfelowy) 03-23
AGIO Kapitał (EUR) (AGIO SFIO)
03-23
PKO Obligacji Samorządowych A1 (Parasolowy FIO)
03-23
PKO Obligacji Samorządowych A2 (Parasolowy FIO)
03-23
PKO Obligacji Samorządowych A3 (Parasolowy FIO)
03-23
PKO Obligacji Samorządowych (Parasolowy FIO)
03-23
Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ
03-21
Pekao Obligacji Samorządowych
03-23
Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO)
03-23
Pekao Konserwatywny Plus (Pekao FIO)
03-23
Allianz Obligacji Plus A2 (Allianz FIO)
03-23
Superfund Spokojna Inwestycja
03-23
MetLife Konserwatywny (Krajowy FIO)
03-23
QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO)
03-23
AGRO Obligacji (AGRO FIO)
03-22
AGIO Kapitał PLUS (AGIO PLUS FIO)
03-23
Pekao Spokojna Inwestycja
03-23
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) 03-23
Pekao Konserwatywny (Pekao FIO)
03-23
MetLife Konserwatywny Plus (Światowy SFIO)
03-23
mBank Obligacji Korporacyjnych (mBank FIO)
03-23
Superfund Spokojna Inwestycja Plus (Superfund SFIO) 03-23
Allianz Obligacji Plus A1 (Allianz FIO)
03-23
Aviva Investors Dochodowy (Aviva Investors FIO)
03-23

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

1. Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy)
2. MetLife Akcji Polskich (Światowy SFIO)
3. Noble Fund Akcji Polskich (Noble Funds FIO)
4. MetLife Akcji (Krajowy FIO)
5. BPS Akcji (BPS FIO)
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania A2
Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ
NN Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania (NN FIO)
Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
QUERCUS lev (Parasolowy SFIO)
PKO Akcji Rynku Polskiego A1 (Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku Polskiego A2 (Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku Polskiego A3 (Parasolowy FIO)
PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO)
Novo Akcji (Novo FIO)
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
Novo Małych i Średnich Spółek (Novo FIO)
BNPP Akcji (BNPP FIO)
PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO)
Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)
PKO Akcji Plus A2 (Parasolowy FIO)
PKO Akcji Plus A3 (Parasolowy FIO)
PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)
MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO)
Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO)
Santander Prestiż Akcji Polskich
inPZU Akcje Polskie O (inPZU SFIO)
NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO)
BNP Paribas Małych i Średnich Spółek
Santander Akcji Małych i Średnich Spółek
Santander Akcji Polskich (Santander FIO)
NN Akcji (NN FIO)
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A
BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO)
AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO)

Zmiana Zmiana
6 mies. 12 mies.
[%]
[%]

1.3
-9.5
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-9.5
-4.3
-10.7
-23.9
-10.8
-9.5
-24.0
-9.6
-9.6
-9.6
-9.6
-8.6
-10.8
-5.6
-8.0
-9.1
-10.0
-9.2
-9.2
-9.2
-11.4
-9.1
-10.7
-9.9
-7.7
-7.2
-9.6
-10.1
-9.6
-11.5
-8.9
-13.9
-10.7

21.5
15.7
15.7
13.7
12.8
12.1
11.9
11.8
11.6
11.2
11.1
11.1
11.1
11.1
10.7
10.4
10.1
10.1
10.0
9.8
9.8
9.8
9.8
9.6
9.5
9.3
9.2
9.2
9.1
9.1
9.0
8.7
8.4
8.1
7.9
7.3
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3 lata
[%]

20.1
30.3
23.2
23.2
7.8
-2.0
-2.5
-5.3
-36.4
-0.7
-0.8
-29.9
26.9
19.2
2.4
25.9
1.2
34.0
6.6
17.7
-1.4
37.6
98.0
45.6
7.9
16.2
9.7
8.3
68.1
28.8
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Data

AKCJI POLSKICH

Data

Zmiana Zmiana
6 mies. 12 mies.
[%]
[%]

2.6
1.7
0.9
1.6
-0.1
-0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
-2.9
0.2
-0.7
-0.8
-0.5
-1.0
-0.6
-1.2
-0.5
-1.1
-0.6
-1.3
-0.9
-0.9
-2.5
-1.8
-0.5
-1.6

5.4
3.7
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2.6
1.3
1.1
1.0
0.9
0.9
0.9
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-0.5
-0.5
-0.6
-0.7
-0.7
-0.8
-0.8
-0.8
-1.0
-1.2
-1.2
-1.3

Zmiana
3 lata
[%]

14.4
3.1
10.4
5.2
-5.9
1.0
2.8
3.8
-0.7
5.1
4.6
3.1
2.9
3.6
2.4
5.6
2.9
4.3
4.1
0.2
2.3
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Zmiana
3 mies.
[%]

STABILNEGO WZROSTU

-6.0
-5.1
-5.9
-7.8
-5.5
-5.1
-10.6
-5.7
-5.3
-4.3
-6.1
-6.0

1. MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)
2. Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
3. PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO)
4. Millennium Stabilnego Wzrostu (Millennium FIO)
5. NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)
Pekao Stabilnego Wzrostu (Pekao FIO)
BNPP Stabilnego Wzrostu (BNPP FIO)
Credit Agricole Stabilnego Wzrostu
Santander Stabilnego Wzrostu (Santander FIO)
Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO)
Esaliens Senior FIO
Aviva Investors Kapitał Plus (Aviva Investors FIO)

Data

03-23
03-23
03-23
03-23
03-23
03-23
03-23
03-23
03-23
03-23
03-23
03-23

Zmiana Zmiana
6 mies. 12 mies.
[%]
[%]

Zmiana
3 lata
[%]

-8.6
-9.0
-9.6
-9.4
-9.9
-10.2
-11.3
-11.3
-12.4
-12.5
-10.6
-10.1

3.8
1.0
-3.7
3.9
3.3
2.4
0.2
3.4
-1.1
9.5
0.1
4.5

-2.6
-3.6
-3.8
-4.3
-4.5
-5.3
-6.0
-7.4
-7.8
-7.8
-8.1
-8.3

Subfundusz/Fundusz
QUERCUS Silver
QUERCUS Gold
QUERCUS Short
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
QUERCUS Ochrony Kapitału
QUERCUS Multistrategy FIZ
QUERCUS Global Balanced
QUERCUS Obligacji Skarbowych
QUERCUS Stabilny
QUERCUS Global Growth
QUERCUS Agresywny
QUERCUS lev

Data

Wycena
[PLN]

Zmiana
[%]

Zmiana w br.
[%]

2022-03-23
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-23
2022-02-28
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-23
2022-03-23

96,88
66,54
54,13
75,69
154,96
1515,84
142,19
67,58
112,05
137,64
248,98
47,90

+1,10
+0,79
+0,11
-0,08
-0,03
-2,88
-0,33
-0,56
-0,53
-1,09
-0,09
-0,33

+9,89
+6,89
+3,52
-0,62
-0,65
-4,11
-8,57
-9,63
-9,71
-10,20
-10,28
-18,05

Co nam zrobi
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W świecie tradycyjnych finansów
formą wsparcia początkującego przedsiębiorstwa lub młodej
spółki jest kupno jej udziałów lub
akcji. W zależności od rozmiaru
inwestycji zmieniają się związane
z nią korzyści. Posiadacze największych pakietów własnościowych mają często wpływ na decyzje podejmowane przez zarząd.
Podobne rozwiązanie stosowane jest na rynku wirtualnych
dóbr. Twórcy metawersów,
czyli platform zapewniających
użytkownikom dostęp do internetowej rzeczywistości, zamiast
udziałów oferują użytkownikom
tokeny. Posiadacze określonej
liczby takich dóbr, podobnie jak
w przypadku akcji, mają mieć
wpływ na proces powstawania
wirtualnego świata. W rzeczywistości jednak, w wyniku z pozoru atrakcyjnego braku kontroli
instytucji finansowych nad tymi
inwestycjami, rola pojedynczych
inwestorów jest znikoma. Goniąc
za marzeniami o własnym kącie
w innej rzeczywistości, stają się
oni łatwym źródłem kapitału
dla twórców.

Korzystne tylko na papierze
„Bored Ape Yacht Club” to jedna
z najpopularniejszych kolekcji obrazków w formie NFT. W zeszłym
roku grafiki z małpkami stały się
symbolem statusu w świecie celebrytów, sportowców i finansistów. Obecnie jest to trzecia
największa seria pod względem

POŻĄDANY TOKEN: O przedstawiający czaszkę szympansa wirtualny token biją się entuzjaści z rynku
NFT. Wizja nawet minimalnego wpływu na wygląd tworzonego przez Yuga Labs metawersum jest dla nich
na tyle ekscytująca, że są w stanie zapłacić za jednego apecoina około 14 USD. [FOT. ADOBE STOCK]

rynkowej kapitalizacji. Według
danych CryptoSlam łączna wartość transakcji tymi grafikami
wyniosła 1,5 mld USD.
Kilka tygodni temu Yuga Labs,
twórcy kolekcji, zdecydowali
się poszerzyć ofertę przez emisję tokenów o nazwie apecoin.
W czwartek, 17 marca, zostały one
rozdane za darmo m.in. właścicielom oryginalnych grafik z serii
„Bored Ape Yacht Club”. W sumie
podaż wyniosła 530 mln sztuk.
Jeden apecoin gwarantuje
posiadaczowi dostęp do internetowej społeczności, zwanej
DAO. Mają się w niej odbywać
głosowania oraz debaty dotyczące wyglądu nowego wirtualnego
świata, który planują stworzyć

producenci serii obrazków. Mimo
że tego rodzaju angażowanie fanów w prowadzenie działalności
wydaje się dobrym pomysłem, to
jego realizacja pozostawia wiele
do życzenia.
Logiczne wydaje się, że im więcej tokenów posiada dany inwestor, tym bardziej istotny jest jego
wpływ na wygląd powstającego
metawersum. W przypadku DAO
oznaczałoby to jednak, że dwa
fundusze venture capital, które
były odpowiedzialne za jego powstawanie, mają ostateczny głos.
Rzecznik prasowy Yuga Labs potwierdził, że fundusze Andressen
Horowitz i Animoca Brands
w sumie otrzymały 140 mln
tokenów.

