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Inwestujmy w rozwój
Pierwszy kwartał 2011 r. potwierdza nasze wcześniejsze przekonanie, 

że gospodarka znalazła się w fazie ekspansji. Wiele czynników wskazuje 
na to, że w bieżącym i następnym roku tempo wzrostu gospodarczego 
przekroczy w Polsce poziom 4 proc.

Pewne rozczarowanie przynosi brak wyraźnego odbicia w inwesty-
cjach sektora prywatnego. Wciąż uważamy, że nastąpi ono jeszcze w tym 
roku, a polski sektor bankowy oczekuje go z wytęsknieniem. Sytuacja 
płynnościowa i kapitałowa sektora jest bardzo dobra – specjaliści ban-
kowi ds. finansowania projektów inwestycyjnych stoją w blokach starto-
wych. Jedynie przedsiębiorcy zdają się wciąż wahać. Mamy na- dzieję, 
że do czasu wydania następnego numeru „Business & More” zobaczymy 
solidny wzrost inwestycji, który przełoży się na zwiększony popyt na kre-
dyty bankowe i pozytywną dynamikę tego wciąż niemal płaskiego rynku.

Gorąco zachęcamy do inwestowania w rozwój, dlatego w tym nume- 
rze „B&M” przeczytają Państwo m.in. o środkach unijnych na rozwią- 
zania B2B oraz o rozwiązaniach finansowych dla sektora publicznego. 
Warto również przyjrzeć się dokładniej alternatywnym formom finanso- 
wania, stąd krok po kroku przybliżamy Państwu dyskonto wierzytelności. 
Osobiście polecam artykuł o jachtach jako hobby połączonym z możliwo- 
ścią inwestowania.
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Niemcy i Austriacy otwierają swoje rynki pracy

1 maja otwarty został dla Polaków zarówno nie- 
miecki, jak i austriacki rynek pracy. Zdania eksper- 
tów na temat liczby osób, które wyjadą do pracy, są 
podzielone. Jednak są oni zgodni, że otwarcie tych 
rynków nie spowoduje tak masowych wyjazdów 
naszych rodaków do pracy, jakie odnotowaliśmy
w 2004 r. po wejściu Polski do unii. Wówczas do 
Wielkiej Brytanii i Irlandii wyjechało ponad 2 mln 
osób. teraz ma być jednak inaczej. Raczej należy 
oczekiwać, że Polacy pracujący w niemczech za- 
zwyczaj nielegalnie wyjdą z szarej strefy. Z kolei 
resort pracy przewiduje, że w ciągu trzech lat może 
wyemigrować ok. 400 tys. Polaków.

business 

Płaca minimalna w górę?

Rząd chce, żeby w przyszłym roku wzrosło minimalne 
wynagrodzenie za pracę. Minister pracy Jolanta fedak 
zaproponowała, żeby wynosiło ono 1500 zł, czyli 114 zł wię-
cej niż obecnie. Projekt cieszy związki zawodowe, z kolei 
sprzeciwiają mu się pracodawcy. Ostrzegają, że zniechęci 
to firmy do zwiększania zatrudnienia i spowoduje wzrost 
szarej strefy.

obrotu w I kwartale 2011 r.

Przybyło barier dla biznesu
W ubiegłym roku przybyło barier 
utrudniających prowadzenie 
działalności gospodarczej – 
pokazuje „Czarna lista barier”  
PKPP lewiatan. Problemami są  
m.in.: długie oczekiwanie  
na pozwolenie na budowę  
oraz sztywne i niesprzyjające 
zwiększaniu zatrudnienia prawo 
pracy. Przedsiębiorcy ponoszą 
szczególnie wysokie koszty 
związane z rejestracją i upadłością 
firmy, realizacją obowiązków 
podatkowych, prowadzeniem 
dokumentacji pracowniczej, 
rozstrzyganiem sporów 
i dochodzeniem należności oraz 
realizacją inwestycji budowlanych.

Coraz większa popularność faktoringu
Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku faktorów wyniosły po pierw-
szym kwartale tego roku ponad 13,8 mld zł. Oznacza to wzrost o ponad 
22 proc. w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku. PZf przewi-
duje, że w 2011 r. branża wzrośnie o 20-30 proc. Już w 2010 r. obroty firm 
faktoringowych zrzeszonych w PZf wzrosły prawie o 30 proc. i osiągnęły 
55,9 mld zł. tym samym branża wróciła do długoterminowego trendu 
wzrostowego. W kryzysowym 2009 r. wzrost faktoringu bowiem wyhamo-
wał. W latach 2000-2010 obroty PZf wzrosły o 49,8 mld zł z poziomu  
6 mld zł, co oznacza ponadośmiokrotne zwiększenie ich wartości.

Niebezpieczne ceny żywności

Szef Banku Światowego Robert Zoellick ostrzegł,  
że zapasy żywności są małe, więc jedna klęska 
żywiołowa może spowodować, że będziemy w głę-
bokim kryzysie ekonomicznym. Przypomniał przy 
tym, że ceny są na podobnym poziomie jak podczas 
kryzysu żywnościowego w 2008 r. ta sytuacja jest 
szczególnie niebezpieczna dla biednych krajów.  
Podobne ostrzeżenia wystosowało także faO 
i Międzynarodowy fundusz Walutowy. 

Rumunia będzie się najszybciej rozwijać

Zdaniem Banku Światowego, w 2011 r. tempo rozwoju 
10 państw Europy Środkowo-Wschodniej osiągnie 
3,1 proc., a w kolejnym – 3,8 proc. liderem wzrostu 
gospodarczego ma być rumuńska gospodarka. 

Ceny kruszców biją rekordy

W dniu 19 kwietnia cena złota osiągnęła poziom 
1499,17 dol. za uncję, ustanawiając tym samym histo-
ryczny rekord. Eksperci są przekonani, że bez problemu 
przekroczy 1,5 tys. dol. Również srebro drożeje i oczekuje 
się, że jego cena przekroczy 45 dol. Zapotrzebowanie na 
oba kruszce jest wysokie. W ciągu roku złoto podrożało 
o 31 proc., natomiast srebro o 144 proc.

Rekordowe  
bezrobocie w Grecji

Według danych 
z kwietnia, stopa bez-
robocia w Grecji na 
początku roku osiągnęła 
niechlubny rekord – 
15,1 proc., czyli najwięcej 
od 2004 r. W najgorszej 
sytuacji są ludzie młodzi 
– nie ma pracy co trzecia 
osoba poniżej 24 lat, 
a sytuacja na rynku pracy 
wciąż się pogarsza.

13,8 mld zł

BRE Bank jest najlepszym  
bankiem w Polsce
 – ogłosił magazyn „Global finance”. 
Bank uhonorowano w konkursie 
„Best Emerging Market Banks 
In Central & Eastern Europe”. 
Wcześniej, w listopadzie 2010 r. 
„Global finance” przyznał BRE 
tytuł najlepszego korporacyjnego 
banku internetowego w Europie 
Środkowo-Wschodniej. W sumie BRE 
może pochwalić się już sześcioma 
wyróżnieniami „Global finance”. 
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Panie Profesorze, w jakim miejscu na 
sinusoidzie wzrostów i spadków jest, 
według Pana, obecnie gospodarka? 
Jakie dostrzega Pan szanse, a jakie 
zagrożenia?
Wiele wskazuje na to, że obecny kryzys 
nie tylko nie minął, ale nawet nie pokazał 

jeszcze swoich pełnych rozmiarów. Widzie-
liśmy jedynie jego pierwsze fazy, po których 
zapewne nastąpią kolejne. najpierw mieli-
śmy do czynienia z  kryzysem finansowym 
– groźbą załamania rynków i  masowych 
bankructw banków. Sektor finansowy został 
uratowany dzięki bezprecedensowej akcji 
pomocowej, podjętej przez rządy i  banki 
centralne, ale za cenę zaciągnięcia gigan-
tycznych długów i wyemitowania ogromnej 
ilości pustego pieniądza. drugą fazą kryzysu, 
przez którą świat przeszedł w roku 2009, była 
potężna recesja i wzrost bezrobocia. Rów-
nież ta faza pozostawiła ogromne długi po-
zaciągane przez rządy. Kolejną fazą jest więc 

Orłowski
przyszłość wcale   

NiE jEst jAsNA

NiNa Hałabuz

Rozmowa z profesorem 
Witoldem Orłowskim, 

głównym doradcą 
ekonomicznym  

w PricewaterhouseCoopers
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kryzys zadłużenia rządów, którym coraz 
trudniej będzie obsługiwać narosłe zobo-
wiązania. nie jest jasne, czy nie spowoduje 
to ponownej fali kłopotów banków. Po niej 
zapewne kiedyś przyjdzie faza światowej in-
flacji, oczywistej konsekwencji beztroskiego 
druku pustego pieniądza. Pozwoliło to rzą-
dom skutecznie pozbyć się części zadłużenia 
kosztem inwestorów, którzy kupili oprocen-
towane według stałych stóp procentowych 
obligacje. a potem przyjdzie zapewne faza 
ciężkiej walki z inflacją, którą będą musiały 
podjąć głównie banki centralne świata za 
cenę ponownej recesji. Mówiąc krótko, jesz-
cze wiele przed nami, choć mam nadzieję, 
że kolejne fazy kryzysu nie będą tak silne, jak 
pierwsza.

Kto, Pana zdaniem, zapłacił najwięcej 
za kryzys finansowy z lat 2008-2009? 
Kryzysy wybuchają niemal zawsze z  tego 
samego powodu. Pierwotną przyczyną jest 
rosnące niezbilansowanie gospodarki. O ko-
losalny wzrost nierównowagi najłatwiej, 
wówczas gdy w globalnej gospodarce nastę-
pują wielkie przesunięcia rozkładu sił gospo-
darczych. Rozjechanie się popytu i podaży, 
oczekiwań i  realnych możliwości rozwoju, 
dochodów i wydatków w normalnych warun-
kach wywołuje szybką korektę rynkową – np. 
popyt rosnący szybciej niż podaż prowadzi 

do wzrostu cen, a fala nadmiernego optymi-
zmu na giełdach prowadzi do załamania się 
cen akcji. Jeśli jednak nierównowaga narasta 
latami z powodów kluczowych, a błędna lub 
bezradna polityka gospodarcza nie potrafi się 
jej odpowiednio wcześnie przeciwstawić, 
to dochodzi do kryzysu, który ma charakter 
głęboki, wieloletni i fundamentalny. na takim 
kryzysie tracą oczywiście wszyscy. Przede 
wszystkim posiadacze aktywów finanso-
wych, które nie przyniosły obiecywanych 
zysków. ale oczywiście – jeszcze bardziej 
boleśnie – ludzie, którzy z powodu kryzysu 
stracili pracę.

Jak Polska – do niedawna zielona 
wyspa Europy – wypada teraz na tle 
gospodarczej mapy regionu?
Jeśli chodzi o tempo wzrostu PKB, bez wąt-
pienia nadal jesteśmy czempionem Europy. 
GuS ogłosił wstępne wyniki za ostatni kwartał 
minionego roku – i zgodnie z oczekiwaniami 
są one bardzo dobre. Wzrost PKB o 4,4 proc. 
(a w całym roku o 3,8 proc.), w sytuacji gdy 
gospodarki niemal całej unii Europejskiej do-
piero z trudem przyspieszają i mają jeszcze 
bardzo daleko nawet do odzyskania poziomu 
produkcji sprzed kryzysu, to niewątpliwie 
sukces. Równie optymistycznie wyglądają 

najświeższe prognozy Komisji Europejskiej 
oczekującej, że w 2011 r. pozostaniemy na 
czele stawki siedmiu największych gospoda-
rek unii, a nasze tempo wzrostu PKB utrzyma 
się na poziomie ponad 4 proc. Patrząc na te 
liczby, warto jednak zachować ostrożność 
i umiar w optymizmie. Mamy bowiem jed-
nocześnie wiele zjawisk, które powodują, że 
nasz rozwój wcale nie jest zagwarantowany, 
obserwowana dziś dynamika nie musi się 
utrzymać, a szans na trwały powrót do cza-
sów sprzed kryzysu nadal jeszcze nie widać.

Co stałoby się w Polsce, gdyby dotknęła 
nas katastrofa na miarę Japonii? 
Oby nic takiego nam się nigdy nie przy-
darzyło! trzeba pamiętać, że odwlekając 
niezbędne oszczędności budżetowe, podej-
mujemy w Polsce spore ryzyko. Jeśli w świa-
towych finansach albo w polskiej gospodarce 
stanie się w tym roku coś naprawdę bardzo 
złego, konsekwencje mogą być dla nas nie-
zwykle bolesne.

Jak konflikt na Bliskim Wschodzie 
odbije się na światowej gospodarce? 
tak naprawdę chodzi o  coś znacznie po-
ważniejszego niż obecne zawirowania 
w libii. Chodzi o efekty, które te wydarzenia 
mogą mieć dla całego świata arabskiego. 
Jeśli w  części krajów dojdzie do znacznej 

destabilizacji albo – co gorsza – władzę 
przejmą islamiści, zagrożona może być rów-
nież pozycja prozachodnich rządów w dys-
ponujących największymi zasobami ropy 
monarchiach położonych nad Zatoką. tego 
tak naprawdę po cichu boi się świat. Bo 
wtedy cena ropy naftowej sięgająca nawet 
200 dol. może się okazać zbyt niska, by zrów-
noważyć ryzyko. a  to już oznacza problem 
nas wszystkich. Widmo wolniejszego rozwoju 
i rosnących cen, a więc stagflacji.

Czy drożyzna w polskich sklepach 
i na stacjach benzynowych to 
sprawka spekulantów, czy racjonalna 
odpowiedź rynków na katastrofy 
naturalne i niepokoje w Libii? Czy to 
może pierwsze oznaki hiperinflacji? 
hiperinflacja to sytuacja, gdy bank cen-
tralny bez umiaru drukuje pieniądze, a ceny 
zaczynają galopować w  tempie kilku – 

kilkudziesięciu procent – nawet dziennie! 
Od tego mamy niezależny nBP, by nigdy 
na to nie pozwolił. O żadnej hiperinflacji nie 
ma mowy. natomiast rosnące ceny żywno-
ści i paliw to zjawisko ogólnoświatowe, na 
które nie mamy wpływu. nie można jednak 
wykluczyć, że spekulacja pogłębia wszystkie 
te efekty. Zresztą sami jej pomagamy, np. wy-
kupując panicznie cukier ze sklepów.

Jakie wskaźniki powinni uważnie 
śledzić polscy przedsiębiorcy?
lista jest bardzo długa. Warto patrzeć na 
prognozy PKB i produkcji, na dane o zatrud-
nieniu, bezrobociu i bilansie płatniczym. ale 
trzeba również śledzić to, co się dzieje z bu-
dżetem i z cenami.  Kto sam za dobrze się na 
tym nie zna, powinien sięgać po komentarze 
ekspertów. tylko ostrożnie, bo pod mianem 
„eksperta” można się dziś natknąć na osoby 
o bardzo różnych kwalifikacjach.