Rzekoma decentralizacja
Podobnie jak w większości tego
typu projektów internetowa społeczność twórców nowego metawersum miała być demokratyczna i zdecentralizowana. Dzięki
posiadaniu 14 proc. istniejących
apecoinów fundusze mają jednak istotną przewagę nad resztą
członków DAO.
Po krytyce ze strony Jacka
Dorseya, twórcy Twittera,
Andressen Horowitz i Animoca
Brands ogłosiły, iż rozważają
pozbycie się posiadanych tokenów. Mimo że byłaby to decyzja
wykonana pod presją, jej skutki
dla funduszy mogłyby się okazać
pozytywne. Cena rynkowa jednego apecoina w piątek, 19 marca,

wynosiła około 14 USD. Sprzedaż
po tym kursie pozwoliłaby instytucjom zarobić około 2 mld USD.
Nawet usunięcie funduszy ze
społeczności nie oznaczałoby,
że kontrola nad procesem powstawania metawersum wraca
do niezależnych użytkowników.
Zakładając, że jeden inwestor
nie kupiłby wszystkich tokenów
sprzedanych przez Andressen
Horowitz i Animoca Brands,
największym posiadaczem apecoinów staliby się ich twórcy,
Yuga Labs.
W ten sposób spółka przypieczętowałaby dominującą pozycję
w świecie NFT. Kilka dni temu
kupiła ona prawa własności intelektualnej do popularnych kolekcji tokenów „CryptoPunks” oraz
„Meebit”, które dotychczas stanowiły główną konkurencję „Bored
Ape Yacht Club”.
Instytucja, która promuje
pozbawiony rządów jednostki
wirtualny świat, powoli staje się
jego monopolistą.

Kwestie etyczne
Według danych CoinMarket-Cap
w ciągu doby od emisji wartość
transakcji apecoinami wyniosła
9,2 mld USD. Proces realizacji całego przedsięwzięcia mocno przypomina publiczny debiut spółki
akcyjnej, co może przyciągnąć
zainteresowanie amerykańskiej
komisji papierów wartościowych.
Twórcy serii obrazków z małpami zdecydowali się wykorzystać ich popularność przy pozyskaniu finansowania na inną
działalność. Tak jak w przypadku
giełdowych SPAC-ów, czyli spółek
w ciemno, zebrano kapitał na niesprecyzowany cel, który zostanie
określony w przyszłości. © Ⓟ

Po miesiącu wojny WIG jest na plusie
IG potrzebował trzech tygodni, by odrobić
załamanie, do którego doszło na sesji
po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę.
W gorącym geopolitycznie okresie największe
zwyżki zanotowały spółki surowcowo-energetyczne zwracają uwagę analitycy
z Biura Maklerskiego Pekao.
Sesję 24 lutego WIG zakończył spadkiem o ponad
10 proc. Była to trzecia pod względem skali przeceny sesja w historii GPW. Odrobienie strat zajęło trzy
tygodnie, a miesiąc z wojną za wschodnią granicą
indeks szerokiego rynku zakończył 2,5-procentową
zwyżką. O 4 proc. w górę poszedł grupujący najbardziej płynne spółki WIG20, o 3,2 proc. zwyżkował
sWIG80, a jedynie mWIG40 zanotował ujemną
stopę zwrotu w wysokości 1,8 proc.

W WIG20 najmocniej w górę poszedł kurs JSW,
spółki zyskującej dzięki zwyżkom cen węgla
koksowego. Mocno w górę poszły także notowania
spółek energetycznych (PGE i Tauronu). O 17 proc.
potaniały natomiast akcje LPP, właściciela sklepów
odzieżowych zlokalizowanych także w Ukrainie
i Rosji. Kurs tej spółki odbił już jednak od dna.
W indeksie mWIG40 liderem jest DataWalk (spółka
może być beneficjentem zwiększonych nakładów
na bezpieczeństwo), outsiderem – ukraiński Kernel.
W portfelu maluchów wyróżniła się Lubawa, której
kurs poszedł w górę o 182 proc. Inwestorzy uznali,
że spółka zwiększy sprzedaż sprzętu militarnego.
Zarząd przyznał, że dostaje zapytania,
ale nie wiadomo jeszcze, ile zamówień dojdzie
do skutku. [KZ] © Ⓟ
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Pogodzinach
#PBDOSŁUCHANIA
ŚRODOWISKO NATURALNE

MIKROPLASTIK Z EUROPY
KRĄŻY PO ARKTYCE
Obecność wysokich stężeń mikroplastiku w rejonie
Oceanu Arktycznego wykazały już wcześniejsze
badania, nie było jednak określone źródło zanieczyszczenia. Autorzy pracy opublikowanej na
łamach magazynu „Scientific Reports” wykorzystali
symulacje codziennego napływu plastiku z 21 głównych rzek północnej Europy w okresie 10 lat oraz
ruchu tych zanieczyszczeń w czasie kilku dekad.
Porównali wyniki z obecnością mikroplastiku
w 121 próbkach pobranych z 17 miejsc przy zachodnim wybrzeżu Norwegii w latach 2017-18.
Z symulacji 20 lat tych wędrówek wynika, gdzie plastik się gromadzi. Główne miejsca to Basen Nansena
na Oceanie Arktycznym, Morze Barentsa, Morze
Łaptiewów między Rosją a Oceanem Arktycznym
oraz Morze Baffina położone między Grenlandią
a Kanadą. Symulacje wskazują, że mikroplastik
krąży na terenie Arktyki co najmniej od dekady.
Odkrycie jest o tyle ważne, że najmniejszy i najpłytszy ocean ma bardzo delikatny ekosystem, a po
szkodach odnawia się bardzo powoli.
Ze względu na negatywny wpływ mikroplastiku na
miejscowe ekosystemy badacze nawołują do pilnych działań, które ograniczą jego ilość. [DI, PAP] © Ⓟ

ASTRONOMIA

NASA: ODKRYTO JUŻ 5 TYS.
POZASŁONECZNYCH PLANET
Pierwsze planety krążące wokół innych gwiazd zostały odkryte przez polskiego astronoma Aleksandra
Wolszczana (publikacja na ten temat ukazała się
w „Nature” w 1992 r.). Planety te okrążają pulsara,
czyli szybko obracającą się gwiazdę neutronową,
pozostałość po ewolucji masywnej gwiazdy. Kilka lat
później odkryto planetę okrążającą normalną gwiazdę (51 Pegasi). Dokonali tego szwajcarscy astronomowie Michel Mayor i Didier Queloz, laureaci Nagrody
Nobla z fizyki w 2019 r.
W kolejnych latach odkryć przybywało, a 21 marca
liczba planet uwzględnionych w NASA Exoplanet
Archive przekroczyła pięć tysięcy. Druga główna
baza planet pozasłonecznych (egzoplanet), czyli The
Extrasolar Planets Encyclopaedia, podaje podobną
liczbę — 4980. Obie bazy gromadzą informacje o odkryciach planet opublikowanych w recenzowanych
czasopismach naukowych.
Planety są bardzo różnorodne. Są wśród nich
niewielkie skaliste światy o rozmiarach porównywalnych z Ziemią, ich większe wersje zwane superziemiami, a także mniejsze wersje gazowych planet
takich jak Neptun, zwane minineptunami. Są też
planety takie jak olbrzymi Jowisz, ale krążące bardzo
blisko swoich gwiazd — ta kategoria nazywa się gorącymi jowiszami. Niedawno ogłoszono, że w obszarze
między superziemiami a minineptunami mogą też
istnieć wodne planety z wodorową atmosferą.
NASA podała także rozkład procentowy tych planet
— 30 proc. to gazowe olbrzymy, 31 proc. superziemie, 35 proc. planety podobne do Neptuna i Urana,
a 4 proc. to planety typu ziemskiego — niewielkie
i skaliste. [DI, PAP] © Ⓟ

ROLNIK SZUKA PLONÓW
O zagrożeniach dla produkcji rolnej, niedoborach nawozów i pracowników
oraz ryzyku konfliktów o żywność mówi Wiktor Szmulewicz,
prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
„PB”: Rolnicy już od jakiegoś
czasu sygnalizują, że mamy
do czynienia z kryzysem na
rynku nawozów, co może mieć
bardzo negatywny wpływ na
ceny żywności. Czego brakuje
i jakie to może mieć przełożenie na plony?
Wiktor Szmulewicz: Od września mamy galopujący wzrost cen
— najpierw spowodowany wzrostem cen gazu, a teraz inwazją
Rosji na Ukrainę. Popyt na nawozy
był nieduży, bo ludzie oczekiwali
spadku cen. No i zrobił się marzec,
prawie kwiecień — ceny są wysokie, nawozy trzeba sypać i trudno
je kupić. Rolnicy często nie mają
gotówki, a odsetki od kredytów
są już dosyć duże, ponadto boją
się ich brać. Na całym świecie
nawozów jest mniej, bo Ukraina
i Rosja to duzi producenci,
a eksport zamarł. Niezastosowanie
nawozów, zwłaszcza azotowych,
głównego czynnika plonotwórczego, może spowodować spadek
plonów nawet do 50 proc., jeśli
nie zostaną użyte na czas albo
w mniejszej ilości.
Kiedy będą widoczne skutki?
Mamy już praktycznie kwiecień, żniwa są w lipcu, sierpniu.
Nawozy azotowe, przede wszystkim chodzi o rzepak, powinny
być dostarczone już w marcu.
Każde opóźnienie w ich zastosowaniu spowoduje spadek plonów. W zbożach jest jeszcze trochę czasu. Spadek plonów w ich
przypadku będzie widoczny za
4-5 miesięcy. Można się spodziewać światowych niedoborów
rzepaku i zbóż, co oznacza też,
że będą dobre ceny, a skoro tak,
to warto zainwestować, wziąć
kredyt na 3-4 miesiące. Za dobry
plon i dobrą jakość ziarna będzie
można wziąć dobre pieniądze.
Co jeszcze może negatywnie
wpłynąć na ceny żywności?
Czy spodziewacie się w tym
roku problemów np. z rekrutacją pracowników sezonowych?
Przede wszystkim zaczyna się
robić problem klimatyczny, bo
praktycznie przez cały marzec

nie spadła kropla deszczu. Z zimy
wychodziliśmy z dosyć dużą
ilością wody, ale jeśli miesiąc
nie padało i przeciągnie się to
na kwiecień, to skutkiem będą
niższe plony. Następna rzecz to
niedobór ludzi do pracy. Do prac
pielęgnacyjnych w warzywnictwie, ogrodnictwie przyjeżdżały
do nas najczęściej osoby ze wsi,
które znały pracę. Teraz wprawdzie jest dużo uchodźców, ale
najczęściej są to kobiety z dziećmi, mężczyźni poszli do wojska.
W większości to ludzie z miasta
i praca na roli jest im obca. Rąk
do pracy w sadownictwie czy warzywnictwie może być za mało.
Czy oczekujecie działań
państwowych lub unijnych,
które mogłyby zredukować
negatywny wpływ kryzysu
nawozowego, inflacji i wojny
na rolnictwo?
Zaproponowaliśmy dopłaty do
nawozów azotowych, choć nie

wiem, na jakim etapie jest to
w Brukseli. Jeśli decyzja zapadnie w miarę szybko, to rolnicy
uzupełnią braki w nawozach.
Dobrze byłoby, gdyby poszedł
sygnał od rządu czy KNF do
banków, by w związku z trudną
sytuacją można było spłacać
kapitał później. Chodzi o to, by
rolnicy czy firmy płacili teraz
tylko odsetki, a raty kapitałowe
później. Mamy trudne czasy,
z inflacją, wzrostem oprocentowania, wojną, pandemią.
Jak dojdą do tego złe warunki
pogodowe, może być poważny
problem. Mamy do wyżywienia
w kraju 2 mln ludzi więcej. Jeśli
spadną plony, to — po pierwsze
— możemy utracić samowystarczalność, a po drugie — liczyć się
ze skokiem cen żywności.
Ukraina i Rosja były dużymi
eksporterami pszenicy i kukurydzy. Czy Polska jest w stanie
samodzielnie zapewnić ich

Podcast Puls Biznesu do słuchania co piątek od rana w twojej aplikacji
podcastowej oraz na pb.pl/dosluchania, dziś: „Co nam zrobi inflacja”
goście: Grzegorz Kozieja — BNP Paribas, Andrzej Gantner
— Polska Federacja Producentów Żywności, Wiktor Szmulewicz
— Krajowa Rada Izb Rolniczych, Halina Kochalska — BIG InfoMonitor,
Ignacy Morawski — „Puls Biznesu”, SpotData

dostawę na rynek krajowy
i ewentualnie odpowiedzieć
na popyt z rynków zagranicznych?
Byliśmy samowystarczalni,
byliśmy eksporterami i myślę, że
nadal będziemy. Nie zastąpimy
jednak niedoborów na świecie,
które pojawią się w związku
z wojną w Ukrainie. Tam są
problemy z obsianiem pól, na zachodzie kraju rolnicy próbują to
robić, ale mają problem z dostępem i do nawozów, i do środków
ochrony roślin, więc plony będą
niższe. Drugi problem to praktycznie nieczynne ukraińskie porty. Wyeksportowanie takiej ilości
zboża transportem kołowym,
przez polskie porty, to ogromne
koszty, a system kolejowy nie jest
na to przygotowany. To może
spowodować perturbacje przede
wszystkim na rynkach afrykańskich i azjatyckich i zrodzić nowe
konflikty międzynarodowe. © Ⓟ
Rozmawiał: Marcel Zatoński

Na podcast zaprasza
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Deklaracje o etyczności wystawione na próbę
GRZEGORZ NAWACKI
redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”

J

eśli nie wiesz, jak się zachować, to na wszelki wypadek
zachowaj się przyzwoicie” — te słowa Antoniego
Słonimskiego nabrały dziś szczególnej wagi. Atak Rosji na Ukrainę
to sprawdzan dla korporacyjnych
deklaracji o etyczności i społecznej odpowiedzialności. Nie
wszystkie firmy zdają egzamin, nie
brak takich, którym nie przeszkadza czerpanie krwawych zysków
i utrzymują relacje handlowe z
agresorem. Spotyka ich za to krytyka i zapowiedzi konsumenckich
bojkotów. Dotychczasowe miały
na ogół pomijalną siłę rażenia, ale
tym razem może być inaczej —
negatywne emocje klientów mają
solidne podstawy i mogą długo
potrwać… Na szczęście większość
świata biznesu szybko stanęła po
właściwej stronie, polscy przedsiębiorcy masowo angażują się w
pomaganie Ukrainie, a światowe
korporacje wycofują z rosyjskiego
rynku. Nie robią tego dla korzyści,
przeciwnie — często oznacza to
rezygnację z przychodów, nierzadko ponoszenie kosztów. Ale
tak po prostu musi zachować się
każdy, komu w życiu przyświecają zasady…
Już przed wybuchem
wojny etyka stawała
się ważnym punktem
w strategiach firm,

przebojem do
głównych trendów
wdarło się ESG,
czyli filozofia,
która zakłada,
że w biznesie

chodzi o coś więcej niż zysk, że
nie mniej ważny jest wpływ na
środowisko i społeczeństwo. „Puls
Biznesu” już od ponad ośmiu lat
krzewi etykę w biznesie, organizując konkurs Etyczna Firma.
Traktujemy to jako realizację misji
wspierania przedsiębiorczości,
wierzymy, że nagradzanie najlepszych jest dla nich zastrzykiem
motywacji i inspiracją dla innych.
Cieszymy się, że konkurs z roku
na roku jest coraz bardziej popularny i — co najważniejsze — coraz
więcej firm jest w stanie spełnić
wyśrubowane kryteria, by zdobyć
tytuł Etycznej Firmy. Podczas
ośmiu edycji przyznaliśmy już 101
nagród.

To łączna liczba firm nagrodzonych
w dotychczasowych edycjach konkursu

O tym, że etyka i nasz konkurs
stają się coraz ważniejsze, dobitnie
świadczy tegoroczna edycja — do

konkursu zgłosiła się rekordowa
liczba firm: 154. Za ilością poszła
nadspodziewana wysoka jakość,
czego efektem jest także rekordowa liczba laureatów. W tym roku
w trzech kategoriach nagrodziliśmy aż 31 firm.

Liczba firm, które dostały poszczególne wyróżnienia
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Niestety, podobnie jak przed
rokiem, pandemia uniemożliwiła
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że laureaci zasługują na ogromne
brawa. Komu i za co gratulować?
Polecam lekturę podsumowującego tegoroczną edycję
specjalnego dodatku.
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Do konkursu w 2021 r. zgłoszono
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Liczba firm zgłoszonych

O konkursie

K

ażda firma, która poważnie myśli o mocnej pozycji
rynkowej i chce na nim odgrywać
ważną rolę, musi stawiać w swoich
planach zachowania etyczne na
równi z zyskiem, przychodami,
badaniami i rozwojem itd. Konkurs
Etyczna Firma, jako jedyny spośród
organizowanych w Polsce, już od
8 lat wyróżnia najlepsze wzorce
postępowania w biznesie. Jego celem jest promowanie tych wzorców
i nagradzanie firm, dla których
kodeks etyki nie stanowi jedynie
elementu działań wizerunkowych,
ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji.