Patrząc na prognozy, warto  
jednak  zachować  ostrożność i umiar  
w  optymizmie.  Mamy  bowiem  
jednocześnie wiele zjawisk, które 
powodują, że nasz rozwój wcale nie 
jest zagwarantowany.
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Witold Orłowski

Ekonomista, profesor, wykładowca. Ukończył 
studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódz-
kim i Harvard University. W 1992 r. uzyskał 
stopień naukowy doktora na Wydziale Eko-
nomiczno-Socjologicznym UŁ, habilitował się 
w 1997 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. W 2007 r. 
otrzymał tytuł naukowy profesora nauk eko-
nomicznych. Specjalizuje się w zakresie 
ekonometrii stosowanej i makroekonomii.
W latach 90. pracował w Biurze ds. Integracji 
Europejskiej i Banku Światowym. Był dorad-
cą ekonomicznym ministra finansów Leszka 
Balcerowicza, w latach 2002-2005 pełnił 

funkcję szefa zespołu doradców ekonomicz-
nych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskie-
go. Został głównym doradcą ekonomicznym 
firmy PricewaterhouseCoopers. Prowadzi 
działalność naukową m.in. jako profe-
sor i dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki 
Warszawskiej. W 2009 r. powołany w skład 
Narodowej Rady Rozwoju przy prezyden-
cie Lechu Kaczyńskim oraz w skład Rady 
Gospodarczej przy premierze Donaldzie 
Tusku. Jest sekretarzem Komitetu Naukowe-
go Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
zasiada w Komitecie Nauk Ekonomicznych 
PAN. Opublikował sześć książek.

liderzy 
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Warszawska GPW, wspólnie z in-
nymi rynkami wschodzącymi, na-
brała w ostatnim czasie siły w stosunku 
do rynków rozwiniętych. to efekt kilku 
czynników. Z jednej strony mamy do czy-
nienia z perspektywą obniżenia tempa 
wzrostu gospodarczego w uSa i pod-
wyżkami stóp procentowych w strefie 
euro. Z drugiej, w ostatnich tygodniach 
podwyższono prognozy PKB dla wielu 
rynków wschodzących, a sytuacja 
w polskiej gospodarce również wygląda 
obiecująco. Wyzwania, z którymi będzie 
musiał się zmierzyć polski rynek w naj-
bliższych kwartałach, to z pewnością 
rosnące stopy nBP, a także duża liczba 
planowanych debiutów i wtórnych emisji 
dużych spółek. 

Po stronie zagrożeń można zapisać nie-
pokojące dane dotyczące inflacji. Wskaźnik 
ten osiągnął w kwietniu 4,3 proc. Biorąc 
pod uwagę deklaracje RPP i sygnały od 
ECB, możemy być więc niemal pewni 
kolejnych podwyżek stóp procentowych. 

Jak prognozują ekonomiści, wspomniany 
przez Radę cykl zacieśnienia polityki 
fiskalnej powinien zakończyć się pod-
wyżką o kolejne 50 pkt. bazowych. to 
może negatywnie wpływać na wyceny 
spółek. Przeciwwagą są inne dane makro: 
PMI (Indeks Menedżerów logistycznych 
– jeden z najważniejszych wskaźników sy-
tuacji gospodarczej) i dane z rynku pracy 
wskazują, że ożywienie będzie kontynu-
owane – dlatego zacieśnianie polityki pie-
niężnej powinno tylko w krótkim okresie 
chłodzić nastroje na giełdach.

na sytuację na polskiej giełdzie z pew-
nością wpłyną planowane duże emisje. 
Mimo zapowiedzi skarbu państwa o prze-
sunięciu ofert PKO BP i PZu na drugie 
półrocze w pierwszych sześciu miesią-
cach podaż akcji wyniesie i tak 7-8 mld zł. 
Co najmniej połowę z tego stanowić ma 
planowana oferta publiczna JSW, która 
powinna zostać zrealizowana w czerwcu. 
tej sytuacji nie sprzyjają niskie wpływy 
do tfI, a także planowana reforma OfE, 

która wg szacunków ograniczy składkę 
do ok. 630 mln zł miesięcznie już od maja. 
O ile obecnie w funduszach emerytalnych 
znajduje się sporo gotówki – w marcu ZuS 
przekazał im w sumie 4,8 mld zł (2,3 mld 
zł regularnej składki oraz dodatkowe 
2,5 mld zł z tytułu rozliczeń dodatnich 
przepływów transferowych) – o tyle 
w drugiej połowie roku reforma systemu 
może znacznie ograniczyć możliwości in-
westycyjne OfE. Skąd wówczas znajdzie 
się popyt na planowane przez rząd oferty? 
Miejmy nadzieję, że napływ środków do 
tfI będzie wyższy niż w pierwszych mie-
siącach roku. Musimy jednak pamiętać, 
że pierwszy kwartał obfitował w nega-
tywne wydarzenia na świecie. niepo-
koje w afryce Północnej czy tragiczne 
trzęsienie ziemi w Japonii sprawiły, że 
inwestorzy zdecydowanie bardziej ufają 
tradycyjnym lokatom. Jeżeli w kolejnych 
miesiącach takich zdarzeń nie będzie, po-
winno to przynieść nieco większą skłon-
ność do ryzyka.

Michał Marczak
DyREKtOR ZaRZąDZaJąCy,  
DOM INWEStyCyJNy BRE BaNKu Sa

silna 
warszawska 

giełda?
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moim zdaniem okiem eksperta 

Wszyscy pamiętamy, że jeszcze do 
niedawna rekomendacja zakupu polskiej 
waluty była głównym pomysłem inwesty-
cyjnym zagranicznych banków. Również 
krajowe instytucje finansowe przyzwyczaiły 
nas do myślenia o złotym w kategoriach 
waluty wręcz skazanej na znaczną apre-
cjację. Ostatnie miesiące przyniosły jednak 
duże rozczarowanie. Złoty nie umocnił swej 
pozycji, oscylując wokół psychologicznego 
poziomu 4 zł za euro. Czy nadal jest upraw-
nione oczekiwanie istotnej aprecjacji naszej 
waluty? Czy może wszyscy w swych ana-
lizach przeoczyliśmy ważną determinantę 
jej kursu?

Pewnych wskazówek można szukać 
w niedoskonałościach statystyk GuS 
i nBP. Od pewnego czasu optymistyczne 
dane GuS dotyczące bilansu handlowego 
nie znajdują potwierdzenia w lustrzanych 

statystykach niemieckich, sugerujących 
znacznie gorsze saldo wymiany handlowej 
w polskiej gospodarce. dodatkowo nBP 
do tej pory nie rozwikłał zagadki wyno-
szącego obecnie prawie 3,5 proc. PKB, 
tajemniczego salda błędów i opuszczeń. 
Robocze hipotezy ekspertów nBP wska-
zują, że znaczną jego część należałoby 
wręcz dopisać do deficytu handlowego. 
Wówczas relacja prawdziwego (łącznie 
z saldem błędów i opuszczeń) deficytu 
na rachunku obrotów bieżących do PKB 
wyniosłaby 7 proc. Przypomnijmy, że po-
ziom 5 proc. deficytu uznawany jest przez 
Międzynarodowy fundusz Walutowy za 
niemożliwy do utrzymania bez znaczą-
cej deprecjacji waluty. Wraz z – naszym 
zdaniem nieuniknioną – rewizją danych 
o bilansie płatniczym należałoby rów-
nież zweryfikować nasz pogląd o samym 

sposobie funkcjonowania polskiej gospo-
darki. Okazuje się, że daleko jej do modelu 
azjatyckiego – zbyt dużo konsumujemy, 
za mało oszczędzamy, a eksport jest 
zbyt importochłonny. Polski wzrost PKB 
i wychodzenie ze spowolnienia okupione 
były mimo wszystko zbyt dynamicznym, 
nieprzystającym do globalnego pokryzy-
sowego krajobrazu ożywieniem importu 
i szybkim wzrostem deficytu na rachunku 
obrotów bieżących. taki poziom deficytu 
może systematycznie pogarszać atrakcyj-
ność polskiej waluty. Bez zainteresowania 
ze strony kapitału spekulacyjnego kurs 
złotego może więc powracać do równo-
wagi generowanej przez realne przepływy 
pieniężne. Równowagi – co z perspektywy 
historycznej zdaje się rozczarowywać  
– nieodbiegającej znacząco od obecnych 
poziomów kursu.

Ernest Pytlarczyk
GłóWNy EKONOMISta BRE BaNKu

Jest jednym z najlepiej ocenianych 
analityków na polskim rynku. 
W październiku zeszłego roku 
kierowany przez niego zespół zajął 
I miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej”, 
porównującym trafność prognoz 
makroekonomicznych w III kwartale 2010 r. 
Ernest Pytlarczyk jest doktorem nauk 
ekonomicznych, ma tytuł CFA  
(Chartered Financial Analyst). 
W przeszłości pracował jako analityk 
rynków finansowych w Banku Handlowym, 
jako researcher w Instytucie Cykli 
Koniunkturalnych na Uniwersytecie 
w Hamburgu oraz w Banku Centralnym 
Niemiec we Frankfurcie.

Brak dobrych wiadomości 
dla złotego



mONika Nycz

Radia RMF FM 
nikomu nie trzeba 

przedstawiać. Największa 
i najpopularniejsza stacja 
muzyczno-informacyjna 
w Polsce od ponad 20 lat 

wciąż się rozwija i zapewnia, 
że to nie koniec.

Sukces 
na falach 
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Na swój sukces RMF FM pracuje od 
1990 r. Radio wystartowało tuż po upadku 
komunizmu i  szybko zdobyło popular-
ność. henryk niedośpiał, dyrektor finan-
sowy, jest przekonany, że zawdzięcza to 
połączeniu kilku elementów. Pierwszy to 
dostarczenie słuchaczom dobrej muzyki 
i  dostosowywanie się do ich upodobań. 
dlatego oprócz RMf fM powstała jeszcze 
stacja RMf MaXXX i RMf Classic. Pierw-
sza jest nastawiona na młodych słuchaczy 
w wieku 15-29 lat. dla nich emitowane są 
najświeższe i  najpopularniejsze przeboje, 
hity ostatnich kilku lat muzyki dance, pop, 
RnB, hip-hop i rock. Z kolei Classic wybiera 
muzykę filmową i klasyczną, dostosowaną 
do osób nieco starszych, z  wyższym wy-
kształceniem i  dobrymi zarobkami. Spora 
część słuchaczy tej stacji to przedstawiciele 
najbardziej prestiżowych zawodów: dyrek-
torzy, właściciele firm czy reprezentanci 
wolnych zawodów.

ale muzyka to nie wszystko. Radio stawia 
również na rzetelne wiadomości, szuka naj-
świeższych informacji. Organizując liczne 
konkursy, akcje specjalne, imprezy, stanowi 
również doskonałą rozrywkę. – Cały czas 
stawiamy na jakość i to daje efekty – mówi 
niedośpiał.

Polacy chcą słuchać RMF FM. na po-
czątku 2010 r. pierwsza komercyjna stacja 
w  Polsce obchodziła swoje 20. urodziny. 
I choć od wielu lat cieszy się popularnością, 
to ubiegły rok był dla niej szczególnie dobry. 
Stacja osiągnęła słuchalność na poziomie 
27 proc. Oznacza to, że ponad jedną czwartą 
czasu, którą Polacy normalnie przeznaczają 
na słuchanie radia, poświęcają właśnie 
RMf. – to jest rekord. Możliwe, że od sa-
mego początku istnienia radia, a na pewno 
odkąd prowadzone są takie badania – mówi 

niedośpiał i dodaje, że RMf jest na pierw-
szym miejscu pod względem słuchalności 
wśród wszystkich polskich stacji radiowych. 
a w kraju jest ich ponad 200.

Różnica między RMf a jego największym 
konkurentem, który jest na drugim miejscu, 
wyniosła w ubiegłym roku 11 proc. dla sta-
cji to bardzo dobry wynik. Radio przyciąga 
osoby w najróżniejszym wieku. – Słuchają 
nas mieszkańcy i  miast, i  wsi, i  młodsi, 
i starsi – mówi niedośpiał. Rok 2010 przy-
niósł stacji inne ważne zmiany. – Internet 
to w znacznej mierze przyszłość radia. tam 
należy po prostu być. dlatego rozwijamy się 
w sieci i robimy to z coraz lepszym skutkiem 
– przekonuje dyrektor finansowy. 

Miliony słuchaczy w sieci. Oprócz tego, 
że radia można słuchać w tradycyjny spo-
sób, jest ono obecne także w  sieci. Ma 
swoją platformę internetową MiastoMu-
zyki.pl obejmującą blisko 70 tematycznych 
kanałów radiowych (w  grudniu 2010 r. 
miała aż 10 mln odsłon), a od ubiegłego roku 
oferuje również portal informacyjny RMf24, 
który cieszy się coraz większą popularno-
ścią. Podczas tragedii smoleńskiej RMf24 
odwiedziło ponad 1,5 mln internautów. nic 
w tym dziwnego, bo serwisy informacyjne 

radia zostały uznane w  2010 r. za najbar-
dziej opiniotwórcze. Pracuje na to cała sieć 
korespondentów i reporterów radia w Pol-
sce i  najważniejszych regionach świata. 
Oprócz tego RMf korzysta z największych 
agencji informacyjnych.

Biznes powinien być w  internecie. 
dzięki temu, że technika idzie do przodu, 
RMf ma lepszy kontakt ze słuchaczami. Bo 
oprócz telefonów i maili radio nie zapomina 
o  portalach społecznościowych, w  tym 
o facebooku. – Internet jest bardzo dobrym 
miejscem do kontaktów i interakcji ze słucha-
czem. ten rodzaj wzajemnego oddziaływania 
na siebie wciąż się rozwija i będzie się nadal 
dynamicznie rozwijać – twierdzi henryk nie-
dośpiał. – Jeśli kogoś nie ma w internecie, to 
właściwie nie istnieje – dodaje.

Oprócz umacniania swojej pozycji w sieci 
radio stawia na cyfryzację. Wprawdzie, jak 
opowiada niedośpiał, na pierwszy ogień 
pójdzie telewizja, ale radio jest drugie w ko-
lejce. Choć na razie trudno sobie wyobrazić 
wyłączenie analogowego radia i przejście 
na cyfrowe, to wcześniej czy później stanie 
się to raczej nieuniknione.  

Pieniądze na pomysły. te wszystkie 
zmiany nie byłyby możliwe bez pieniędzy. 
Radio współpracuje z  BRE od 1999 r. Za-
częło się od rachunku bankowego i kredytu 
na rachunku bieżącym. Później był kredyt 
inwestycyjny, a także emisja weksli inwesty-
cyjnych organizowana przez BRE. – na po-
czątku potrzebowaliśmy pieniędzy na różne 
pomysły, więc byliśmy klientem kredytowym. 
Obecnie wszystko odwróciło się o 180 stopni 
i  jesteśmy klientem depozytowym – mówi 
niedośpiał. teraz radio ma rachunek bieżący 
i  lokuje pieniądze na lokatach. BRE Bank 
udziela również gwarancji bankowych po-
trzebnych stacji do przeprowadzania loterii. 

Paweł Laszczyk
DyREKtOR DEPaRtaMENtu ZaRZąDZaNIa MaKROREGIONEM 
POłuDNIOWyM BRE BaNKu 

BRE Bank ma podobną filozofię działania jak RMF 
FM – kluczowa jest dla nas wysoka jakość pro-
duktów oraz elastyczność w ich oferowaniu. Dzięki 
profesjonalnemu podejściu oraz otwartej komunikacji 
udało nam się wypracować dobre praktyki, które 
procentują zadowoleniem i zaufaniem partnera 
biznesowego. Przekłada się to na stałe poszerzanie 
naszego obszaru współpracy oraz kolejne udogod-
nienia biznesowe dla klienta.