Podstawowymi kryteriami konkursu
są etyka i uczciwość, dlatego może
w nim wziąć udział firma, która:
postępuje zgodnie z prawem
i normami etycznymi;
odnosi się z szacunkiem do
partnerów biznesowych;
stosuje zasady uczciwej
konkurencji;
buduje wewnętrzne zaufanie
i dobre relacje między
pracownikami;
walczy z oszustwami
i patologiami;
angażuje się w działalność
na rzecz różnych grup
interesariuszy.

Do grona Etycznych Firm należą
najlepsi. Przy wsparciu partnera
merytorycznego — kancelarii PwC
Legal przyjęliśmy rygorystyczne
kryteria, które mają na celu
weryfikację potencjalnych
laureatów. Pierwszym etapem jest
wypełnienie bardzo szczegółowej
ankiety, w której pytamy
zarówno procedury, kodeksy
i regulaminy obowiązujące
w firmie oraz o podejście do
ekologii, działalność prospołeczną
i szkolenia dla pracowników.
Do kolejnego etapu przechodzą
organizacje, które przekroczą
wymagany prób punktowy.

Drugi etap konkursu polega
na weryfikacji zgromadzonych
informacji i wywiadzie w siedzibie
zgłaszającej się firmy. Informacje
przesłane przez przedsiębiorstwa
zgłaszające się do 8. edycji
Etycznej Firmy były weryfikowane
i oceniane na podstawie kryteriów
przygotowanych przez ekspertów
kancelarii PwC Legal. Pod uwagę
brano m.in. procedury, kodeksy
i regulaminy obowiązujące
w firmach, kulturę organizacyjną
nastawioną na promowanie
zachowań etycznych, dostępne
dla pracowników szkolenia oraz
podejście przedsiębiorstw do

tematów takich jak ekologia
i działania społeczne.
Tytuł Etycznej Firmy przede
wszystkim wzmacnia
wizerunek przedsiębiorstwa
jako profesjonalnego,
odpowiedzialnego społecznie
i godnego zaufania partnera
biznesowego. Prestiż jest tym
większy, że grono laureatów
jest bardzo wąskie. Ponadto
laureaci mogą posługiwać się
logo konkursu, umieszczając je
w stopce e-maila czy na stronie
internetowej.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
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Względny spokój
pomiędzy nawałnicami
Większość laureatów konkursu Etyczna Firma 2021 już oswoiła pandemię i choć
nadal wspierały służby medyczne czy swoich pracowników, to coraz większą
uwagę koncentrowały na ochronie środowiska, inkluzywności zespołów, godnych
warunkach zatrudnienia czy przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji
CBRE — SUPERETYCZNA FIRMA
DANIEL BIENIAS, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY CBRE

INTEL TECHNOLOGY POLAND — SUPERETYCZNA FIRMA
RYSZARD DYRGA, DYREKTOR GENERALNY INTEL TECHNOLOGY POLAND

W trosce o środowisko i nie tylko

Dla pracowników,
lokalnej społeczności
i środowiska

CBRE

sp. z o.o. jest
czołową firmą
doradczą działającą w sektorze
nieruchomości komercyjnych.
Spółka posiada rozbudowany
system zarządzania i monitorowania zgodności, nadzorowany przez
dedykowaną compliance officer.
Spółka wprowadziła rozwiązania
umożliwiające zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości za
pomocą wielu kanałów.
CBRE aktywnie dba o dobrostan
swoich pracowników poprzez zorganizowane programy wsparcia
i akcje wellbeingowe. Firma angażuje się w społeczne inicjatywy
charytatywne oraz proekologiczne.
CBRE dąży do osiągnięcia
zerowych emisji netto. Firma
zadeklarowała, że osiągnie ten
cel w roku 2040, czyli 10 lat przed
datą założoną w porozumieniu
paryskim.

F

irma rozwinęła przyjazne dla
pracowników kanały komunikacji,
przez które mogą zgłaszać nieprawidłowości oraz kontaktować się z osobami
odpowiedzialnymi za zagadnienia
etyki i compliance. W spółce stosuje
się również politykę otwartych drzwi
polegającą na tym, że każdy menedżer może być punktem kontaktu dla
pracownika.
Ponadto firma zaopatruje w sprzęt
komputerowy lokalne społeczności,
w tym szkoły i NGOsy oraz prowadzi
każdego roku ponad 20 akcji wolontariackich.
W ramach działań prośrodowiskowych
spółka kładzie nacisk na obniżenie
zużycia energii, oszczędność wody oraz
sortowanie odpadów.

NATIONALE-NEDERLANDEN — SUPERETYCZNA FIRMA
LIWIA KWIECIEŃ, CZŁONEK ZARZĄDU DS. HR W NATIONALE-NEDERLANDEN

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ — SUPERETYCZNA FIRMA
BEATA KOZŁOWSKA-CHYŁA, PREZES PZU SA

Zaangażowanie społeczne i prospołeczne

Walka z pandemią na wielu płaszczyznach

J

PZU

ako Nationale-Nederlanden
od lat wspieramy temat
profilaktyki zdrowotnej i we
współpracy z licznymi partnerami społecznymi zachęcamy
Polaków do badań profilaktycznych i prowadzenia zdrowego
stylu życia. Naszym celem jest
szerzenie świadomości, że
dzięki takim praktykom możemy
zmniejszyć ryzyko zachorowania
i właściwie zadbać o dobrostan
psychiczny. Warto podkreślić, że
w prowadzone działania aktywnie
włączają się nasi pracownicy,
którzy w ramach wolontariatu
pracowniczego realizują wiele potrzebnych społecznie projektów.
Podejmowane przez nas inicjatywy nie tylko wpisują się w strategię naszej organizacji, ale przede
wszystkim pozytywnie wpływają
na jakość życia Polaków.

w sposób wyróżniający na tle
innych organizacji podjęło się
walki z pandemią koronawirusa. Począwszy od tego, jak
wcześnie utworzony został
dedykowany temu zespół,
poprzez dostosowanie kanałów
komunikacji do działania
zdalnego — zarówno tych dla
klientów, jak i dla pracowników — kończąc na wielu bardzo
znaczących akcjach charytatywnych wspierających walkę
z COVID-19.
Na uwagę zasługuje to, że działalność społeczna PZU nie kończy się na zwalczaniu COVID-19,
lecz również na codziennym
zaangażowaniu w edukację
oraz poprawę bezpieczeństwa,
a także we wsparcie m.in. służb
ratowniczych.

IV
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SALTUS UBEZPIECZENIA — SUPERETYCZNA FIRMA
ROBERT ŁOŚ, PREZES SALTUS UBEZPIECZENIA

UNUM ŻYCIE TUIR — SUPERETYCZNA FIRMA
ANETA PODYMA-MILCZAREK, PREZES UNUM ŻYCIE TUIR

Najważniejsze — pomagać

Wysokie normy
ujęte w kodeksie

ola ubezpieczyciela niesie za sobą szczególną misję,
dlatego istotnym elementem w strategii firmy jest pomoc
potrzebującym i chorym. Współpracujemy i wspieramy
hospicja (m.in. Hospicjum dla Dzieci „Bursztynowa Przystań”,
Hospicjum św. Judy Tadeusza z Gdańska), wiele fundacji
(m.in. Fundację Sztuka Życia Niepokonani, Fundację TriMama,
Fundację „Nasz Przyjazny Dom” w Sopocie, Towarzystwo
Przyjaciół Dzieci), dodatkowo wsparliśmy grupę Szpitali
Pomorskich. Promujemy również profilaktykę i zdrowy tryb
życia.
Duże znaczenie mają w naszej firmie działania prośrodowiskowe, promujące ekologiczne formy pracy, jak również ekologiczne formy mobilności wśród pracowników. Dzięki temu uzyskaliśmy certyfikat Firmy Naturalnie Mobilnej za działania na rzecz
zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych pracowników.

R

num Życie jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe poinformowało swoich klientów, że sytuacje
związane z pandemią COVID-19 podlegają ochronie
ubezpieczeniowej.
W firmie znaczącą rolę odgrywa Kodeks etyki,
który wyznacza standardy pracownikom i kontrahentom.
Komunikacja Kodeksu etycznego oraz zasad obowiązujących pracowników utrzymywane są na bardzo wysokim
poziomie przystępności. Prowadzony jest m.in. tydzień
etyki i compliance, a na uwagę zasługuje to, że promowanie etycznych postaw widoczne jest na każdym szczeblu
struktury spółki, od zarządu po wszystkich pracowników
i agentów.

U

AGORA — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
NINA GRABOŚ, DYREKTOR DS. KOMUNIKACJI KORPORACYJNEJ W AGORA SA

Przeciw wszelkim formom dyskryminacji
Jedną z fundamentalnych wartości leżących u podstaw Agory jest poszanowanie praw człowieka. Prawa te są rozumiane bardzo
szeroko — począwszy od zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy — godnych warunków zatrudnienia, poprzez przeciwdziałanie
wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu, aż po zapewnienie równego traktowania wszystkich pracowników.
W organizacji konsekwentnie rozwijany jest również system compliance, na który składają się regulacje wewnętrzne, w szczególności Kodeks etyki Agory oraz anonimowy system zgłaszania nieprawidłowości (Linia Etyki). W strukturach spółki funkcjonuje
stanowisko compliance oficera oraz pełnomocnika ds. przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi. Wszyscy pracownicy Agory
muszą ukończyć obowiązkowe szkolenie z zakresu etyki w miejscu pracy.
Dodatkowo Agora poprzez swoje marki i media inicjuje oraz angażuje się w liczne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając przy tym wiele organizacji pozarządowych, np. WOŚP, Greenpeace czy PCPM. Jako pierwsza firma
medialna w Polsce została sygnatariuszem Karty Różnorodności Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

GRUPA ALLEGRO — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
MARTA MIKLISZAŃSKA, HEAD OF PUBLIC AFFAIRS & SUSTAINABILITY, ALLEGRO

ARCELORMITTAL POLAND — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
MAGDALENA SOBON-STASIAK, COMPLIANCE OFFICER ARCELORMITTAL

Przejrzystość wewnątrz i na zewnątrz

Bezpieczeństwo
kobiet
i ochrona
środowiska

olityka Grupy Allegro opiera się na
przystępności i przejrzystości zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Filozofia
ta przekazywana jest wieloma kanałami
komunikacyjnymi, a pracownicy szkoleni są
z obszaru etyki i compliance, czyli ogólnie
pojętej zgodności, zarówno bezpośrednio,
jak i poprzez przeróżne programy czy akcje
promocyjne.
Najpopularniejsza w Polsce platforma zakupowa angażuje się w wiele akcji charytatywnych, które są tożsame z wartościami grupy.
Ponadto Allegro kładzie duży nacisk na
wspieranie rozwoju edukacji technologicznej, zarówno dla pracowników, jak i swoich
klientów, co zwiększa świadomość w tak
kluczowej obecnie sferze. Jako przykład niech
posłuży zastosowane przez firmę mechanizmu wsparcia m.in. dla kobiet chcących
rozpocząć czy rozwijać karierę w branży
technologicznej.

P

ocno stawiamy na integrację,
różnorodność, compliance,
a także otwartą komunikację i szacunek.
Szczególnie ważna jest dla nas perspektywa kobiet.
Zwracamy uwagę na ich komfort i bezpieczeństwo,
dlatego eksponowanie treści o dwuznacznym
wydźwięku jest u nas zakazane.
Zgodnie z celami ArcelorMittal dla Europy
do 2030 roku zamierzamy zmniejszyć
emisję CO2 o 35 proc. To duża zmiana
technologiczna dla naszej firmy.

M

ASTRAZENECA PHARMA POLAND — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
WIKTOR JANICKI, PREZES ASTRAZENECA PHARMA POLAND

Społeczna odpowiedzialność to nasze stałe zobowiązanie
straZeneca promuje kulturę różnorodności i szacunku. W firmie prowadzona jest polityka równych szans i niedyskryminacji, niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej. Podstawą wartości AZ jest wiara, że biznes musi być etyczny w każdym
aspekcie. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych kampaniach świadomościowych w zakresie zdrowia.
Poziom dbałości o pracowników przejawia się w dodatkowych świadczeniach pracowniczych, akcjach wspierających oraz w codziennej pracy biurowej. Firma otrzymała tytuł Najbardziej Wellbeingowej Organizacji w konkursie The Best Of Wellbeing 2020,
organizowanym przez Wellbeing Institute.
Firma troszczy się o środowisko naturalne. Celem flagowego programu „Ambition Zero Carbon” jest wyeliminowanie śladu
węglowego w globalnej działalności spółki do 2025 roku i jednocześnie osiągnięcie ujemnego bilansu do roku 2030. Lokalnie
firma organizuje akcje sadzenia drzew, utrzymuje pasiekę na dachu biurowca w Warszawie, w biurach korzysta ze źródeł energii
odnawialnej, wymieniła także flotę samochodów służbowych na auta ekologiczne: hybrydowe oraz w pełni elektryczne, za co po
raz drugi z rzędu otrzymała nagrodę PZWLP dla floty najbardziej przyjaznej środowisku w Polsce.

A
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BNP PARIBAS BANK POLSKA
— ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA

GRUPA FERRERO — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
ENRICO BOTTERO, REGION MANAGER POLAND GRUPA FERRERO

Polityka otwartych drzwi

Etyczne i inkluzywne
prowadzenie biznesu

ank BNP Paribas wyróżnia polityka otwartych drzwi,
w myśl której zgłoszenie nieprawidłowości nastąpić może
z każdego poziomu zatrudnienia, bezpośrednio do prezesa.
W ramach szkoleń z zakresu etyki i compliance bank wychodzi
poza szablon, stosując przystępne formy przekazu dostępne
zarówno na życzenie pracownika, jak i w przestrzeni pracy
— wyświetlane na monitorach.
Bank BNP Paribas prowadzi szeroko zakrojone działania prospołeczne oraz pro-środowiskowe. Angażuje się w kampanie
związane z niskoemisyjną gospodarką oraz prowadzeniem biznesu w sposób zgodny z czynnikami zrównoważonego rozwoju.
Wspiera organizacje społeczne promujące edukację i kulturę,
a także rozwija inicjatywy oddolne. Ponadto w banku działają
społeczności zapewniające poczucie inkluzywności każdej grupie pracowników, która mogłaby tego potrzebować.

B

rupa Ferrero nieustannie pracuje nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju
dostosowanych do czterech kluczowych filarów: ochrony środowiska, zrównoważonego pozyskiwania składników, promowania odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacniania
pozycji ludzi.
Ferrero stosuje najlepsze dostępne technologie, zapewniając efektywne wykorzystanie energii, materiałów i surowców naturalnych oraz odpowiedzialnie i racjonalnie używa zasobów
wodnych. Spółka dąży do minimalizacji oddziaływania na środowisko — od surowców, poprzez zakłady produkcyjne, aż po logistykę. W 2021 r. zakłady produkcyjne Ferrero w Europie
zakupiły 100 proc. energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 100 proc. ziaren
kakaowca oraz cukru trzcinowego pozyskiwane jest ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje. Dotyczy to również oleju palmowego, który w 100 proc.
pochodzi ze zrównoważonego łańcucha dostaw certyfikowanego przez RSPO. Grupa realizuje
również politykę równego traktowania oraz zarządzania różnorodnością i inkluzją.

G

GRUPA KAPITAŁOWA CCC — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
DARIA SULGOSTOWSKA, WICEDYREKTOR DZIAŁU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W GRUPIE CCC

GRUPA VELUX — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
JACEK SIWIŃSKI, PREZES VELUX POLSKA

ESG wpisane w DNA firmy

W trosce o ludzi i planetę

Grupie CCC kwestie ESG, w tym etyka, są ważnym elementem każdego obszaru biznesowego — działamy z uwzględnieniem odpowiedzialności wobec klientów, pracowników,
społeczeństwa i środowiska. Koncentrujemy się na zachowaniu i promowaniu najwyższych standardów w łańcuchu dostaw, wzmocnieniu systemu zarządzania etyką, a także budowaniu zrozumienia i prezentowaniu etycznych postaw. W ubiegłym roku zaktualizowaliśmy nasz Kodeks Etyki,
udoskonaliliśmy system zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości, a także powołaliśmy funkcję
Rzecznika Etyki, wspieranego przez Compliance Officera. Aktywnie prowadzimy również komunikację w tym zakresie oraz szkolenia dla pracowników i partnerów biznesowych. Jako Grupa
CCC podejmujemy również szereg działań na rzecz środowiska naturalnego. Przykładem może
być program zbiórki używanego obuwia Daj Swoim Butom Drugie Życie, który uruchomiliśmy
w celu promocji gospodarki obiegu zamkniętego oraz edukacji społecznej. W ramach pilotażu
zebraliśmy ponad 10 ton obuwia, które zagospodarowaliśmy w odpowiedni dla środowiska
sposób (np. przekazaliśmy na biopaliwo). W obecnej edycji akcji na liczniku jest już ponad 50 ton
obuwia. Mając na uwadze dużą popularność akcji zdecydowaliśmy, że do końca czerwca tego
roku pojemniki na używane buty staną na stałe we wszystkich sklepach CCC w Polsce.
Program został pilotażowo uruchomiony także w Czechach, Rumunii oraz Słowacji.

racownikom VELUX zapewniamy
przyjazne i bezpieczne warunki pracy.
Nasza Fundacja Pracownicza pomaga
w chorobie, rehabilitacji, edukacji dzieci,
a także zachęca do zdrowego stylu życia.
W 2021 r. przyznała granty o wartości
2,3 mln zł.
Dążymy do neutralności emisyjnej,
dlatego inwestujemy w efektywność
energetyczną, OZE, gospodarkę obiegu
zamkniętego, ekologiczne surowce,
produkty i opakowania. Pracujemy z naszymi dostawcami nad zeroemisyjnością
i redukcją śladu węglowego naszych
produktów o połowę. Edukujemy o zrównoważonym budownictwie i ekologii.