Internet to 
w znacznej mierze 
przyszłość radia. 
Tam należy po 
prostu być. Dlatego 
rozwijamy się
w sieci i robimy 
to z coraz lepszym 
skutkiem.

fO
t

. a
G

E
n

C
Ja

 G
a

ZE
t

a
 / 

K
R

Zy
SZ

t
O

f 
K

a
R

O
lC

Zy
K

, M
a

t
E

R
Ia

ły
 P

R
a

SO
W

E
 B

R
E

 B
a

n
K

case study 

Wyzwanie   
finansowanie bieżącej działalności

Rozwiązanie   
kompleksowa współpraca z BRE Bankiem

Efekt   
możliwość dalszego rozwoju 
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Firma może oczywiście aplikować 
o kredyt, pod warunkiem że dotychcza-
sowe zadłużenie nie uniemożliwi otrzyma-
nia kolejnego finansowania. Kredyt nie jest 
najlepszym rozwiązaniem również w przy-
padku firm, które z  różnych względów nie 
chcą go wykazywać w swoim bilansie. taka 
sytuacja ma miejsce, kiedy podmioty starają 
się o  pozyskanie partnerów biznesowych 
i z tego powodu chcą unikać dodatkowego 
zadłużenia. W tych wszystkich przypadkach 
zamiast zwykłej pożyczki wiele banków ofe-
ruje firmom dyskonto wierzytelności handlo-
wych. 

1Jak działa dyskonto  
wierzytelności?
Po wystawieniu kontrahentowi 
faktury z odroczonym terminem 

płatności oraz przedstawieniu takiej faktury 
w banku firma otrzymuje środki finansowe. 
Oznacza to dla niej otrzymanie płatności za 
dostarczony towar lub wykonaną usługę 
w  krótkim czasie po realizacji transakcji, 
tak jakby kontrahent zapłacił natychmiast 
po otrzymaniu faktury. Wartość wypłaty 

otrzymanej z  banku to kwota wynikająca 
z  faktury, pomniejszona o odsetki dyskon-
towe oraz o prowizję. Po dokonaniu operacji 
bank czeka ustaloną liczbę dni do terminu 
płatności wynikającego z faktury na zapłatę 
od kontrahenta firmy. Kontrahent nie płaci 
już firmie, tylko bankowi. 

2Warunki, jakie musi 
spełnić firma,  
aby uzyskać dyskonto  
wierzytelności

Z  punktu widzenia banku dyskonto wie-
rzytelności jest produktem kredytowym, 
dlatego uruchomienie tej usługi musi być 
poprzedzone analizą zdolności kredytowej. 
Jednak w przypadku dyskonta wierzytelno-
ści bez regresu przebiega ona inaczej w po-
równaniu z  klasycznym kredytem. Choć 
bank finansuje wierzyciela, opiera swoją 
analizę ryzyka na ocenie sytuacji finanso-
wej dłużnika. Jest to korzystny mechanizm 
szczególnie dla małych firm, które mają za 
zleceniodawców duże przedsiębiorstwa 
o stabilnej sytuacji finansowej oraz w przy-
padku firm startujących w  przetargach 
ogłaszanych przez jednostkę samorządu te-
rytorialnego. Bank bierze pod uwagę kondy-
cję finansową stabilnego zleceniodawcy lub 
jednostki samorządowej. 

3Gdy kontrahent  
nie zapłaci po upływie 
ustalonej liczby dni
W  przypadku dyskonta banki 

bardzo często przejmują na siebie ryzyko 
związane z niewypłacalnością dłużnika. Je-
żeli zatem odbiorca po upływie umówionego 
wcześniej terminu nie wpłaci pieniędzy, 
bank zaczyna u niego dochodzić należno-
ści jako wierzyciel. Czasami jednak zdarza 
się, że umowa zawarta przez bank z firmą 
będącą dostawcą towarów czy usług nie 
przewiduje takiej możliwości. Wtedy o wy-
egzekwowanie zapłaty musi już zabiegać 
sama firma.

4Zastosowanie dyskonta 
wierzytelności  
w praktyce 
Przykład pierwszy:

Kontrahenci: producent linii technologicznej 
oraz fabryka płytek ceramicznych.

Strony uzgadniają wpłaty należności za 
maszynę w  czterech ratach w  ciągu roku. 
W  ramach usługi dyskonta wierzytelności 
bank jest w  stanie zdyskontować fakturę, 
po realizacji zamówienia natychmiast wy-
płacając producentowi kwotę za zakup 
maszyny pomniejszoną o koszty dyskonta, 
a  fabryka zamawiająca maszynę płaci raty 
zgodnie z przyjętym harmonogramem. dla 
producenta płytek podstawową korzyścią 
jest możliwość skorzystania z  dogodnych 
warunków płatności (kredytu kupieckiego) 
u  dostawcy urządzenia. dostawca jest 
w stanie zaproponować tak korzystny har-
monogram płatności tylko dzięki usłudze 
banku, która umożliwia mu otrzymanie za-
płaty tuż po dostawie. W przeciwnym razie 

producent płytek mógłby mieć trudności 
z wynegocjowaniem oczekiwanych dogod-
nych warunków handlowych. 

Przykład drugi:
Kontrahenci: wykonawca realizujący w ra-
mach zamówienia publicznego roboty 
drogowe oraz Generalna dyrekcja dróg Kra-
jowych i autostrad.

Z warunków przetargu wynika odroczony 
termin płatności przez zamawiającego za 
poszczególne etapy wykonywanych prac. 
dzięki zastosowaniu dyskonta wierzytel-
ności wykonawca może wystawiać faktury 
i dyskontować je na bieżąco bezpośrednio 
po wystawieniu faktury, co jest kluczowe 
dla jego płynności. 

tOmasz drObiNa
dyrektOr departameNtu  

FiNaNsOwaNia HaNdlu  
bre baNku

Firmy często pozyskują 
kontrahentów dzięki 

oferowaniu zapłaty dopiero po 
upływie 90 dni. W praktyce tak 
długie oczekiwanie na gotówkę 
często stawia firmę w trudnym 

położeniu. Co można zrobić 
w takiej sytuacji?

 

dyskonto
wierzytelności

•  Wypłata do 100 proc. kwoty nabywanej 
wierzytelności pomniejszonej  
o koszty dyskonta, 

•  Zamiana wierzytelności z odroczonym 
terminem płatności na gotówkę, 

•  Poprawa płynności finansowej dostawcy  
– wystawcy faktury, 

•  Przy należnościach zagranicznych  
– eliminacja ryzyka kursowego, 

•  Wyeliminowanie ryzyka braku spłaty 
przez odbiorcę – dłużnika (w przypadku 
dyskonta wierzytelności bez regresu).

Zbigniew Włodarczak
DyREKtOR FINaNSOWy SOLaRIS BuS & COaCH Sa

Transakcję wykupu wierzytelności uważam za 
najlepszy produkt finansowy, jaki udało nam 
się wspólnie z bankiem wprowadzić na rynek 
sprzedaży środków komunikacji miejskiej 
w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Produkt ten 
naszym zdaniem przynosi korzyści obu stro-
nom uczestniczącym w transakcji. Podmio-
towi, który kupuje towary lub usługi, pozwala 
w sposób prosty i bezpieczny sfinansować 
większe zakupy, których nie dokonałby bez 
wsparcia finansowego. Jako że instrument 
opiera się głównie na jednorazowym dys-
koncie wierzytelności, dłużnik spłaca w ciągu 
ustalonego okresu stałą ratę, co znacznie 
ułatwia planowanie rocznych wydatków. 
Transakcje te w takim układzie są niewrażliwe 
na jakiekolwiek zawirowania na rynkach finan-
sowych. Myślę, że i dla banku są to korzystne 
transakcje. Nasze kilkunastoletnie doświad-
czenia wskazują, że transakcje tego typu 
funkcjonowały bez jakichkolwiek problemów, 
a to, że ciężar aranżowania takiego finansowa-
nia braliśmy na siebie, pozwoliło nam istotnie 
zwiększyć sprzedaż.

1. Dostawa

Sposób działania dyskonta wierzytelności handlowych oraz korzyści

DOStaWCa
(ZByWCa)

ODBIORCa
(DłuŻNIK)

2a. Faktura

3. Środki pieniężne  

z dyskonta
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sprawy daje szansę na prowadzenie wspól-
nych interesów w przyszłości.

Strony sporu mają również prawo do decy-
dowania o miejscu przeprowadzenia postę-
powania przed sądem polubownym. Jeśli nie 
podjęły decyzji w tym zakresie, sąd sam wy-
znacza miejsce, biorąc pod uwagę dogodność 
dla obu stron oraz okoliczności sporu. 

O  poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie 
sądu polubownego decydują strony w  za-
wieranej przez siebie umowie, umieszcza-
jąc w  niej klauzulę arbitrażową. Musi ona 
jednoznacznie wskazywać, że w  sytuacji 
powstania sporu między stronami zostanie 
on poddany pod rozstrzygnięcie sądu arbitra-
żowego. Ponadto klauzula powinna wskazy-
wać, czy sprawa będzie rozpatrywana przez 
jednego arbitra, co z  pewnością zmniejszy 

koszty postępowania. Gdy strony nie okre-
ślą w umowie liczby arbitrów, powołuje się 
trzyosobowy skład sądu polubownego. Warto 
w tym miejscu wskazać na dużą dowolność 
stron w wyborze arbitrów – przepisy prawne 
zawierają jedynie wskazanie, iż musi być to 
osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do 
czynności prawnych. Regułą jest jednak moż-
liwość wyboru z list arbitrów, które prowadzą 
stałe sądy polubowne. Każdy z arbitrów po-
siada specjalizację w konkretnej dziedzinie 
prawa, np. nieruchomości i  prawo budow-
lane, prawo własności intelektualnej, media 
i nowe technologie, prawo farmaceutyczne, 
bankowość oraz prawo energetyczne. 

arbitrów sądów polubownych obowiązują 
zasady etyki tożsame z  tymi, jakie dotyczą 
sędziów sądów powszechnych – chodzi tu 
przede wszystkim o bezstronność, rzetelność 
i poufność. 

Jedną z głównych cech zapisu na sąd po-
lubowny jest ponadto bezwzględny wymóg 

zachowania zasady równości stron – zaka-
zane jest faworyzowanie jednej strony np. 
poprzez zapis mówiący o niebadaniu przez 
sąd uprawnień drugiej strony sporu. 

Koszty postępowania polubownego 
składają się z dwóch części – z opłaty arbi-
trażowej oraz opłaty administracyjnej. Orien-
tacyjną wysokość kosztów można wyliczyć, 
korzystając z  kalkulatorów, które zamiesz-
czone są na stronach internetowych stałych 
sądów polubownych. Po dokonaniu płatności 
przez stronę następuje przekazanie pozwu 
drugiej stronie. 

Istotną kwestią jest moc prawna wyroku 
sądu polubownego – jest ona równa mocy 
prawnej wyroku wydanego przez sąd po-
wszechny. Prawo ponadto przewiduje, iż nie 
ma konieczności prowadzenia dodatkowego 

postępowania przed sądem powszechnym 
o  uznanie albo stwierdzenie wykonalności 
wyroku sądu polubownego, większość roz-
strzygnięć sądów polubownych wykonywana 
jest bowiem przez strony dobrowolnie. Jeśli 
jednak strona uchyla się od wykonania wy-
roku, po opatrzeniu go w klauzulę wykonal-
ności można sprawę skierować do komornika. 

Warto podkreślić, że nie tylko przedsię-
biorcy, lecz także sądy i organy administracji 
czerpią wiele korzyści z arbitrażu. dzieje się 
tak, ponieważ sądy w ogóle nie muszą roz-
patrywać niektórych spraw, jeżeli te zostały 
rozwiązane na drodze polubownej. 

Przedsiębiorcy od kilku lat postulują, by 
sądownictwo arbitrażowe spełniało cztery 
przesłanki – było efektywne, szybkie, proste 
i tanie. Jednocześnie możliwość skorzystania 
z rozstrzygnięcia sądu polubownego powinna 
być dobrowolna. tylko takie rozwiązanie 
może sprostać specyficznym potrzebom każ-
dego sektora gospodarki. 

Szansę na rozwiązywanie sporów cy-
wilnych i  gospodarczych bez udziału 
sądów prawo polskie daje nam już od kilkuna-
stu lat. Sądownictwo arbitrażowe (określane 
również jako polubowne) daje taką możli-
wość, pod warunkiem że wynika to z umowy 
stron – z tzw. zapisu na sąd polubowny. 

W Polsce funkcjonują dwa rodzaje sądów 
arbitrażowych – pierwsze są powoływane 
ad hoc w celu rozstrzygnięcia konkretnego 
sporu między stronami. drugi rodzaj to tzw. 
stałe sądy polubowne, funkcjonujące przy 
izbach gospodarczych lub organizacjach 
biznesowych. Przykładem takiego sądu jest 
Sąd arbitrażowy działający od 2005 r. przy 
Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywat-
nych „lewiatan”. Zajmuje się on rozstrzyga-
niem sporów o charakterze gospodarczym, 
powstałych zarówno między podmiotami 
krajowymi, jak i międzynarodowymi. do tej 

pory blisko 25 proc. spraw dotyczyło rynku 
wspólnotowego. Ponadto istnieje możli-
wość orzekania na podstawie prawa obcego 
oraz prowadzenia postępowania w językach 
obcych. 

Można wymienić wiele zalet rozstrzy-
gnięcia sporu przez sąd arbitrażowy. Przede 
wszystkim wyrok takiego sądu ma taką samą 
moc prawną co wyrok sądu powszechnego. 
Ponadto strony sporu wspólnie wyznaczają 
arbitra (lub kilku arbitrów), a postępowanie 
jest co do zasady jednoinstancyjne. Pozwala 
to rozstrzygnąć spór w krótkim czasie – śred-
nio od wniesienia pozwu do wydania wy-
roku upływa dziewięć miesięcy. Popularność 
sądów polubownych wynika także z niskich 
kosztów postępowania. nie bez przyczyny są 
one nazywane sądami dla przedsiębiorców  
– gdy pozostajemy z drugą stroną sporu w re-
lacjach biznesowych, polubowne załatwienie 

dogadaj 
się

patrycja rOgOwska-tOmaszycka
ekspert prawNy w departameNcie prawNym pOlskiej kONFederacji  

pracOdawców prywatNycH lewiataN

Gdy jesteśmy w sporze, warto spróbować 
rozwiązać go za pomocą arbitrażu.

Nie bez przyczyny są one nazywane 
sądami dla przedsiębiorców – gdy 
pozostajemy z drugą stroną sporu 
w relacjach biznesowych, polubowne 
załatwienie sprawy daje szansę na 
prowadzenie wspólnych interesów 
w przyszłości.
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Dwutlenek węgla jest uznawany za 
jeden z  najpowszechniej występują-
cych gazów wpływających na glo-
balne ocieplenie. Mimo iż w  ostatnich 
latach toczy się zacięta dyskusja na temat 
tego, w  jakim zakresie jest to zjawisko na-
turalne, a  w  jakim związane z  działalnością 
człowieka, to jednak zdecydowana większość 
naukowców opowiada się za tą drugą wer-
sją. W  ostatnich latach podjęto na świecie 
wiele inicjatyw zmierzających do redukcji 
gazów cieplarnianych i nie ulega wątpliwości, 
że trend proekologiczny zdobywa coraz wię-
cej zwolenników. temat poruszono także na 
szczeblach rządowych, co zaowocowało pod-
pisaniem Protokołu z Kioto zobowiązującego 
poszczególne państwa do wyznaczenia celów 
redukcji emisji oraz ich aktywnego wdrożenia 
(cel: redukcja emisji gazów cieplarnianych 
o 20 proc. do 2020 r.). 