P

W

MSD POLSKA — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
DIMITRI GITAS, DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY MSD POLSKA

Ambasadorowie etyki
irma dąży do poprawy jakości życia ludzi na
całym świecie poprzez oferowanie innowacyjnych terapii. W swoich działaniach przywiązuje wagę do najwyższych standardów etyki
i uczciwości. W firmie obowiązuje wiele polityk
korporacyjnych, które określają standardy właściwego postępowania w zakresie kontaktów
z interesariuszami w kontekście etycznego i odpowiedzialnego biznesu. W strukturach firmy
jest stanowisko ambassador of ethics, którego
zadaniem jest m.in. promocja wśród pracowników wartości i standardów naszej firmy.
Firma angażuje się w wolontariat pracowniczy mający na celu wsparcie społeczności
lokalnych, związany z promowaniem zdrowia,
niesieniem pomocy pacjentom i ekologii.

F

MONEYGRAM POLAND SP. Z O.O.
— ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
ADAM BRZEZIŃSKI, PREZES MONEYGRAM POLAND

Promocja wolontariatu,
wsparcie dzieci
oneyGram to lider na rynku przekazów pieniężnych, zatrudniający w swoim centrum biznesowym
w Warszawie ponad 550 osób pochodzących z 57 krajów
i posługujących się 46 językami. Firma stworzyła środowisko
pracy oparte na szacunku, różnorodności i pracy zespołowej oraz utrzymywaniu najwyższych standardów etycznych w obszarze działań biznesowych i poza nimi. Spółka
MoneyGram angażuje się w działania charytatywne, np.
przygotowując wyprawki szkolne dla dzieci czy biorąc udział
w świątecznej akcji „Gwiazdor”, której ideą jest wspieranie
dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin. Firma oferuje
dodatkowe dni wolne na wolontariat pracowników.

M

LIDL POLSKA — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
ALEKSANDRA ROBASZKIEWICZ, HEAD OF CORPORATE COMMUNICATIONS AND CSR, LIDL POLSKA

Troska o surowce i żywność
idl Polska kładzie szczególny nacisk na zrównoważoną produkcję, jakość i bezpieczeństwo produktów, ich
wartości odżywcze oraz wpływ na zdrowie. W ten sposób firma wypełnia także 12. cel zrównoważonego
rozwoju ONZ, którym jest „odpowiedzialna produkcja i konsumpcja”. To właśnie głównie w ramach asortymentu sieć przyjęła najwięcej zobowiązań wieloletnich oraz systematycznie ogłasza nowe. Wspólnie ze swoimi
partnerami — Caritas Polska oraz Bankami Żywności — firma prowadzi działania edukacyjne oraz zbiórki
żywności. Dodatkowo realizuje autorski program „Kupuję, nie marnuję”.
Lidl Polska od wielu lat zaangażowany w zbiórki na rzecz WOŚP oraz współpracuje z Fundacją „Mam Marzenie”.
Firma dąży do ciągłej redukcji emisji CO2 w działalności operacyjnej oraz w łańcuchu dostaw. Systematycznie
redukuje plastik zgodnie z międzynarodową strategią REset Plastic.
Lidl Polska promuje ideę fair pay, również poprzez autorski konkurs dla innych podmiotów rynkowych „Lidl Fair
Pay”. W Lidlu wszyscy pracownicy na tych samych stanowiskach otrzymują jednakowe wynagrodzenia, niezależnie od płci, wieku i innych subiektywnych przesłanek.

L
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POLPHARMA — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
SEBASTIAN SZYMANEK, PREZES ZAKŁADÓW FARMACEUTYCZNYCH POLPHARMA

PZN — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
ANDRZEJ ZALEGA, PREZES PZN

Zdrowe życie w zdrowym świecie

Otwarci na niepełnosprawnych

E

olpharma jako firma farmaceutyczna chce pomagać ludziom żyć zdrowo w zdrowym świecie. Jej
priorytetem jest zapewnienie pacjentom dostępu do
niezbędnych leków. Firma angażuje się w edukację
i profilaktykę zdrowotną. Wspiera projekty naukowe, organizacje pozarządowe i rozwój społeczności
lokalnych.
Polpharma od lat odpowiedzialnie gospodaruje energią
i wodą, a także ogranicza emisję gazów cieplarnianych.
Zachęca swoich pracowników do ekologicznego stylu
życia, wspiera inicjatywy sportowe i kulturalne.
Firma promuje inkluzywne środowisko pracy. Zatrudnia
pracowników z niepełnosprawnościami i prowadzi
szkolenia w zakresie zapobiegania dyskryminacji. Dba
o przestrzeganie standardów etycznych w całym łańcuchu wartości.

P

tyczne środowisko pracy jest dla PZN częścią kultury organizacyjnej pozwalającej budować pozytywne
relacje biznesowe z firmami, które od wielu lat cieszą się
tytułami Firmy Etycznej i Super Etycznej.
Bycie dostawcą usług facility management oraz
wycen nieruchomości m.in. dla największych polskich
instytucji finansowych zobowiązuje organizację
w sposób szczególny.
Firma udostępnia pracownikom z całej Polski kilka kanałów do zgłaszania nieprawidłowości oraz kontaktu z osobami odpowiedzialnymi za etykę i compliance. Kładzie
nacisk na różnorodne środowisko pracy, zatrudnia osoby
z niepełnosprawnościami oraz podejmuje działania promujące ich zatrudnianie.
Wdraża inicjatywy mające na celu ochronę środowiska, ograniczenie zużycia paliwa, energii czy papieru.
Co roku angażuje się we wsparcie inicjatyw społecznych, np. aktywizację zawodową osób ze spektrum
autyzmu czy podnoszących jakość transplantologii.

ROBERT BOSCH — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
RAFAŁ RUDZIŃSKI, PREZES ROBERT BOSCH

SANTANDER BANK POLSKA — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
MARCIN PRELL, DYREKTOR BANKU, PION PRAWNY I ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI
SANTANDER BANK POLSKA

Prośrodowiskowe wartości

Troska o środowisko i społeczności lokalne

S

półka ma przystępny model prowadzenia szkoleń z zakresu etyki i compliance. Szczegółowo dobiera ich zakresy do
poszczególnych, bardzo zróżnicowanych
obszarów biznesu. W analizie etyczności
zachowań opiera się na paralelach do
sytuacji życia codziennego.
Spółka prowadzi wiele działań mających na
celu utrzymanie osiągniętej w 2020 roku
neutralności klimatycznej i obniżenie istniejących emisji. Promuje prośrodowiskowe
wartości wśród swoich pracowników oraz
wdraża zrównoważone rozwiązania do zakładów pracy. Propaguje również wartości
związane z ochroną środowiska.

STU ERGO HESTIA — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
MARIO ZAMARRIPA, DYREKTOR DS. ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU GRUPY ERGO HESTIA

Szeroki wachlarz działań (nie tylko) proekologicznych

G

rupa ERGO Hestia prowadzi wiele działań promujących odpowiedzialny biznes, zarówno wśród swoich pracowników, jak
i na zewnątrz. Na szczególną uwagę zasługuje program benefitów
związanych z działaniami ekologicznymi pracowników, np. lunch
na koszt firmy dla każdego przyjeżdżającego do pracy rowerem.
Charakterystyczny jest również program „Rower na zawsze”, w którego ramach klienci mogą otrzymać od firmy rower na stałe zamiast
auta zastępczego. Co istotne, sopocki ubezpieczyciel działa w rytmie
ESG nie tylko w zakresie ekologii. To znany w Polsce mecenas
kultury, który jest inicjatorem np. konkursu Literacka Podróż Hestii.
Dodatkowo ERGO Hestia jest pierwszą firmą z sektora finansowego
w Polsce z certyfikatem EMAS oraz pierwszym ubezpieczycielem
z certyfikatem Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży.
Na wyróżnienie zasługuje również działalność prowadzona przez spółkę Fundacja Integralia, która wspiera osoby z niepełnosprawnościami
i wyrównuje ich szanse na rynku pracy.

VEOLIA ENERGIA POLSKA — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
FRÉDÉRIC FAROCHE, PREZES, DYREKTOR GENERALNY GRUPY VEOLIA W POLSCE

Lider transformacji ekologicznej
w trosce o przyszłe pokolenia

V

eolia jako światowa marka wyspecjalizowana w optymalnym zarządzaniu
zasobami, dąży do bycia wzorcową firmą w obszarze transformacji ekologicznej. Od 25 lat jest sprawdzonym partnerem miast i przemysłu na terenie
całej Polski. W swoich działaniach Veolia postępuje zgodnie z Kodeksem etyki
oraz antykorupcyjnym, a także regułami compliance. Promuje także różnorodność oraz równouprawnienie. Dzięki działaniom Stowarzyszenia „Liderki Veolii”
systematycznie zwiększa odsetek kobiet na stanowiskach menedżerskich
najwyższego szczebla. W obszarze CSR firma promuje m.in. wolontariat pracowniczy oraz realizuje projekty z zakresu edukacji ekologicznej wśród dzieci
i młodzieży.

Z

równoważony i społecznie odpowiedzialny rozwój w Santander Bank Polska
to budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy.
Jednym z filarów naszej Strategii Odpowiedzialnej Bankowości jest ochrona środowiska, w tym globalna strategia Net Zero, która zakłada, że do
2050 roku cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna. Ponad 50 proc. naszych oddziałów wyposażone jest w oświetlenie LED, a energia elektryczna, którą bezpośrednio kupujemy, pochodzi wyłącznie z OZE. Nasza flota
to niskoemisyjne pojazdy z napędem hybrydowym. Pośród naszych klientów
promujemy bankowanie online.
Angażujemy się w inicjatywy zewnętrzne, np. Zielona Wstążka #dlaPlanety
i Re:Generacja. Przez program grantowy naszej Fundacji „Tu mieszkam. Tu
zmieniam. Eko” promujemy ekopostawy w społecznościach lokalnych.
Wspólnie z Fundacją wspieramy ochronę zdrowia, np. ośrodki onkologii
i psychiatrii dziecięcej. Realizujemy projekt „Klub Płomyka” — remontujemy sale zabaw w szpitalach dziecięcych i domach dziecka.

TOTALIZATOR SPORTOWY
— ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
OLGIERD CIEŚLIK, PREZES TOTALIZATORA SPORTOWEGO

Odpowiedzialna gra, zgodność
i etyka, promocja sportu i zdrowia

T

otalizator Sportowy angażuje się
w działania w obszarze odpowiedzialnej gry, kierując je do klientów oraz
pracowników, co potwierdzają międzynarodowe certyfikaty. Misją społeczną
firmy jest przede wszystkim wsparcie
sportu i kultury. Tylko z dopłat do gier
LOTTO od 1994 r. przekazano na ten cel
ponad 17,7 mld zł. Pomoc spółki odbywa
się przy współpracy z organizacjami oraz
bezpośrednio ze sportowcami. Sport
i zdrowie są promowane również
za pośrednictwem Fundacji
LOTTO im. H. Konopackiej,
która m.in. wspiera organizacje pozarządowe
w projektach na rzecz ich
społeczności lokalnych.
Dwa największe programy dotyczące sportu to
„Kumulacja aktywności”
i „Sportowe wakacje
z Fundacją LOTTO”.
Spółka promuje etyczne
postawy wśród pracowników i współpracowników
oraz zgodność z przepisami
i innymi obowiązkami poprzez
program etyczny oraz system
zarządzania zgodnością oparty
na najwyższych standardach
compliance.
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WALSTEAD CENTRAL EUROPE — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII DUŻA FIRMA
KATARZYNA RYBICKA, WICEPREZES WALSTEAD CENTRAL EUROPE

BAMA LOGISTICS — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
AGNIESZKA DROZD, PREZES BAMA LOGISTICS

Inkluzywna kultura, troska o środowisko,
wspieranie lokalnych społeczności

Budowanie przyszłości
na zasadach fair play

W

drożony w firmie system zarządzania zapewnia zachowanie inkluzywności i różnorodności, co oznacza, że miejsca
pracy w obszarze produkcji są otwarte dla każdego bez względu
na płeć i wiek.
Ponadto firma prowadzi projekty badawczo-rozwojowe i inwestycje w zakresie ograniczenia strat materiałowych i zużycia energii,
wytwarzania ciepła i odprowadzania go do lokalnej sieci ciepłowniczej, zwiększania udziału zielonej energii, wymiany oświetlenia
na energooszczędne, wymiany wózków widłowych spalinowych
na energooszczędne oraz kontraktowania odbiorców odpadów
zajmujących się recyklingiem.
Działalność prospołeczna firmy przejawia się m.in. we wspieraniu
organizacji pozarządowych o różnym profilu działalności, a także
domów pomocy społecznej.

F

irma od lat angażuje się w różne akcje charytatywne,
szczególnie te skierowane do dzieci. Poszukuje dawców
szpiku kostnego, organizuje turnieje charytatywne na rzecz
potrzebujących.
Wspiera UNICEF, Dom Dziecka w Dębicy, adoptowała troje
dzieci z krajów rozwijających się we współpracy z organizacją
Plan International.
W styczniu 2021 roku założyła Fundację „Gorąca Cegła”, która
wspiera dzieci w rozwoju oraz prowadzi akcje charytatywne mające na celu ratowanie zdrowia i życia dzieci.
Dobroczynna działalność firmy wpisana jest w jej misję i strategię na równi z najwyższą jakością wykonywanych usług.
Potwierdzeniem skuteczności są natomiast liczne zdobyte
w ostatnich latach nagrody.

BESPOKE
— ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
KONRAD JAN WIELGÓRSKI, PREZES BESPOKE

E-BI — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
JANUSZ DUDEK, WSPÓŁWŁAŚCICIEL, PREZES E-BI

Pomoc wpisana w kod IT

Odpowiedzialność
za planetę

S

półka prowadzi fundację Bespoke, która
angażuje się w wiele zróżnicowanych
działań o charakterze prospołecznym oraz
prośrodowiskowym, skupiając się w znacznej
mierze na edukacji najmłodszych z odpowiedzialnego i ekologicznego korzystania
z zasobów planety.
Firma dba o uczciwą konkurencję, przejrzyste
formy zawierania umów, weryfikacji kontrahentów oraz gratyfikacji. Przeciwdziała mobbingowi,
promuje inkluzywne i przyjazne pracownikom
miejsce pracy.

półka angażuje się w inicjatywy społeczne: edukacyjne,
kulturalne oraz charytatywne,
co potwierdza uzyskanymi
wyróżnieniami w konkursach
oraz podziękowaniami od organizacji społecznych i uczelni.
Jest zaangażowana w akcje
społeczne w związku z pandemią
COVID-19 oraz inne działania
pomocowe. Spółka jest członkiem
rady gospodarczej lokalnej uczelni
technicznej, aktywnie uczestnicząc w jej programach praktyk
studenckich, staży dla absolwentów oraz studiów dualnych.

GRANTERA — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
KAROLINA BLUMA, DYREKTOR OPERACYJNY, CZŁONEK ZARZĄDU GRANTERA

JWW — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
ALEKSANDER WIDAWSKI, WICEPREZES JWW

Etyka na każdym kroku

Przeciwdziałanie
przestępczości
i wsparcie
dla potrzebujących

S

F

irma zapewnia wysoki poziom
etyczny w relacjach biznesowych
i sposobie prowadzenia działalności.
Przeciwdziała mobbingowi, a przede
wszystkim promuje inkluzywne
i przyjazne pracownikowi miejsce
pracy. Posiada procedury mające na
celu wyeliminowanie prania pieniędzy i przeciwdziałanie finansowaniu
terroryzmu.
Firma chętnie uczestniczy w licznych
inicjatywach charytatywnych np.
„Z Julkiem Bobrem dziel się dobrem”,
„Paczka dla Ukrainy”. Przedsiębiorstwo
wyróżnia się tym, że jest otwarte na
pomysły i inicjatywy pracowników.

P

rocedury mające na celu wyeliminowanie prania pieniędzy
i finansowania terroryzmu, a także etyka biznesowa na
najwyższym poziomie, to wizytówki JWW Biura Rachunkowego.
Naturalnie przeciwdziała również mobbingowi i promuje inkluzywne oraz przyjazne środowisko pracy.
W ramach działań społecznych JWW m.in. przygotowuje świąteczne paczki czy oferuje wsparcie finansowe.
Również w ramach działalności pro bono firma świadczy
usługi księgowe dla stowarzyszeń.

PROLOGIS — ETYCZNA FIRMA W KATEGORII MAŁA FIRMA
PAWEŁ SAPKA, SENIOR VICE PRESIDENT I REGIONAL HEAD NA REGION EUROPY ŚRODKOWEJ W PROLOGIS

Współpraca z wieloma fundacjami

K

ażdego roku Prologis angażuje się we współpracę z fundacjami i organizacjami charytatywnymi, które realizują społecznie ważne projekty. Od lat wspiera Stelvio for Life, która zbiera fundusze na badania dotyczące
leczenia raka. W ramach ogólnoeuropejskiej akcji „Dock Doors of Giving”, organizowanej wspólnie z partnerami
i klientami, tylko w minionym roku Prologis przekazał ponad 210 tys. euro potrzebującym. Ramię w ramię z Cool
Earth walczy ze zmianą klimatu. Z The Planet Mark rozwija certyfikację zgodności z zasadami zrównoważonego
rozwoju oraz pomaga chronić obszar lasów deszczowych o powierzchni ponad 30-krotnie większej niż każdy
nowo budowany obiekt Prologis.
W ramach „Employee Assistance Program” pracownicy Prologis mogą korzystać bezpłatnie ze wsparcia niezależnych doradców, którzy pomagają w wielu sprawach — od wsparcia psychologicznego, przez pomoc w znalezieniu
opieki dla dziecka, po konsultacje prawne.
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ETYCZNA FIRMA 2021
KOMENTARZ PARTNERA KONKURSU

Empatia w biznesie to nie marketingowy slogan
CEZARY ŻELAŹNICKI
partner PwC Polska zarządzający kancelarią
PwC Legal

P

o dwóch latach niespotykanych
wcześniej wyzwań związanych
z pandemią COVID-19, nieprzemijających testów z odporności
na ryzyka, zdolności do elastycznego zarządzania czy zarządzania kryzysowego i
sprawności w reagowaniu na zagrożenia,
światowy biznes stanął przed kolejnym
wyzwaniem. Na pewno w kwestii etycznych aspektów prowadzenia działalności
to wyzwanie największe od dziesięcioleci.