Unia rozlicza. niekwestionowanym liderem 
i prekursorem stała się unia Europejska, która 
wprowadziła mechanizmy rynkowe w postaci 
systemu cap & trade. formalnie proces został 
zapoczątkowany 1 stycznia 2005 r. wejściem 
w  życie dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu 
i  Rady Europy, która została przeniesiona 
do polskiego porządku prawnego na mocy 
ustawy z  dnia 22 grudnia 2004 r. o  handlu 
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 
cieplarnianych i innych substancji. W europej-
skim systemie handlu uprawnieniami do emisji 
CO2 – Eu EtS (European Emissions trading 
Scheme) – instalacje otrzymują co roku, w ra-
mach kilkuletnich okresów rozliczeniowych, 
uprawnienia do emisji CO2 (Eua – European 
Emission allowances), gdzie jedno uprawnie-
nie odpowiada emisji jednej tony CO2. liczba 
przyznanych uprawnień wynika z Krajowych 
Planów Rozdziału uprawnień do Emisji (KPRu; 
z ang. national allocation Plan – naP), które 
akceptowane są przez Komisję Europejską. 
dotychczas uprawnienia Eua rozdzielane były 
w większości za darmo, a  jedynie w niektó-
rych krajach obowiązywał system aukcyjny, 
który będzie szerzej stosowany w kolejnych 
okresach rozliczeniowych. Obecny okres roz-
liczeniowy naP2 obejmuje lata 2008-2012, zaś 
kolejny naP3 planowany jest na lata 2013-
2020. System rozliczeń obejmuje instalacje 
z różnych sektorów gospodarki z największym 

udziałem: energetycznego, paliwowego, hut-
nictwa, przemysłu cementowego oraz che-
micznego. 

na koniec każdego roku operatorzy instalacji 
muszą przedstawić do umorzenia (rozliczenia) 
liczbę uprawnień odpowiadającą faktycznemu 
poziomowi emisji CO2. W przypadku gdy po-
ziom emisji okaże się większy niż przyznane 
limity, niedobór uprawnień musi zostać doku-
piony na rynku. W przeciwnym razie właści-
cielowi instalacji grożą kary (obecnie 100 euro 
za każdą tonę + koszt ich zakupu na rynku). 
W  przypadku nadwyżki właściciele mogą 

spieniężyć uprawnienia lub pozostawić je na 
kolejne lata, jeśli spodziewają się, że może ich 
im zabraknąć, lub jeśli oceniają, że uzyskają za 
nie korzystniejsze ceny w przyszłości. 

Świat po Kioto. Ważnym elementem han-
dlu emisjami są także uprawnienia pocho-
dzące spoza obszaru unii, wydawane na mocy 
projektów CdM oraz JI, generujące jednostki 
CER i ERu. Mogą one być wykorzystywane 
częściowo do rozliczania zobowiązań w  ra-
mach Eu EtS. liczba, jaka może być wyko-
rzystana, jest różna w poszczególnych krajach 
europejskich (np. francja – 13,5 proc., niemcy 
– 20 proc., Polska – 10 proc., uK – 8 proc.). 

Za sprawne rozdziały uprawnień oraz we-
ryfikację raportów rozliczających właścicieli 
instalacji w poszczególnych krajach członkow-
skich odpowiadają administratorzy. W Polsce 
rola ta przypada KaShuE (Krajowemu admi-
nistratorowi Systemu handlu uprawnieniami 
do Emisji), który należy do pozostałych reje-
strów państw członkowskich. 

Wspólnotowy Rejestr transakcji unii Eu-
ropejskiej (CItl) i  Międzynarodowy Rejestr 
transakcji narodów Zjednoczonych (Itl) to 
dwa systemy elektronicznego ewidencjono-
wania, które na bieżąco śledzą zezwolenia 
emisyjne CO2 firm działających na rynku dwu-
tlenku węgla. działający od 2005 r. CItl jest 
centralnym systemem śledzącym posiadanie 
zezwoleń we Wspólnotowym Systemie handlu 
uprawieniami do Emisji (Eu EtS). Międzyna-
rodowy Rejestr transakcji (Itl) ewidencjonuje 
natomiast różnego rodzaju uprawienia wyda-
wane przez OnZ państwom, które podpisały 
Protokół z  Kioto. dzięki obu tym systemom 
przedsiębiorstwa mogą transferować jednostki 
poświadczonej redukcji emisji (CER) wydawane 
w ramach Mechanizmu Czystego Rozwoju na 
konta w rejestrze państw członkowskich.

handel uprawnieniami do emisji CO2 od-
bywa się zarówno na rynku giełdowym, jak 
i OtC. dostępne są kontrakty terminowe na 
uprawnienia Eua i CER, przy czym głównymi 
terminami handlowymi na giełdach są ostatnie 
miesiące każdego roku kalendarzowego przy-
padające w  danym naP (obecnie grudzień 
2011 r. oraz 2012 r.). Od pewnego czasu giełdy 
wprowadzają możliwość handlowania także 
transakcjami typu spot z natychmiastową do-
stawą oraz jednodniowymi kontraktami futures 

Protokół z Kioto 
zobowiązał 
poszczególne 
państwa do 
wyznaczenia 
celów redukcji 
emisji oraz ich 
aktywnego 
wdrożenia.

micHał micHalski
dealer ryNku surOwcOwegO bre baNku

Najmłodszym i zarazem 
najdynamiczniej 

rozwijającym się fragmentem 
rynku commodity jest obszar 
uprawnień do emisji gazów 

cieplarnianych. 

Joint Implementation (JI) 

to element Protokołu z Kioto, który generuje 
Jednostki Redukcji Emisji (ERu – Emission 
Reduction units) z projektów realizowanych 
wymienionych w aneksie I (Kanada, Europa, 
Japonia, Nowa Zelandia, Rosja). ERu mogą 
zostać wykorzystane w ramach rozliczeń 
systemu EuEtS. Zasady JI zbliżone są do 
CDM. Zasadniczą różnicą jest to, że wpływają 
bezpośrednio na limity narodowe i wiążą się 
z realizowaną polityką państw. Z JI najczę-
ściej możemy spotkać się w Rosji, Bułgarii, 
Rumunii i na ukrainie.

Zarabiaj
na 

dwutlenku
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odpowiadającymi w  sensie ekonomicznym 
transakcjom spot. Większość oferowanych 
przez giełdy kontraktów terminowych ma moż-
liwość rozliczenia poprzez dostawę instrumentu 
bazowego, jakim są uprawnienia. najaktyw-
niejszą giełdą w  zakresie transakcji termino-
wych jest ICE (Intercontinental Exchange), zaś 
w przypadku transakcji spot wyróżniają się EEX 
Eurex, Bluenext oraz nord Pool. 

Znacząca ilość obrotu uprawnieniami ma 
miejsce na rynku pozagiełdowym (OtC), 
w  którym uczestniczą banki, fundusze oraz 
brokerzy. Oferują szeroką gamę produktów, ta-
kich jak transakcje spot, forward, pożyczkowe 
(repo i sell/buy back) oraz swapy i opcje. Rynek 
OtC zapewnia także uczestnikom dostęp do 
udziału w projektach CdM oraz oferuje rozwią-
zania szyte na miarę. 

Zielona przyszłość. Przed rynkiem emi-
sji CO2 jest jeszcze wiele wyzwań zarówno 
natury rynkowej, jak i  prawnej. nadal nie-
wiadomą są dalsze losy systemu po 2012 r. 
trudno jednak wyobrazić sobie, że system 
przestanie istnieć, ważne jest natomiast, aby 
włączyły się do niego pozostałe kraje naszego 

globu. tutaj najwięcej zależy od postawy 
ameryki oraz Chin, największych trucicieli 
środowiska. Bez ich zaangażowania sys-
tem będzie kulejący i obciążający w głównej 
mierze państwa europejskie, a  jak wiemy, 
zanieczyszczenia nie znają granic i dotyczą 
nas wszystkich. W najbliższych latach czeka 
nas także kilka istotnych zmian w dotychcza-
sowym systemie, któremu będzie podlegała 
również branża lotnicza oraz fracht. Odpowie-
dzialności za emisje CO2 nie uniknie także 
branża samochodowa, co może przełożyć 
się na wzrost cen dla konsumenta. Zmiany 
prawne związane z niedoskonałością systemu 
objawiły się ostatnio, gdy rząd Węgier doko-
nał tzw. recyklingu umorzonych uprawnień, 
co spowodowało zawieszenie obrotu na gieł-
dach oraz konieczność zmian legislacyjnych. 
Rynek doświadczył także pierwszych ataków 
hakerów na systemy rozliczeniowe i kradzieży 
uprawnień oraz boryka się z  oszustwami 
podatkowymi związanymi z  transakcjami 
transgranicznymi. Wszystko to wiąże się nie-
odłącznie z kształtowaniem nowego rynku, 
docieraniem jego poszczególnych elementów, 
ale przyszłość wydaje się obecnie zielona. 

Sądy od wielu lat współpracowały 
z  bankami komercyjnymi na mocy 
Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z  dnia 21.12.2006 r. w  sprawie szczegóło-
wych zasad prowadzenia gospodarki finan-
sowej i  działalności inwestycyjnej sądów 
powszechnych. Zobowiązuje ono sądy do 
naliczania odsetek od depozytów, kaucji czy 
też wadiów. 

Było sprawnie. Początkowo sądy były 
zmuszone do ręcznego wyliczania odsetek, 
co znacznie obciążało ich wydziały finan-
sowe i powodowało liczne błędy przy pro-
wadzeniu ewidencji. W  średniej wielkości 
sądzie liczba takich depozytów może sięgać 
od kilku do kilkunastu tysięcy. dlatego nie 
dziwi fakt, że rozwiązania wspomagające 
ewidencję ksiąg depozytowych znalazły 
uznanie dyrektorów i kierowników finanso-
wych zarówno małych, jak i bardzo dużych 
sądów.

W  ostatnich latach banki wprowadziły 
wiele rozwiązań wspomagających sądy 
w  codziennej pracy. niektóre dokonały 
nawet pełnej integracji z  systemem finan-
sowo-księgowym sądu, tak aby jeszcze 
bardziej usprawnić współpracę, podnieść 
poziom obsługi i  ułatwić księgowanie ty-
sięcy pozycji.

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o finan-
sach publicznych powstrzymała banki ko-
mercyjne przed rozwojem swoich produktów 
poprzez niejednoznaczny zapis art. 196. na 
jego podstawie sądy zostały zobowiązane 
do prowadzenia rachunków pomocniczych, 
ale jedynie w dwóch bankach wskazanych 
w  ustawie. Skutkowało to rozwiązaniem 

umów między sądami a  bankami komer-
cyjnymi. dlatego też zaprzestano szukania 
innowacyjnych rozwiązań i inwestycji w roz-
wój produktów w zakresie obsługi rachun-
ków sum depozytowych i sum na zlecenie. 

Będzie jeszcze sprawniej. Sytuacja 
zmieniła się na początku tego roku za sprawą 
Rozporządzenia Ministra finansów z dnia 
20.12.2010 r. dotyczyło rodzajów i trybu do-
konywania operacji na rachunkach banko-
wych, prowadzonych dla obsługi krajowych 
środków finansowych budżetu państwa oraz 

zakresu i terminów udostępnienia informa-
cji o stanach środków na tych rachunkach. 
Rozporządzenie to w sposób jednoznaczny 
wskazało, że sumy depozytowe oraz sumy 
na zlecenie są własnością osób wpłacają-
cych, przez co nie należy zaliczać ich do 
środków wchodzących w  skład budżetu 
państwa.

tym samym Minister finansów dał 
sądom możliwość powrotu do współpracy 
z bankami komercyjnymi, a bankom szero-
kie pole do popisu przy tworzeniu coraz to 
nowocześniejszych produktów i rozwiązań.

czyje są te depozyty?
radOsław szewczak

dyrektOr ds. sektOra publiczNegO,  
departameNt baNkOwOści traNsakcyjNej bre baNku

Banki na nowo mogą rozwijać oferty przeznaczone do obsługi 
rachunków sum depozytowych i sum na zlecenie. Dlaczego?  

Rozporządzenie  Ministra Finansów z 20 grudnia 2010 r. potwierdza, 
że sumy depozytowe i sumy na zlecenie to środki obce.

sektor publiczny 

Sądy i prokuratury przyjmujące 
w depozyt sumy depozytowe lub sumy 
na zlecenie muszą dokonać wypłaty 
takich środków łącznie z odsetkami.
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Mechanizmy Czystego Roz-
woju (CDM – Clean Develop-
ment Mechanisms) 

to element Protokołu z Kioto, który umożliwia 
tworzenie Poświadczonych Jednostek Emisji 
(CER – Certified Emission Reductions) pocho-
dzących z projektów obniżających poziom 
emisji w krajach rozwijających się. CER mogą 
być wykorzystywane w ramach rozliczeń sys-
temu Eu EtS, a także w innych narodowych 
programach w Kanadzie i Japonii.
• CDM skonstruowano w taki sposób, by 
zapewniał finansowanie projektom, które 
przyczyniają się w wyższym niż normalny 
stopniu do redukcji gazów cieplarnianych.
• Podmiotami prowadzącymi projekty CDM 
mogą być zarówno małe, jak i wielkie korpo-
racje przemysłowe z wielu gałęzi gospodarki. 
typowe projekty obejmują: odnawialne źródła 
energii, gromadzenie metanu z biomasy, 
oszczędność energetyczną i redukcję gazów 
HFC i N2O.

Przed rynkiem emisji CO2 jest jeszcze wiele wyzwań 
zarówno natury rynkowej, jak i prawnej. Ważne jest 
natomiast, aby włączyły się do niego pozostałe kraje 
naszego globu.

Źródło: ICE, Bloomberg

przewodnik 
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Myślenie uwzględniające innowa-
cyjne rozwiązania oraz wykorzystanie 
technologii informatycznych i telekomunika-
cyjnych (ICt) mogą pomóc w optymalizacji 
procesów produkcyjnych, świadczonych 
usług czy zwiększeniu efektywności zarzą-
dzania zasobami ludzkimi.

Szans sfinansowania rozwiązań usprawnia-
jących relacje „business-to-business” (B2B) 
można upatrywać w  ramach działania 8.2 
Programu Operacyjnego „Innowacyjna Go-
spodarka” (PO IG).

W  2011 r. zaplanowane zostały dwa na-
bory wniosków: kwietniowy (4-29.04.2011 r.) 
oraz kolejny październikowy (3-28.10.2011 r.). 
należy pamiętać, że wydrukowany wniosek 
o  dofinansowanie (wypełniony w  generato-
rze wniosków), opatrzony podpisem osoby 
upoważnionej do reprezentacji powinien być 
wysłany do Polskiej agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości (PaRP) wraz  z  wymaganymi 
załącznikami w ciągu pięciu dni roboczych 
po dniu zarejestrowania wniosku w systemie.

O wsparcie w ramach dz. 8.2 PO IG mogą 
się ubiegać podmioty z  sektora MSP pro-
wadzące działalność gospodarczą i  mające 
siedzibę w  RP. Warunkiem koniecznym do 
udzielenia wsparcia jest już realizowana 
współpraca  co najmniej z dwoma innymi 
przedsiębiorstwami. Załączone do doku-

mentacji aplikacyjnej umowy o współpracy 
powinny określać warunki i zakres tej współ-
pracy w odniesieniu do realizowanych wspól-
nie procesów biznesowych oraz wzajemnych 
praw i obowiązków przedsiębiorców. 

Wsparciem mogą być objęte przedsięwzię-
cia o charakterze technicznym, informatycz-
nym oraz organizacyjnym, które prowadzić 
będą do realizacji procesów biznesowych 
w formie elektronicznej. 

Projekty mogą dotyczyć rozpoczęcia lub 
rozwoju współpracy bazującej na rozwią-
zaniu elektronicznym, w  szczególności po-
przez dostosowanie własnych systemów 
informatycznych do  systemów It, z  któ-
rymi kooperuje wnioskodawca. Możliwe jest 
również wdrażanie nowych systemów ma-
jących na celu umożliwienie automatyzacji 
wymiany informacji pomiędzy systemami 
informatycznymi współpracujących podmio-
tów. Stali partnerzy biznesowi zgłoszeni do 
projektu powinni posiadać własne systemy 
informatyczne lub wdrożyć je równolegle 
z  realizacją projektu opisanego przez wnio-
skodawcę. Refundacją objęte zostaną jednak 
wyłącznie koszty poniesione przez wnio-
skodawcę. Podmioty współpracujące, które 
dostosują równolegle swoje systemy It do 
rozwiązań aplikującego o wsparcie, stanowią 
koszt niekwalifikowany. W wyniku realizacji 
inwestycji wdrożony nowy system informa-
tyczny zostanie zintegrowany z  systemami 
partnerów lub zapewni realizację procesów 
biznesowych w formie elektronicznej poprzez 
automatyzację wymiany informacji handlowej 
między systemami współpracujących przed-
siębiorstw. Przy definiowaniu docelowej funk-

cjonalności rozwiązania It warto uwzględnić 
możliwości, jakie zapewnia platforma transak-
cyjna iBRE. 

Kwalifikowany do wsparcia projekt musi 
polegać na przeprowadzeniu nowej inwesty-
cji, tj. zakupie środków trwałych lub wartości 
niematerialnych i prawnych. 

Wnioskodawca powinien uzasadnić, że pla-
nowane rozwiązania doprowadzą do zwięk-
szenia efektywności realizowanych procesów 
biznesowych. 

Wsparcie w ramach dz. 8.2 PO IG wymusza 
odwołanie się we wniosku do pięciu obliga-
toryjnych wskaźników produktu oraz dwóch 
obligatoryjnych wskaźników rezultatu. Me-
todologia definiowania tych wskaźników po-
winna być zgodna z  instrukcją wypełniania 
wniosku o  dofinansowanie. Specyfika nie-
których projektów może narzucać wykazanie 
dodatkowych wskaźników rezultatów. należy 
jednak pamiętać, że wskaźniki te muszą być 
spójne i realne do osiągnięcia.

analizując kryteria dostępu dotychczaso-
wych naborów wniosków, największą szansę 
objęcia wsparciem mają projekty, w których:

•  Wnioskodawca wykazał i  udokumen-
tował współpracę z co najmniej jednym 
partnerem zagranicznym. Współpraca 
z  podmiotami zagranicznymi z  jednej 
strony często obarczona jest dodatkowym 
ryzykiem prowadzonej działalności, zwią-
zanym m.in. z ryzykiem walutowym, poli-
tycznym itd., z drugiej strony daje jednak 
szansę na wymianę doświadczeń, transfer 
wiedzy czy nowych technologii, poprawę 
procesów organizacyjnych. W  ramach 
realizacji integracji systemów wniosko-

zainwestuj  
w technologię

Przypominamy!

Poniżej podsumowanie terminów naborów 
wybranych działań PO IG:
dz. 4.3 „Kredyt technologiczny” (nabór ciągły 
– wznowienie wg znowelizowanych zasad od 
15.05.2011 r.),

dz. 1.4 „Wsparcie projektów celowych” (na-
bór w dniach: 29.08-30.09.2011 r. ),

dz. 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicz-
nego biznesu typu B2B” (nabór w dniach: 
4-29.04.2011 r. oraz 3-28.10.2011 r.),

dz. 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną” 
(nabór ciągły od 14.02 2011 r. do wyczerpa-
nia allokacji na 2011 r. lub do końca 2011 r.),

dz. 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” (nabór ciągły),

dz. 8.1 „Wsparcie działalności gospodarczej 
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”  
(nabór w dniach: 9.05-3.06.2011 r.).

Źródło: www.parp.gov.pl

Zainteresowanych wsparciem prosimy o kon-
takt z doradcą w Oddziale Korporacyjnym lub 
Biurem ds. unii Europejskiej BRE Banku.

ewa bOjańczyk
wicedyrektOr biura ds. uNii eurOpejskiej bre baNku

Wsparcie optymalizacji procesów B2B z wykorzystaniem rozwiązań ICT, 
czyli o dofinansowaniu w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego 

„Innowacyjna Gospodarka” w 2011 r.
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fundusze unijne 
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dawcy i partnerów nastąpi implementacja 
zaawansowanego podpisu elektronicz-
nego lub elektronicznej wymiany danych 
w standardzie (EdI) lub równoważnym. 

•  Umowy o współpracy z partnerami biz-
nesowymi realizowane są co najmniej od 
roku, licząc od dnia złożenia dokumentacji 
aplikacyjnej. Im dłuższa współpraca, tym 
lepiej (najwyżej punktowane projekty to 
te, które uwzględniają współpracę obej-
mującą okres trzech i więcej lat). 

•  Przedsiębiorcy współpracujący z  wnio-
skodawcą użytkują własne systemy 
informatyczne (sprzęt, oprogramowa-
nie, zasoby osobowe, procedury, bazy 
wiedzy), które będą zintegrowane z sys-
temem It wnioskodawcy – projekt 
powinien zawierać szczegółowy opis sys-
temów partnerów wraz z analizą zmian 
i modernizacji każdego z tych systemów 
konieczną do osiągnięcia celu. Chodzi 
o  wykazanie najbardziej optymalnych 
rozwiązań organizacyjno-technicznych, 
jak najlepiej integrujących współpracu-
jące podmioty.

•  Projekt wykazuje wysoką efektywność 
ekonomiczną – premiowane są te pro-
jekty, w  których prosty zwrot z  inwe-
stycji nastąpi najpóźniej w  przeciągu 
36 miesięcy (3 lat) od zakończenia realiza-
cji inwestycji. najwyższą ocenę otrzymują 
projekty, których zwrot z  inwestycji na-
stąpi nie później niż w ciągu 18 miesięcy 
(1,5 roku od zakończenia inwestycji). 

Ocena dokonywana jest na podstawie ob-
ligatoryjnych wskaźników rezultatu: „spadku 
średnich miesięcznych kosztów prowadzenia 

działalności związanych z wdrożeniem sys-
temu B2B [w Pln]” oraz „wzrostu średnich 
miesięcznych przychodów wynikających 
z wdrożenia systemu B2B [w Pln]”.

należy pamiętać, że rozpoczęcie realiza-
cji projektu może nastąpić nie wcześniej niż 
po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Projekt powinien być ukończony w  okresie 
24 miesięcy. Beneficjent wsparcia będzie jed-
nak nadal związany umową z PaRP w okresie 
trwałości, tj. w ciągu trzech lat od daty zakoń-

czenia realizacji inwestycji. W tym czasie nie 
będzie można zbyć praw nabytych związa-
nych z realizacją projektu. niezbędne będzie 
również utrzymanie rezultatów projektu oraz 
utrzymanie i  wykorzystanie w  działalności 
gospodarczej wdrożonych rozwiązań infor-
matycznych. 

Wsparcie przyznane jednemu projek-
towi w ramach dz. 8.2 nie może być niższe 
niż 20 tys. zł, jednocześnie nie może prze-
kroczyć 2 mln zł. należy jednak zwrócić 
uwagę, że intensywność wsparcia w ramach 
tego działania uzależniona jest od kategorii 

kosztów kwalifikowanych oraz wielkości 
przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji. 

W  przypadku wydatków inwestycyjnych 
dotyczących np. zakupu środków trwałych 
czy wartości niematerialnych i  prawnych, 
intensywność wsparcia uzależniona jest 
od wielkości podmiotu oraz miejsca loka-
lizacji inwestycji określonej poprzez pułap 
z mapy pomocy regionalnej (40-70 proc. k.k. 
dla inwestycji). Również zgodnie z § 13 ust. 
3 Rozporządzenia MRR z dnia 29.01.2009 r. 

(dzu z 2008 r. nr 153, poz. 956 oraz z 2009 r. 
nr 21 poz. 115, oraz z 2010 r. nr 105 poz. 666): 
„W przypadku projektu realizowanego w kilku 
lokalizacjach objętych różną intensywnością 
wsparcia maksymalną dopuszczalną inten-
sywnością wsparcia w  części dotyczącej 
wydatków na inwestycje jest pułap określony 
dla tej lokalizacji projektu, której intensyw-
ność jest najniższa”. W przypadku wydatków 
na usługi doradcze poziom dofinansowania 
nie może przekroczyć maksymalnego limitu 
50 proc. kosztów usług doradczych. 

Intensywność wsparcia dotycząca 

wydatków na szkolenia specjalistyczne nie 
może przekroczyć 35 proc. kosztów szkoleń 
w przypadku średniego przedsiębiorstwa lub 
45 proc. w przypadku przedsiębiorstwa mikro 
lub małego. 

W  przypadku szkoleń dla pracowników 
znajdujących się w  szczególnie trudnej sy-
tuacji lub niepełnosprawnych intensywność 
wsparcia może zostać zwiększona o 10 pkt. 
proc. Koszty te nie mogą równocześnie prze-
kroczyć 10 proc. ł.k.k.

Wsparcie w części dotyczącej wydatków 
ponoszonych na:

•  informację o udziale finansowym środków 
budżetu uE w realizowanym projekcie, 

•  obsługę instrumentów zabezpieczających 
realizację umowy o dofinansowanie,

•  pokrycie kosztów związanych z  otwar-
ciem i prowadzeniem przez beneficjenta 
wsparcia odrębnego rachunku banko-
wego  lub subkonta na rachunku banko-
wym, przeznaczonych do obsługi projektu 
lub płatności zaliczkowych, 

– nie może przekroczyć 85 proc. wydatków 
kwalifikowanych do objęcia wsparciem 
w tym zakresie – patrz § 12 Rozporządzenia 
MRR z 2.06.2010 r. (dzu z 2008 r. nr 153, poz. 
956 oraz z 2009 r. nr 21 poz. 115, oraz z 2010 r. 
nr 105 poz. 666). Wsparcie w tym zakresie sta-
nowi pomoc de minimis.

Przyznane dofinansowanie może być 
wypłacane w  systemie refundacyjnym lub 
w  systemie mieszanym (refundacyjno-za-
liczkowym). W przeciwieństwie do wsparcia 
np. w ramach dz. 4.4 PO IG łączne dofinan-
sowanie przekazane beneficjentowi w  for-
mie zaliczki i płatności pośrednich nie może 

przekroczyć 90 proc. kwoty wsparcia (w dz. 
4.4 PO IG – maksymalnie 95 proc.). dodatkowo 
wypłata zaliczek może nastąpić po wniesie-
niu zabezpieczenia prawidłowej realizacji 
umowy w formie weksla in blanco z klauzulą 
„nie na zlecenie” na okres realizacji projektu 
oraz okres trwałości (3 lata). Zabezpieczenie 
powinno być złożone w  terminie 14 dni od 
dnia podpisania umowy o  dofinansowanie, 
nie później niż w dniu złożenia pierwszego 
wniosku o płatność.

Wypłata pierwszej transzy zaliczki może 
nastąpić po zawarciu umowy o  dofinanso-
wanie (maksymalnie 30 proc. kwoty dotacji). 
Wysokość zaliczki przekazanej po zrealizowa-
niu pierwszego  etapu nie może przekroczyć 
30 proc. dofinansowania na pozostałe nie-
rozpoczęte etapy oraz nie może być wyższa 
niż wykazana w  harmonogramie płatności. 
Rozliczenie zaliczki powinno nastąpić w ciągu 
30 dni od zakończenia etapu projektu. Przekaza-
nie kolejnej transzy w formie refundacji możliwe 
jest jednak dopiero po rozliczeniu całej kwoty 

przekazanej zaliczki – nie jak np. w dz. 4.4 PO 
IG co najmniej 70 proc. kwoty zaliczki.

dla płatności zaliczkowych wymagany 
jest wyodrębniony rachunek bankowy be-
neficjenta. Z  wyodrębnionego rachunku dla 
zaliczek mogą być dokonywane wyłącznie 
płatności za usługi lub dostawy do objęcia 
wsparciem w ramach dz. 8.2 PO IG. Warun-
kowo dopuszczalne jest ponoszenie z wyod-
rębnionego rachunku bankowego dla zaliczek 
płatności podatku Vat, pod warunkiem że 
w tym samym dniu, kiedy dokonano zapłaty 
za niekwalifikowany Vat, rachunek dla zali-
czek zostanie zasilony kwotą odpowiadającą 
kwocie zapłaconego niekwalifikowanego po-
datku. Montaże finansowe z uwzględnieniem 
kredytu inwestycyjnego BRE unIa – patrz 
przykład powyżej. 

Przykłady dobrych wdrożeń, opis rozwiązań 
technologicznych można prześledzić w publi-
kacji PaRP „Realizacja procesów B2B z wyko-
rzystaniem technologii ICt” z 2010 r. dostępnej 
na stronie internetowej www.web.gov.pl.

Montaże finansowe z uwzględnieniem  
kredytu inwestycyjnego BRE UNIA 

Przykład
Małe przedsiębiorstwo planuje realizację projektu ze wsparciem w ramach dz. 8.2 PO IG o wysoko-
ści 1 500 000 zł, z czego wszystkie koszty są kwalifikowane. W strukturze wydatków uwzględniono: 
wydatki inwestycyjne – 780 tys. zł, wydatki na usługi doradcze – 110 tys. zł, na szkolenia specja-
listyczne – 50 tys. zł oraz wydatki na promocję informacji o wsparciu uE – 560 tys. zł. W montażu 
założono 20-proc. wkład własny liczony z kwoty netto ł.k.k. Inwestycja zostanie zrealizowana w woj. 
małopolskim.
 Pytanie 1  Jaka jest maks. kwota dofinansowania projektu w przypadku realizacji inwestycji przez 
małe przedsiębiorstwo?
 odPowiedź  1 099 500 zł

wySzCzeGÓLnienie
koszty  
kwalifikowane [zł]

intensywność  
wsparcia [%]

kwota dotacji [zł]

wydatki inwestycyjne (wg mapy pomocy regionalnej  
– dla inwestycji w woj. małopolskim realizowanej przez małe 
przedsiębiorstwo: 50 proc. + 20 p.p.)

780 000,00 70 proc 546 000,00

wydatki na usługi doradcze 110 000,00 50 proc 55 000,00

na szkolenia specjalistyczne (małe przedsiębiorstwo  
– 45 proc. kosztów szkoleń; maksymalnie 10 proc. ł.k.k.)

50 000,00 45 proc 22 500,00

wydatki na informację o udziale finansowym środków 
budżetu uE w realizowanym projekcie (pomoc de minimis)

560 000,00 85 proc 476 000,00

RaZEM: 1 500 000,00 1 099 500,00
  
 Pytanie 2  Jaka może być maksymalna kwota kredytu BRE uNIa w systemie refundacyjnym lub 
mieszanym (refundacyjno-zaliczkowym) w przypadku inwestycji realizowanej przez małe przedsię-
biorstwo w woj. małopolskim?
 odPowiedź  W systemie refundacyjnym: 1 200 000 zł (cz. pomostowa maks. do wysokości kwoty 
dotacji: 1 099 500 zł + cz. inwestycyjna 100 500 zł), wkład własny 300 000 zł.
W systemie mieszanym: maksymalna kwota zaliczek (maksymalnie 90 proc. kwoty dotacji) 
989 550 zł: 210 450 zł (cz. pomostowa maks. do kwoty dotacji po odliczeniu zaliczek: 109 950 zł  
+ cz. inwestycyjna 100 500 zł), wkład własny 300 000 zł. 