Konsumenci na całym świecie, wraz ze
śledzeniem informacji z ogarniętej wojną
Ukrainy, obserwowali również reakcje

firm, przed którymi nagle pojawiły się
bardzo konkretne i trudne pytania.
Niewątpliwie decyzje podejmowane
przez zarządy poszczególnych firm i ich

skutki będą analizowane jeszcze przez
wiele lat, jednak nastawienie konsumentów wydaje się obecnie udzielać
dość jednoznacznej odpowiedzi.
Jeśli chcemy budować zaufanie do naszej
firmy, to nie tylko coraz wyraźniej musimy opowiadać się za sprawiedliwością
społeczną, ochroną społeczności
i miejsc pracy, ale także dbać o zdrowie
i bezpieczeństwo naszych pracowników.

Zobowiązania charytatywne czy podnoszenie płac również nie są bez wpływu
na postrzeganie naszych firm. Szansą
dla liderów biznesu na utrzymanie
reputacji przedsiębiorstw jest nie tylko
monitorowanie i ochrona już dokonanych postępów, ustalanie odpowiednich priorytetów czy podejmowanie
szybkich działań w razie problemów, ale
także właściwe reagowanie na wyzwania naszych czasów.

W tym wszystkim coraz większego
znaczenia w wielu aspektach nabiera ESG
(ang. environment, social, governance),
które określa wszelkie działania związane
z tematami środowiska, społeczeństwa
i ładu korporacyjnego. Konsumenci

rzeczywiście weryfikują wpływ firm na
środowisko i społeczeństwo oraz to, czy
są one zarządzane w sposób zrównoważony. Dlatego czynniki pozafinansowe
są coraz istotniejsze dla interesariuszy,
dla których liczy się nie tylko perspektywa rozwoju danej organizacji, ale
także to, jak bardzo brany jest pod
uwagę kontekst etyczny. Ostatnie tygodnie mimo wyjątków udowodniły, że
empatia w biznesie jest czymś znacznie
więcej niż marketingowym sloganem.

Laureaci ósmej edycji Etycznej Firmy
dają tego przykład. Serdecznie gratuluję

wszystkim nagrodzonym firmom.
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Etyka w cieniu wojny
JOLANTA WIEWIÓRA
dyrektor zarządzająca Banku Gospodarstwa
Krajowego

K

ilka miesięcy temu rozmawialiśmy o etyce w biznesie w kontekście pandemii. Opowiadaliśmy
o wielu wyzwaniach związanych ze
zmianą dotychczasowego sposobu działania w firmach. Wtedy wydawało nam
się to ogromnie trudne i nikt z nas nie
podejrzewał, że kolejny czarny łabędź —
tym razem w postaci wojny na Ukrainie
— nadleci jeszcze raz. Teraz zdajemy
najważniejszy test ostatnich lat — test z
człowieczeństwa. Skala niezwłocznie
udzielanej pomocy świadczy o tym, że
zdajemy go wzorowo.
Z podziwem i wzruszeniem obserwuję
pospolite ruszenie. Ludzie się jednoczą,

zmieniają priorytety, porzucają własną
wygodę tylko po to, żeby zapewnić

uchodźcom w miarę normalne życie
w tych okropnych czasach. Jestem
także dumna z biznesu, który robi
w tej sprawie naprawdę wiele i pomaga
mądrze — robi to, co jest potrzebne.
Dziękuję za wiele przykładów dobrych
praktyk, do których dołączył również
Bank Gospodarstwa Krajowego. W pomoc Ukrainie włączyliśmy się na kilka
różnych sposobów — pomagamy jako
bank i umożliwiamy innym włączanie
się w tę pomoc. W imieniu Narodowego
Banku Ukrainy utworzyliśmy specjalne
konto, na które każdy może przekazać
pieniądze. Codziennie są przelewane
na nie tysiące wpłat. Wszystkie środki
trafiają bezpośrednio do NBU, który
finansuje to, co Ukrainie jest najbardziej potrzebne. Postanowiliśmy także
wesprzeć finansowo naszych sąsiadów.
Przekazaliśmy na rzecz Ukrainy darowiznę w wysokości 30 mln zł.

Pomagają też nasi pracownicy, którzy
w punktach dla uchodźców rozdają jedzenie, kawę, herbatę, udzielają wszelkiego
możliwego wsparcia. Dodatkowo moi

koledzy i koleżanki z banku zebrali ponad 620 termosów dla mam z dziećmi,
które są w drodze do Polski. Termosy
są potrzebne, by matki czekające na
granicy mogły przygotować ciepłe
mleko. Poza tym nasi wolontariusze
pomagają Ukraińcom przekraczającym granicę w Medyce. Oczywiście
nadal będziemy pomagać uchodźcom.
Przygotowaliśmy specjalny program,
poprzez który wspieramy Ukraińców
w poszukiwaniu pracy. Wspomożemy
także placówki szkolno-przedszkolne
dla dzieci z Ukrainy. Jak widać, etyka to
nie jest pojęcie, które traci na wartości,
szczególnie wobec nieprzewidywalnych
sytuacji i niepewności, jakie towarzyszą
naszemu codziennemu życiu.
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Etyka jest nierozerwalnie związana z biznesem
WIOLETTA KANDZIAK
dyrektor wykonawcza ds. kadr PKN ORLEN

J

ak ważna jest etyka
w biznesie, szczególnie
w obecnych czasach?

Ostatnie wydarzenia, przede wszystkim
wojna w Ukrainie, ale też wcześniej pandemia, pokazują, że etyka i odpowiedzialność
społeczna są nierozerwalnie związane z biznesem. Biznes musi być wrażliwy, angażować
się w akcje społeczne i utrzymywać transparentność prowadzonych działań. Dlatego cała
Grupa ORLEN aktywnie włączyła się w pomoc
humanitarną skierowaną do mieszkańców
Ukrainy. Zorganizowaliśmy transport i udostępniliśmy uchodźcom, głównie matkom
z dziećmi, hotel Petrochemia w Płocku. Na
naszych stacjach paliw przy granicach zorganizowaliśmy ogrzewane namioty z napojami
i gorącymi przekąskami dla potrzebujących.
Przekazaliśmy ponad 30 tys. litrów paliwa dla
miasta Przemyśla, które wykorzystywane jest
do pomocy uchodźcom. W ramach wolontariatu pracowniczego istnieje możliwość
pozyskania dodatkowych środków finansowych z Fundacji ORLEN. Uruchomiliśmy
akcję dobroczynną w programie VITAY.

Organizujemy zbiórkę darów rzeczowych
wśród pracowników. Takie inicjatywy i zaangażowanie udowadniają, że nasze wartości
nie są pustymi hasłami, lecz fundamentem
naszych działań.
Czy pandemia osłabiła etykę
w biznesie?

Z raportu EY ze Światowego Badania
Uczciwości w Biznesie 2022 wynika, że pandemia osłabiła przestrzeganie standardów etyki
biznesowej. Jednak zdecydowana większość
respondentów przyznała, że etyczne zachowanie i możliwość wykazania się uczciwością są
dla nich ważne. Obecna sytuacja niesie nowe
wyzwania. Istotne jest przystosowywanie się
do wielu zmian w bardzo szybkim tempie.
Kluczowe jest myślenie długofalowe, czyli
dostrzeżenie wpływu naszych decyzji i podejmowanych działań na pracowników, społeczeństwo, klientów i partnerów biznesowych.
Na przykład, kiedy zidentyfikowaliśmy próby
wykorzystania konfliktu w Ukrainie i manipulacji cenami paliw, natychmiast rozwiązaliśmy
umowy z właścicielami dziewięciu stacji, którzy
sztucznie zawyżali ceny. Mimo trudnych okoliczności zewnętrznych położyliśmy również

nacisk na obowiązkowe szkolenia z zakresu
etyki dla wszystkich pracowników, szczególnie
kadry menedżerskiej, która tworzy warunki
pozwalające podejmować odpowiedzialne
decyzje. Utrzymanie silnej etyki zespołowej
i biznesowej jest dla nas niezwykle ważne.
Jak wykorzystać trudny czas
na umocnienie wizerunku?

Najcenniejszym atutem każdej organizacji
jest jej reputacja i wizerunek. PKN ORLEN
pozostaje w czołówce prestiżowego rankingu Top Employer Polska. To wyróżnienie
dla tych, którzy tworzą sprzyjające warunki
pracy, dbają o pracowników i ich rozwój na
wszystkich szczeblach organizacji. Deklaracje
przestrzegania standardów etycznych powinny iść w parze z konkretnymi działaniami.
W 2021 roku rozpoczęliśmy proces ujednolicania systemu etycznego w całej Grupie
ORLEN. Wdrożyliśmy nowy Kodeks etyki
Grupy ORLEN. W spółkach Grupy ORLEN
funkcjonują rzecznicy ds. etyki. W dalszym
ciągu będziemy się angażować w pomoc
humanitarną skierowaną do uchodźców
z Ukrainy, bo uważamy, że solidarność międzyludzka jest naszym obowiązkiem.