Przykłady dobrych wdrożeń i opisy 
rozwiązań technologicznych można 
prześledzić w publikacji PARP 
„Realizacja procesów B2B 
z wykorzystaniem technologii ICT” 
z 2010 r., dostępnej na stronie 
internetowej www.web.gov.pl
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Szczepan Marczyński i Władysław Piotrowski 
zaczynali od pół hektara ziemi, prymitywnych tuneli 

i produkcji na poziomie tysiąca sadzonek pnączy 
rocznie. Po ponad 20 latach ich Clematis eksportuje 

do 35 krajów i jest jedną z głównych szkółek 
europejskich liczących się na świecie.

clematis 
pnie się  
w górę

case study 
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Szczepan Marczyński pracował jako 
nauczyciel akademicki w Szkole Głów-
nej Gospodarstwa Wiejskiego. nauczał m.in. 
o roślinach ozdobnych, dendrologii, szkółkar-
stwie ozdobnym. Prywatnie interesował się 
powojnikami i pnączami i miał doświadczenie 
zdobyte w największej szkółce państwowej 
w ramach Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót 
Ogrodniczych w umiastowie koło Warszawy, 
którą prowadzili jego rodzice. Marczyński 
odbył także roczny staż w uSa i ośmiomie-
sięczny w holandii. niestety producenci czy 
studenci podchodzili do niego z pewnym dy-
stansem. uważali, że jego pomysłów nie da 
się zrealizować, bo Polska to nie ameryka czy 
niemcy. a w dodatku prawdziwą wiedzę mają 
praktycy, a nie nauczyciele.

Marczyński odłożył kilkaset dolarów i po-
stanowił zrealizować marzenie o  własnej 
szkółce. Szukał wspólnika. trzy osoby odmó-
wiły. Zgodził się dopiero jego były magistrant 
– Władysław Piotrowski.

Od początku postawili na powojniki. – to 
chyba najciekawszy i najbogatszy rodzaj. Ro-
śliny pnące, niektóre krzewiaste, w wysoko-
ści od kilkunastu centymetrów do kilkunastu 
metrów. Mają piękne kwiaty, różne barwy. 
niektóre odmiany kwitną przez cały sezon 
wegetacji. a w dodatku powojniki są niezwy-
kle atrakcyjne i wartościowe, bo wytwarzają 
całą masę zieleni. Rocznie przyrastają nawet 
10 m – wymienia Marczyński i  wyjaśnia, 
że z pnączy można tworzyć zielone ściany, 
osłony. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. 

Pod koniec lat 80. w Polsce byli już pro-
ducenci powojników. tyle że sprzedawali 
niedużo, niewiele gatunków i odmian było na 
rynku, a pnącza nie były docenione. tę niszę 
aż prosiło się zagospodarować.

Pomysł na eksport. Razem ze wspól-
nikiem pan Marczyński wydzierżawił pół 
hektara ziemi w Jawczycach koło Warszawy. 
W 1988 r. znajomy szkółkarz podarował mu 
800 sadzonek clematisów. do tego kupił jesz-
cze 200 roślin od innego szkółkarza. Wspól-
nicy postawili tunele i  posadzili rośliny. 
Produkcja sadzonek nie jest prostą kwestią. 
Powojniki są wymagające, trudno je rozmno-
żyć i uzyskać efektowne rośliny. dlatego nie-
wielu producentów na świecie dobrze sobie 
z tym radzi. – trzeba dopracować właściwe 
metody, nawet do poszczególnych odmian, 
być bardzo dokładnym i  przewidującym, 
a cała produkcja jest bardzo pracochłonna, 
np. pędy mają tendencję do plątania się, 

trzeba je wielokrotnie podwiązywać do indy-
widualnych podpór. to samo dotyczy więk-
szości pnączy – mówi Szczepan Marczyński.

W pierwszym roku produkcja Szkółki Po-
jemnikowej Clematis wynosiła tysiąc sztuk 
sadzonek z ok. 20 odmianami. Marczyński 
zbierał kontakty w  całym kraju, wspólnik 
sprzedawał rośliny, rok zakończyli na plusie. 
– tylko że rynek polski był w stanie wchło-
nąć 2-4 tys. sztuk powojników. Zdawałem 
sobie więc sprawę z tego, że jedyną możliwo-
ścią jest eksport – mówi właściciel szkółki.

dlatego już w  1989 r. zaczął szukać 
kontaktów za granicą. działał w  różnych 
organizacjach międzynarodowych i to zapro-
centowało. Kiedy prosił kolegów o polecanie 
szkółki, nie zwlekali. Już rok później Clematis 
90 proc. produkcji wynoszącej 20 tys. sztuk 
sadzonek wysyłał na eksport. najwięcej do 
niemiec, danii i norwegii. Clematis w kraju 
zaczął prowadzić tylko sprzedaż hurtową, za-
opatrując sklepy i centra ogrodnicze, szkółki, 
firmy, urzekające tereny zieleni, samorządy 
i innych inwestorów.

Biznes kwitnie. W 1991 r. sprzedawali już 
w 10 krajach. Przy czym za sukcesem kryje 
się m.in. to, że Marczyński od początku 
stawiał na kontakt osobisty i indywidualne 
traktowanie klientów. Jeździł po całym 
świecie, nawiązywał kontakty na targach.  
– nigdy nie sądziłem, że moja szkółka tak się 
rozwinie – przyznaje. 

Clematis eksportuje do 35 krajów, m.in. 
Chin, uSa, argentyny, wszystkich państw 
europejskich. Co roku przybywa chęt-
nych. Eksport stanowi 44 proc. produkcji. 
W 1991 r. wspólnicy kupili ziemię w Prusz-
kowie, żeby wybudować większą szkółkę. 
uzyskali pieniądze z eurofunduszu. Zabez-
pieczenia zdobyli, zbierając pieniądze w ro-
dzinie i zastawiając wszystko co możliwe. 
Klient amerykański zapłacił im także z góry 
kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Opłaciło się. 
Jesienią 1995 r. przenieśli się z produkcją do 
Pruszkowa. Mieli przy tym niemiłą przygodę. 

Zmieniły się plany przebiegu autostrady a2. 
Zabrano im część urządzonej szkółki i od-
cięto od pól umożliwiających rozwój. teraz 
szkółka ma powierzchnię 7 ha, z tego uprawy 
w pojemnikach zajmują ponad 5 ha. Są w niej 
nowoczesne tunele foliowe ze wszechstron-
nym wyposażeniem. Szczepan Marczyński 
nie boi się ryzykować. Wprowadził m.in. 
tunele z podwójnymi foliami z wdmuchiwa-
nym powietrzem. Szkółkarze przepowiadali 
im klapę, a teraz sami korzystają z tego roz-
wiązania.  

Przybywa odmian. do dzisiaj powojniki 
są główną specjalizacją szkółki. W kolekcji 
jest ich ok. 600, a w produkcji ok. 400 gatun-
ków i odmian. Obecnie liczba produkowa-
nych roślin to ok. 2 mln sztuk. Większość to 
tzw. młodzież, czyli rośliny przeznaczone do 
dalszej uprawy w szkółkach. W tym znaczną 
część stanowią ukorzenione sadzonki, które 
z gołymi korzeniami są wysyłane do szkół-
karzy w  uSa, Kanadzie, Japonii, Chinach 
i wielu innych krajach. – Przed wysyłką do 
niektórych krajów, zwłaszcza uSa, rośliny 
trzeba bardzo dokładnie umyć i  oczyścić, 
gdyż obowiązują tak ostre przepisy fitosa-
nitarne – wyjaśnia Marczyński. Zaznacza, 
że od początku jego mottem było produko-
wanie roślin jak najlepszej jakości i to nie-
zależnie, czy sprzedawane są na targu pod 
Warszawą, czy na innym kontynencie. Od 
początku stawiał na nowe gatunki, także 
nieobecne w  Polsce, uzyskiwał nowe od-
miany. Oferta przygotowywana jest kom-
pleksowo, z  wyczerpującym pakietem 
informacji dla kupujących. Clematis wy-
daje m.in. ulotki, ma profesjonalną stronę 
internetową. Szczepan Marczyński napisał 
również książkę o  powojnikach i  innych 
pnączach. na temat jego firmy ukazało się 
kilkadziesiąt artykułów w  prasie branżo-
wej, m.in. w niemczech, holandii i Wielkiej 
Brytanii, ale też na Węgrzech, w Czechach, 
Szwecji, finlandii, Rosji, nowej Zelandii. 
W 2009 r. Clematis za „Powojniki i inne pną-
cza w pojemnikach” został laureatem kon-
kursu „teraz Polska” w kategorii najlepszy 
produkt. to pierwsza firma rolnicza branży 
roślinnej w historii tego wyróżnienia.

Z BRE od 20 lat. Współpracę z BRE szkółka 
zaczęła ponad 20 lat temu. Wprawdzie 
wspólnicy już mieli konto w  banku spół-
dzielczym w Ożarowie, ale pan Marczyński 
przejął się opinią, że nie można trzymać 

wszystkich jajek w jednym koszyku. Wybrał 
BRE Bank, który jeszcze wtedy nosił nazwę 
Bank Rozwoju Eksportu, założył w nim konto 
i przeniósł sporą część funduszy szkółki. I to 
uratowało im skórę, bo – jak wspomina wła-
ściciel Clematis – fundusze, które były na 
koncie banku spółdzielczego, zostały za-
mrożone na rok. Powód? Jeden z członków 
zarządu banku wystawił nielegalnie weksel 
na dużą sumę i bank został zawieszony. 

Od tego czasu wspólnicy nie mają już nie-
przyjemnych przygód z bankami. Od pięciu 
lat korzystają z pakietu dla małych i średnich 
przedsiębiorstw. BRE daje im możliwość 
negocjowania cen przy wymianie waluto-
wej, negocjowania opłat bankowych, kartę 
i stosunkowo niewielką opłatę miesięczną. 
do tego Clematis korzysta z  bankowości 
elektronicznej. – Miałem przelotne flirty z in-
nymi bankami, ale pozostaję z BRE. On mi 
odpowiada najbardziej – mówi Marczyński.

Marcin Lucimiński
DyREKtOR BIuRa ROZWOJu SIECI ORaZ BaNKOWOŚCI 
MałyCH I ŚREDNICH PRZEDSIęBIORStW BRE BaNKu

Szczególnym wyzwaniem dla banku jest 
odpowiadać na potrzeby firmy, która 
dynamicznie się rozwija. Mamy dużą 
satysfakcję, kiedy klient systematycznie 
zwiększa swoje przychody i z małego 
przedsiębiorcy staje się znaczącym graczem 
na rynku. Kluczowe jest dla nas partnerskie 
i długofalowe podejście w budowaniu 
relacji z klientem oraz przygotowywanie 
oferty indywidualnie dopasowanej do jego 
oczekiwań.  
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się 
skorzystać z pakietów dla MSP linii Efekt, 
mogą być pewni, iż będą mieć dostęp do 
najważniejszych z biznesowego punktu 
widzenia produktów, które w pakiecie 
dostępne są na preferencyjnych w stosunku 
do standardowych ofert warunkach.  
To właśnie ze względu na preferencyjne 
warunki cenowe, zwiększające dostępność 
oferty dla MSP, oraz procesowe, a także 
możliwość dostosowywania zakresu usług  
do realnych potrzeb pakiety wybiera duża 
część klientów MSP. 

Clematis eksportuje do 35 krajów,  
m.in. Chin, USA, Argentyny, wszystkich 
państw europejskich. Co roku przybywa 
chętnych. Eksport stanowi 44 proc. 
produkcji.
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Potrzeba   
obsługa 
transgranicznej 
działalności 
biznesowej

Rozwiązanie   
pakiet dla MSP 
w BRE Banku

Efekt   
niższe koszty 
funkcjonowania, 
wsparcie operacyjne
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Zaangażowanie pracowników jest 
kluczowym czynnikiem rozwoju każdej 
organizacji. Wydawałoby się, że to oczywi-
stość ocierająca się niemal o  banał, gdyby 
nie fakt, że wiele firm ma problem z utrzy-
maniem wysokiego poziomu zaangażowania 
zespołu. łatwiej o nie w tych organizacjach, 
gdzie każdy – od prezesa przez menedżera do 
szeregowego pracownika – wie, co sprawia, 
że chce mu się chcieć. Z taką mapą silnych 
i  słabych stron zaangażowania (własnego 
czy podległego zespołu) łatwiej doskonalić te 
obszary, które już dziś sprzyjają wysokiemu 
zaangażowaniu i pracować nad tymi, które je 
obniżają.

Przykład idzie z  góry. W  branży hR 
często mówi się, że pracownik przycho-
dzi dla firmy, a odchodzi – z powodu szefa. 
Silny związek satysfakcji i  zaangażowania 
pracownika z  postawą przełożonych oraz 
jakością wzajemnych relacji jest bezdysku-
syjny. Ważnymi czynnikami zaangażowania 
są postawa i kompetencje każdego szczebla 
zarządzających – nic tak bowiem nie uskrzy-
dla pracowników jak skuteczni liderzy. Ze-
spół musi czuć, że kierownictwo udziela mu 
wsparcia koniecznego do efektywnej pracy, 
że dba o otwarte relacje, jest nastawione na 
rozwiązywanie problemów. 

W pracy spędzamy co najmniej jedną trze-
cią swojego życia, dlatego kluczowe zna-
czenie w  budowaniu zaangażowania mają 
również współpracownicy. Im więcej wza-
jemnego szacunku i chęci niesienia pomocy, 

otwartości na opinie, także te odmienne, tym 
silniejsza więź i mobilizacja do pracy. 

Po pierwsze, ludzie. Pracownicy są naj-
cenniejszym zasobem każdej organizacji  
– choć w  praktyce z  realizacją tego hasła 
bywa różnie. dlatego tak ważne jest, by kul-
tura organizacyjna była skoncentrowana na 
docenianiu pracowników, podmiotowym ich 
traktowaniu, szanowaniu ich nie tylko jako 
podwładnych, lecz także ludzi. 

utalentowanych pracowników silnie 
z firmą związują możliwości rozwoju kariery 
(zarówno awanse poziome, jak i  pionowe) 
oraz cenne, dopasowane do ich potrzeb 
i  kompetencji szkolenia. Zaangażowaniu 
sprzyja bowiem poczucie, że pracodawca 
zapewnia możliwości rozwoju umiejętności. 

Ważnymi atutami firmy, która chce mieć za-
angażowany zespół, są poszanowanie czasu 
prywatnego pracownika oraz rozwiązania 
sprzyjające zachowaniu równowagi pomię-
dzy pracą a życiem prywatnym.

Z pustego i Salomon nie naleje. Goto-
wość menedżerów i zespołu do wytężonego 
wysiłku na rzecz organizacji musi być wspie-
rana przez adekwatne, sprzyjające efektyw-
nej pracy zasoby (narzędzia, technologie) 
oraz procesy. Ważne są też dogodne warunki 
pracy oraz obowiązujące w firmie praktyki, 
programy i procedury, zorientowane na bu-
dowanie przyjaznego środowiska.

nawet najciekawszą pracę potrafi zabić ru-
tyna. Zaangażowaniu sprzyjają więc ciekawe, 
rozwijające zadania. W  firmach, w  których 
pracownicy autentycznie lubią codzienne za-
dania, łatwiej o samorealizację i satysfakcję 
z wykonywanej pracy. Pracownicy bardzo też 
cenią sobie autonomię, która ułatwia im sku-
teczne podejmowanie decyzji i wykonywanie 
swoich zadań. 

Prosto do celu. Każdy chciałby zarabiać 
więcej, to oczywiste, ale świadomi pracow-
nicy wiedzą, że ich oczekiwania finansowe 
muszą być powiązane ze specyfiką pełnionej 
przez nich funkcji czy zakresem obowiązków. 
dlatego silnym katalizatorem zaangażowa-
nia jest nie tyle poziom wynagrodzenia, ile 
poczucie sprawiedliwości polityki płaco-
wej: czy pensje są adekwatne do wkładu 
pracy, jak wypadają na tle wynagrodzeń 

współpracowników oraz stawek rynkowych. 
nierozerwalnie z wynagrodzeniami są zwią-
zane świadczenia pozafinansowe, które 
powinny zaspokajać potrzeby pracownika 
i  jego rodziny. tu również ważną rolę od-
grywa sprawiedliwość: uznanie indywidu-
alnych osiągnięć konkretnego pracownika.

Sprawiedliwe, czytelne systemy nagra-
dzania opierają się na ocenie stopnia osią-
gnięcia celów stawianych pracownikom. 
to, co każda firma, każdy przełożony mogą 
zrobić, by ułatwić realizację celów, to sys-
tematyczna informacja zwrotna i wsparcie, 
pozwalające poprawiać efektywność pracy.

Lubię, więc jestem. należy mieć też na 
uwadze konieczność budowania marki i dba-
łości o nią. Reputacja dobrego pracodawcy 
nie tylko ułatwia rekrutację, lecz także 
znacznie zwiększa lojalność i zaangażowa-
nie osób zatrudnionych. Warunkiem koniecz-
nym trwałego zaangażowania jest jednak 
spójność marki pracodawcy z  faktycznymi 

doświadczeniami pracowników – jeśli ocze-
kiwania potwierdzają się w praktyce, firma 
może być pewna, że ma nie tylko zaanga-
żowanych pracowników, lecz także  natu-
ralnych ambasadorów własnej marki oraz 
oferowanych produktów.

na koniec, mając na uwadze wszystkie 
wymienione czynniki, warto pamiętać, żeby 
rozmawiać. Otwarta komunikacja i dialog na 
linii pracodawca – pracownicy zwiększają 
prawdopodobieństwo sukcesów w budowa-
niu wzajemnego zaangażowania. 

jak zaangażować 
pracownika

aNita bujaNOwska
dOradca, departameNt zarządzaNia  

persONelem bre baNku

Wszyscy mówią 
o zaangażowaniu, ale czym 

ono naprawdę jest? Od 
czego zależy? Jak podnosić 
jego poziom? Przybliżamy 
czynniki, które decydują 

o poziomie zaangażowania 
pracowników.

Magdalena Warzybok 
aON HEWItt POLSKa

Długotrwały sukces organizacji to pochodna trzech 
elementów: dobrej strategii biznesowej, wysokich umiejętności 
przywódczych menedżerów oraz wysokiego zaangażowania 
pracowników. Liderzy są niezbędni do pokierowania 
wdrożeniem strategii, ale jej zrealizowanie może nie być możliwe 
bez energii i zaangażowania pracowników. Dla niektórych 
organizacji może być to wyzwanie. Wyniki badania Najlepsi 
Pracodawcy, przeprowadzanego przez Aon Hewitt, pokazują, że 
coraz trudniej jest budować i utrzymać wysokie zaangażowanie 
pracowników. Jak to osiągnąć? Według Aon Hewitt tym, 
co w największym stopniu wpływa na zaangażowanie 
pracowników, są: skuteczni liderzy, przejrzyste i efektywne 
procesy, dobre systemy zarządzania wynikami, docenianie ludzi 
oraz zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju. fO
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rozwój w firmie 
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diamenty  
dla najlepszych

Diamenty Forbesa to prestiżowy 
ranking najszybciej zwiększających 
swoją wartość w ostatnich trzech latach 
polskich przedsiębiorstw, realizowany 
przez forbes Magazine, przygotowany we 
współpracy z Wywiadownią Gospodarczą 
dun&Bradstreet.

Cykl ekskluzywnych kolacji z szefami firm, 
które uzyskały tytuł diament forbesa, zaczął 
się już w styczniu w Kielcach. Od tego czasu 
razem z przedstawicielami magazynu forbes 

mieliśmy przyjemność wręczać dyplomy 
najlepszym firmom w Gdańsku, Opolu, 
Poznaniu, Krakowie, toruniu, Katowicach, 
Szczecinie, Olsztynie, Zielonej Górze, łodzi  
i we Wrocławiu.

BRE Bank już po raz trzeci jest głównym 
partnerem cyklu. Cieszy nas fakt, że spotyka 
się on z tak dużym zainteresowaniem przed-
siębiorców. Przed nami jeszcze spotkania 
z przedsiębiorcami w Białymstoku, Rzeszo-
wie, lublinie i Warszawie.

 Połowa nagród Forbesa już rozdana! BRE Bank po raz trzeci 
jest głównym partnerem cyklu. 

Katarzyna Wojtowicz, Dyrektor Departamentu Zarządzania Makroregionem 
Zachodnim, Katarzyna Wiśniewska, Dyrektor Oddziału w Kaliszu, Piotr 
Przybylski, Dyrektor Oddziału w Poznaniu, Diamenty Forbesa, Poznań 

Przemysław Gdański, Członek Zarządu BRE Banku, Diamenty Forbesa, Kielce 

Paweł Laszczyk, Dyrektor Departamentu Zarządzania 
Makroregionem Południowym, Diamenty Forbesa, Opole 

Małgorzata Rudnicka, Dyrektor Oddziału w Olsztynie,  
podczas Gali wręczenia dyplomów 

Robert Szarwiło, Dyrektor Oddziału w Katowicach

Robert Szarwiło, Dyrektor Oddziału w Katowicach, i Kazimierz Krupa, 
Redaktor Naczelny Magazynu Forbes, wręczają dyplom laureatce.

relacje 

Paweł Bryła, Członek Zarządu Polfactor SA, 
Diamenty Forbesa, Gdańsk Goście spotkania Diamenty Forbesa, Katowice fO
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Mówiąc o  optymalizacji podatko-
wej, mamy na myśli taką reorganizację 
struktury własnościowej aktywów przedsię-
biorcy, aby planowane przez niego działa-
nia i przepływy wiązały się z jak najniższymi 
obciążeniami podatkowymi. Reorganizacja 
– jak każdy kompleksowy proces – wymaga 
właściwego zaplanowania działań i  doboru 
adekwatnych narzędzi. Chodzi przecież o to, 
żeby założony cel osiągnąć w jak najbardziej 
ekonomiczny sposób. Punktem wyjścia będzie 
tu zawsze analiza struktury posiadanych przez 
przedsiębiorcę aktywów oraz wysokości ge-
nerowanych przez nie obecnych i przyszłych 
dochodów do opodatkowania. – Spośród wielu 
czynników wpływających na wybór naszej re-
komendacji nie mniej ważna jest odpowiedź 
na pytanie o dalsze plany klienta dotyczące 
wykorzystania zoptymalizowanych środków. 
Inne rozwiązanie właściwe będzie dla klienta 
rozważającego dalsze inwestycje, a  inne dla 
osoby zamierzającej konsumować owoce 
swojej pracy – mówi Patrycja Goździowska, 

partner, doradca podatkowy z kancelarii Spa-
czyński, Szczepaniak i Wspólnicy.

Optymalizacja krok po kroku. W pro-
cesie wdrożenia optymalizacji podatkowej 
przedsiębiorca może wykorzystać pracow-
ników własnego działu podatkowego lub 
skorzystać z  pomocy zewnętrznej kancela-
rii prawnopodatkowej. Praktyka wskazuje, 
że powyższe możliwości nie wykluczają się 
i często są ze sobą łączone.

decydując się na wprowadzenie takich 
rozwiązań, przedsiębiorca zawsze powinien 
wymagać od swych doradców holistycznego 
podejścia do optymalizacji podatkowej. In-
nymi słowy – powinien oczekiwać takiego 
partnera, który będzie w  stanie połączyć 
wiedzę i doświadczenie w celu stworzenia 
szytego na miarę rozwiązania. Klient po-
trzebuje partnera biznesowego, a nie sprze-
dawcy jednego pomysłu. – Właśnie dlatego 
w BRE Wealth Management Sa rozmawiamy 
z  klientami o  potencjale optymalizacyjnym 

w odniesieniu do aktywów, a współpracując 
z kancelariami prawnopodatkowymi, poma-
gamy potencjał ten realizować – mówi Mał-
gorzata anczewska, dyrektor BRE Private 
Banking & Wealth Management, prezes BRE 
Wealth Management Sa. 

Prawidłowo prowadzony proces planowa-
nia podatkowego zaczyna się od identyfikacji 
możliwości; w BRE następuje ona podczas 
rozmowy z  dyrektorem ds. inwestycji BRE 
Private Banking & Wealth Management. 
następnym krokiem, realizowanym już 
przez profesjonalnych doradców prawnych 
i  podatkowych, jest opracowanie koncep-
cji optymalizacji, po którym może nastąpić 
wdrożenie wybranego rozwiązania. dobrze, 
jeśli dzieło wieńczy bieżąca obsługa struktury 
po realizacji optymalizacji. dodatkową korzy-
ścią dla klienta, wynikającą ze współpracy 
z BRE Wealth Management Sa, jest znaczna 
oszczędność czasu – wszystkie etapy współ-
pracy są koordynowane przez jednego do-
radcę, który kontaktuje się z klientem.

Czy optymalizacja podatkowa jest 
działaniem legalnym? na to pytanie 
pozytywnie odpowiadały wielokrotnie za-
równo polskie sądy administracyjne, jak 
i  trybunał Konstytucyjny. „(…) Jeżeli obo-
wiązujący porządek prawny stwarza podat-
nikowi możliwość wyboru kilku legalnych 
konstrukcji do osiągnięcia zamierzonego 
celu gospodarczego, z których każda będzie 
miała inny wymiar podatkowy, to wybór 

płać 
mniej

najkorzystniejszego podatkowo rozwiąza-
nia nie może być traktowany jako obejście 
prawa” (WSa w  Warszawie, sygn. III Sa 
2984/2002). „trzeba w związku z tym jeszcze 
raz podkreślić, że brak jest w systemie prawa 
podatkowego normy prawnej, która zakazy-
wałaby niższego opodatkowania – oczywi-
ście jeżeli podatnik dochodzi do takiego celu 
przy zastosowaniu legalnych środków działa-
nia” (tK K4/03).

– Warto pamiętać, że dyskusja ta nie jest 
jedynie polską specjalnością. temat ten jest 
obecny również w  orzecznictwie Europej-
skiego trybunału Sprawiedliwości w  kon-
tekście międzynarodowego planowania 
podatkowego. na przykład EtS w  wyroku 
C-196/04 Cadbury Schweppes wskazał, że 
„fakt, iż osoba fizyczna (…) zamierzała od-
nieść pożytek z  korzystniejszego systemu 
podatkowego obowiązującego w  państwie 
członkowskim innym niż to, w  którym ma 
ona miejsce zamieszkania, sam w sobie nie 
upoważnia do pozbawienia jej możliwości 
powołania się na postanowienia traktatu”, 
z zastrzeżeniem jednakże, że działania te ba-
zowały na funkcjonujących strukturach praw-
nych – mówi Patrycja Goździowska.

należy pamiętać – i  chcemy to bardzo 
mocno podkreślić – że optymalizacja, czyli 
dozwolone wybieranie korzystniejszej opcji  

opodatkowania, powinna być przeciwsta-
wiona niedozwolonemu uchylaniu się od 
opodatkowania, rozumianemu jako dążenie 
do osiągnięcia korzyści podatkowych przy 
wykorzystaniu nielegalnych lub wyłącznie 
pozornych działań.

Warto podkreślić, że w Polsce i wielu innych 
europejskich jurysdykcjach instrumentem 
prawnym, poprzez który można zabezpieczyć 
pozycję podatkową podmiotu korzystającego 
z optymalizacji podatkowej, jest interpretacja 
podatkowa wydawana przez upoważnione 
organy podatkowe. W Polsce podatnik, który 
zastosuje się do indywidualnej interpretacji 
Ministra finansów wydanej na jego rzecz 
przed dokonaniem transakcji, chroniony jest 
przed zapłatą podatku, w przypadku gdy wła-
ściwy dla podatnika organ podatkowy zajmie 
inne stanowisko niż wyrażone w interpretacji. 
Organy podatkowe są związane interpretacją 
przepisów wydaną na rzecz podatnika do mo-
mentu jej zmiany.

BRE Wealth Management Sa we współ-
pracy z  kancelariami prawnopodatkowymi 

uzyskuje dla klientów pozytywne interpretacje 
podatkowe, potwierdzające kluczowe założe-
nia proponowanych przez kancelarię rozwią-
zań optymalizacyjnych. Pośredniczy również 
w uzyskiwaniu odpowiedników polskich in-
terpretacji w innych jurysdykcjach, w których 
proponujemy tworzenie wehikułów optymali-
zacyjnych.

Małgorzata anczewska 
DyREKtOR BRE PRIvatE BaNKING & WEaLtH 
MaNaGEMENt,  
PREZES BRE WEaLtH MaNaGEMENt Sa

Klienci BRE Private Banking & Wealth 
Management to często przedsiębiorcy, którzy 
poszukują nie tylko wygodnej obsługi przez 
doświadczonego doradcę finansowego, ale 
też możliwości rozwoju swojej firmy i finansów 
na ten cel. Dziś kluczowym elementem jest 
kompleksowe podejście do majątku klienta 
i dostarczenie szerokiej gamy rozwiązań 
finansowych. Dlatego w ciągu ostatnich lat coraz 
większą popularnością cieszą się optymalne 
rozwiązania podatkowe.

Elementy decydujące  
o kształcie docelowej struktury

•  Obsługa zadłużenia
•  Rodzaj osiąganych dochodów  

– źródło przychodów
•  Struktura prawna działalności  

lub aktywów
•  Koszty utrzymania struktury  

vs oszczędność podatkowa
•  Gotowość do przeniesienia  

działalności za granicę
•  Wymagania nabywcy
•  Przeznaczenie środków z transakcji  

– inwestycje vs konsumpcje
•  Ograniczenia prawne
•  Planowanie sukcesji
•  Regulacje księgowe

micHał parkOwski
departameNt zarządzaNia majątkiem,  

bre wealtH maNagemeNt

Każdy przedsiębiorca zainteresowany maksymalizacją zysku 
po opodatkowaniu powinien znać i stosować w praktyce 
podstawowe i zaawansowane możliwości kształtowania 

obciążeń podatkowych. 
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Co gwarantuje optymalizacja

Prawidłowo przeprowadzona optymalizacja 
podatkowa powinna gwarantować:
•  pełne bezpieczeństwo podatkowe,
•  pełną kontrolę właścicielską nad zaimple-

mentowaną strukturą,
•  efektywność podatkową i biznesową 

przeprowadzonej transakcji.
Wdrożenie optymalizacji podatkowej jest 
oznaką gospodarności i przezorności 
przedsiębiorców. Wpływa na zbudowanie 
przewagi konkurencyjnej przedsiębior-
stwa, co może się przełożyć na powstanie 
nowych miejsc pracy i pośredni wzrost 
dochodów budżetu państwa.

finanse po godzinach 
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„Opowieść mojego życia. 
Wywiad rzeka”  
Władysław Bartoszewski
Wydanie audio książki, 
która do dziś cieszy się 
popularnością, mimo że od 
premiery minęły już 3 lata. 
Władysław Bartoszewski 
to barwna i kontrowersyjna 
postać z wyjątkową 
historią, której warto 
posłuchać. Szczególnie 
jeśli czytają ją Wojciech 
Pszoniak i Michał Komar.

Ethan s. Harris 
„FED Bena Bernanke. Bank 
Rezerwy Federalnej po 
Greenspanie”
E. harris dokonuje wnikliwej 
analizy jednego z najpotęż-
niejszych ludzi świata podczas 
jednego z najpoważniejszych 
kryzysów. Przedstawia szczegó-
łowy raport, w jaki sposób Ber-
nanke radził sobie z kryzysem 
i jakie to wszystko ma znacze-
nie dla biznesu i inwestorów. 
Wokół fed oraz jego prezesa 
narosło wiele nieporozumień 
i mitów.

15 filmów na 15-lecie  
GUtEK FiLM
Kolekcja obowiązkowa dla każ-
dego wielbiciela X muzy – 15 
filmów kina artystycznego, które 
zmieniły sztukę kinematografii 
i wpisały się na stałe w kanon 
kultury popularnej. „Przełamując 
fale” larsa von triera, „Złe wy-
chowanie” Pedro almodóvara, 
„amelia” Jean-Pierre’a Jeuneta 
czy „8 kobiet” françois Ozona 
to tylko niektóre z filmów zebra-
nych w tej kolekcji.

RockMann
Barwna osobowość i ciekawe życie 
Wojciecha Manna od wielu lat kusiły 
rodzimych wydawców. Charyzmatyczny 
dziennikarz radiowy i telewizyjny dał się 
wreszcie namówić i oto powstała książka 
„RockMann, czyli jak nie zostałem sakso-
fonistą”. to dowcipna, ciekawa, napisana 
lekkim piórem opowieść dla każdego, 
kto ma ochotę na odrobinę nostalgiczną, 
ale nie pozbawioną humoru i autoironii 
podróż po czasach, kiedy muzyki słuchało 
się z winylowych płyt, a radio było popu-
larniejsze niż telewizja. Jeśli jeszcze nie 
sięgnęliście po „RockManna” – polecamy. 
to idealna propozycja na ciepłe majowe 
wieczory.

sade „the Ultimate Collection”
Właścicielka najbardziej 
zapowietrzonego gardła w branży 
atakuje przekrojową, dwupłytową 
kolekcją hitów. W zestawie nie 
zabraknie flagowych momentów 
„Soldier of love”, ulubionego 
albumu Polaków (poczwórnie 
platynowa sprzedaż!). Oczywisty 
argument w postaci znanych 
przebojów został tu wsparty 
bonusową zachętą – trzema 
premierowymi nagraniami, w tym 
sensacyjnym duetem z hiphopowym 
rockefellerem Jayem-Z i nie mniej 
sensacyjną interpretacją piosenki 
„Still in love with you” z repertuaru 
glamrockowej grupy thin lizzy. 

Adele „21”
na pewno każdy – albo prawie każdy 
–  słyszał piosenkę „Rolling into deep”, 
którą zgodnie nadają wszystkie stacje 
radiowe w Polsce. ale album „21” 
to coś więcej niż tylko jeden hit eks-
ploatowany niemiłosiernie przez roz-
głośnie. to naprawdę udany krążek, 
pełen dobrych kompozycji, wyśpiewa-
nych w soulowo-rockowo-bluesowym 
klimacie. adele – pomimo młodego 
wieku – potrafi malować swoim gło-
sem piękne interpretacje i chyba nie 
istnieje gatunek muzyczny, z którym 
by sobie nie poradziła. Warto przesłu-
chać, warto mieć. 



Coraz więcej ludzi decyduje się na spę-
dzenie urlopu na pokładzie jachtu. Grono 
polskich armatorów systematycznie się po-
większa. Zamiast inwestować w  nierucho-
mości, lokujemy nasz kapitał w różnorodnych 
jednostkach pływających. Różni nas tylko 
podejście do wydanych pieniędzy. Jedni 
traktują zakup jachtu jako inwestycję, drudzy 
czerpią przyjemność z żeglowania.

Jachting oznacza prestiż. W miejscach 
takich jak dubaj, Monaco czy Porto Cervo 
mariny pękają w  szwach. W  Saint-tropez 
naprzeciwko lodziarni, obok której przecha-
dza się czasami słynna Brigitte Bardot, miej-
sca przy kei dla superjachtów są opłacone 
na kilka lat do przodu mimo cen na poziomie 
kilku tysięcy euro za krótki postój. Praw-
dziwy azyl oferują tropikalne kraje, takie 
jak Seszele, Karaiby czy Polinezja. W naszej 
pięknej ojczyźnie również ciekawych akwe-
nów nie brakuje, choć mają zupełnie inny 
urok niż gorące tropiki. największe oblężenie 
latem przeżywają Mazury w lipcu i sierpniu, 

wtedy na wodzie wypoczywa całkiem spore 
miasto (według danych mazurskiego WOPR 
ok. 300 tys. osób). także zbiorniki wodne 
położone przy dużych miastach jak Zegrze 
(Warszawa) czy Kiekrz (Poznań) nie należą 
w  sezonie do pustych. na spragnionych 

spokoju czekają Kaszuby, Pojezierze draw-
skie, Solina albo po prostu Bałtyk. 

Polska produkcja na eksport. niewielu 
z nas wie, że Polska jest europejskim poten-
tatem w produkcji jachtów do długości 9,5 m. 
Według danych Polskiej Izby Przemysłu Jach-
towego ok. 95 proc. produkcji wysyłane jest 
jednak na eksport. 

Określenie „polski jacht” na całym świe-
cie kojarzone jest z solidnością i doskonałą 
jakością wykonania. dowodem na to mogą 
być inwestycje poczynione w Gdańsku przez 
stocznie, jak na przykład Sunreef yachts, 
światowego lidera w  produkcji hiperluksu-
sowych katamaranów. firma, która dostar-
cza „zabawki” najmożniejszym ludziom tego 
świata, dokupiła niedawno 24 ha, zaś pod 
koniec 2012 r. funkcjonować już będą dwie 
nowe hale o  powierzchni w  sumie 13 tys. 
m kw., co pozwoli produkować jachty o dłu-
gości ponad 50 m. Jak podkreśla właściciel 
stoczni nicolas lapp, Sunreef yachts za-
trudnia głównie polskich architektów oraz 

szkutników i to dzięki ich talentom powstają 
superjachty. Cena zaczyna się od jednego 
miliona dolarów. Ponoć także pierwsi polscy 
klienci wyrazili zainteresowanie produktami 
tej stoczni. 

Marina za oknem. Choć na razie tylko 
5 proc. produkowanych w  Polsce jachtów 
kupują rodacy, to widać wyraźne tchnienie 
wiosny w polskim jachtingu. Jak podkreśla 
właściciel stoczni delphia yachts Wojciech 
Kot, wydatki na jachty, nawet luksusowe, 
nie są już tabu finansowym dla Polaków. 
Stocznia z  Olecka zaprezentowała w  tym 
roku kolejny model superjachtu żaglowego 
– delphię 46CC (central cockpit). W zeszłym 
roku królowała delphia 47, których 10 eg-
zemplarzy stocznia sprzedała wyłącznie na 
ręce polskich armatorów, przy czym cena 
wersji podstawowej jednostki to wydatek 
ok. 198 tys. euro netto. Moda na jachting 
znajduje odzwierciedlenie nie tylko w  ku-
powaniu jednostek pływających, lecz także 
w  powstawaniu infrastruktury dla wod-
niaków, takiej jak nowe mariny (Mazury, 
trójmiasto) czy restaurowanie szlaków wod-
nych. Ostatnio absolutnym hitem stają się 
apartamenty, które oprócz miejsca parkin-
gowego dla samochodu (opcjonalnie lądo-
wiska dla helikoptera) mają od razu w cenie 
miejsce przy kei położonej tuż przed oknami.

Jachting motorowy. na całym świecie, 
także i  w  Polsce, zdecydowanie większym 
zainteresowaniem cieszą się jachty moto-
rowe, których obsługa zbliżona jest bardziej 
do prowadzenia samochodu, a  żegluga nie 
jest uzależniona od kaprysów wiatru, a  je-
dynie od cen baryłki ropy na światowych 
rynkach. Wśród polskich jachtów motoro-
wych niesłabnącą popularnością cieszą się 
produkty firmy Galeon z Gańska. – naszym 
hitem jest jacht motorowy o nazwie Galeon 
385 htS – mówi aleksandra Brzozowska. 
– to piękna jednostka o doskonałych osią-
gach, której dwukolorowy kadłub przyciąga 
uwagę, gdziekolwiek się znajdzie – dodaje. 
ale o polskiego klienta walczą także ostro 
polscy dealerzy francuskich, włoskich czy 
amerykańskich marek. Oferty firm, takich 
jak: Winnico Boats (Sessa) Elite yachts Po-
land (Cranchi, aicon, Baia, Mas, Rio yachts, 
Salpa) czy Power Boats Poland (Bayliner, 
Sea Ray, Cobalt Boats, Meridian, azimut, 
trophy) mogą przyprawić o zawrót głowy. 
Jaki typ jachtu motorowego cieszy się naj-
większym zainteresowaniem wśród pol-
skich klientów? – to ok. 38-stopowy cruiser 
z hardtopem, czyli sztywnym, zabudowa-
nym dachem nad kokpitem – mówi pan to-
masz Wrzesiński z Winnico Boats. – Choć 
tegoroczna premiera Sessa 35 to absolutny 
bestseller. nowoczesna linia, włoski design, 

dwa silniki 300 KM każdy, łódź niemal ide-
alna na polskie warunki atmosferyczne  
– dodaje.

Idziemy na zakupy. Średniej klasy jed-
nostka to wydatek 100-200 tys. zł. Instytucje 
finansowe wychodzą naprzeciw inwestorom, 
oferując ciekawe opcje leasingu na jachty ża-
glowe i motorowe. Ci, którzy nie chcą kupować 
jachtu w całości, mogą stworzyć maszoperię, 
a specjalistyczne firmy oferują nam możliwość 
wykupienia udziału w jachcie w systemie tzw. 
fractional ownership. Kojarzą one biznesowo 
często nieznających się inwestorów, ułatwia-
jąc znacząco poszukiwania wspólnika do po-
siadania jachtu na współwłasność.

Jacht zużywa się szybciej niż samochód. 
Przeciętny koszt utrzymania jachtu przez rok 
(w tym są opłaty portowe, materiały eksploata-
cyjne, naprawy etc.) określa się w przybliżeniu 
na 10 proc. wartości łódki. Zatem inwestycja 
we własny jacht wymaga gruntownego prze-
myślenia sposobu i zakresu finansowania oraz 
przeanalizowania rynku i jego bogatej oferty. 
Jeśli ma nam służyć lata i być dobrą inwestycją, 
musi być naprawdę porządnie wykonany, bez 
oszczędności na materiałach i wyposażeniu. 
drugą sprawą jest utrzymanie jachtu. Jednak 
satysfakcja płynąca ze skipperowania własną 
żaglówką czy motorówką zrekompensuje nam 
wszelkie trudy związane z jej zakupem.

pływający luksus
magdaleNa lasOcka  

i paweł kardasz

Codziennie inny widok 
z okna, kameralny lunch 

na lazurowej lagunie, 
drink w promieniach 
zachodzącego słońca 
z Billem Gatesem czy 

Romanem Abramowiczem, 
którzy zatrzymali się w tej 
samej eleganckiej marinie. 
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Dla klientów zainteresowanych tą 
dyscypliną była to okazja do szlifowania 
swoich umiejętności golfowych oraz indy-
widualnego treningu z mistrzem. Spotkania 
rozpoczynały się godzinną rozgrzewką na 
driving range. Kolejnym punktem programu 
były towarzyskie rozgrywki golfowe zakoń-
czone wspólnym lunchem. Wytrwali również 
po lunchu mogli kontynuować grę pod okiem 
Petera Bronsona. 

Rozgrywki miały charakter kameralny  
– brało w nich udział od trzech do dziewięciu 
osób. Odbyły się na polach golfowych w całej 

Polsce – w  okolicach Gdańska, Katowic, 
Wrocławia, Olsztyna i Warszawy. Z mistrzem 
trenowali zarówno wytrawni golfiści, jak i po-
czątkujący gracze. formuła spotkań pozwo-
liła wszystkim na miłe i efektywne spędzenie 
czasu. 

W  bieżącym roku BRE Private Banking 
& Wealth Management kontynuuje cykl 
spotkań na polach golfowych w całej Polsce. 
Pierwsi klienci zagrali z mistrzem w kwiet-
niu. Pozostałe rozgrywki będziemy organizo-
wać tak długo, jak długo sprzyjać nam będzie 
piękna polska jesień...

zagrać w golfa  
z mistrzem
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katarzyNa turmińska
bre wealtH maNagemeNt

BRE Private Banking & Wealth Management 
zorganizował w zeszłym roku cykl kameralnych 

spotkań golfowych z gwiazdą tego sportu  
– Peterem Bronsonem.  

sponsoring 
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limuzyna
Wystarczy się rozejrzeć i  nagle się 
okazuje, że duży, ciężki samochód z napę-
dem na cztery koła to idealny środek trans-
portu niemal dla każdego. SuV-y stały się 
popularne w… miastach, a w teren mało kto 
się nimi zapuszcza. a można inaczej. W za-
lewie bulwarowych terenówek wyróżni nas 
klasyka, coś, co jeszcze dwie dekady temu 
było największą nudą – czterodrzwiowa li-
muzyna. ale uwaga! nie każdy sedan się 
do tego nadaje. Potencjalny kandydat musi 
nas uwieść od pierwszego… prowadzenia, 
musi emanować elegancją, ale i niebanalną 
świeżością stylizacji, musi wręcz wołać: 
„Wsiądźcie, a  będzie wam tak wygodnie, 
że nie będziecie chcieli wysiąść!”.

Spécialité de la maison. Zaraz, zaraz, 
tak, dobrze myślicie, te wszystkie cechy 
to domena… samochodów znad Sekwany, 
nad którą od dawna wiedzą, jak połączyć 
niepowtarzalny komfort z  rozwiązaniami 
technicznymi, nierzadko szalonymi w swym 
geniuszu. a  to wszystko pod przykryciem 

świetnie stylizowanych karoserii. dla tych, 
którym nieobce są te cechy, mam zupełnie 
nową propozycję z lwem na masce. Całkiem 
niedawno swoją premierę miał następca 
Peugeota 407, czyli model oznaczony nu-
merem 508. nie dajcie się zwieść jego dy-
namicznej i zgrabnej sylwetce, 508 to kawał 
auta – z prawie 4,8 m długości jest jednym 
z największych w swoim segmencie. Rów-
nie duży jest rozstaw osi, co sylwetce dodaje 
sportowego ducha, wnętrzu przestron-
ności, a  prowadzeniu – precyzji i  spokoju. 
dzięki płaskiej podłodze z tyłu kabiny piąty 

pasażer będzie podróżować zdecydowanie 
wygodniej. Zanim jednak podróżni na dobre 
rozsiądą się we wnętrzu, na swoje bagaże 
mogą wykorzystać kufer o pojemności 545 l. 
francuscy inżynierowie szczególną uwagę 
poświęcili komfortowi akustycznemu. I fak-
tycznie – we wnętrzu nawet przy wysokich 
prędkościach nie będą nas niepokoić żadne 
zbędne odgłosy.

Wstrzemięźliwy diesel. trudno będzie 
się nawet zorientować, że między przed-
nimi kołami pracuje motor wysokoprężny, 
który wyjątkowo nieśpiesznie korzysta 
z  tego, co wlejemy do 72-litrowego baku. 
Przy czym należy nadmienić, że opróżnia-
nie baku to jedyna konkurencja, w której 
jest powolny. dwulitrowa jednostka ocho-
czo oddaje do dyspozycji kierowcy 140 KM 
mocy i co jeszcze ważniejsze – aż 340 nm 
momentu obrotowego. Efekty są nie tylko 
wymierne. Pierwsza setka na liczniku po-
jawi się po niecałych 10 s, a wskazówka nie 
zatrzyma się dopóki nie dotrze do liczby 210. 

do efektów niewymiernych możemy zali-
czyć imponującą elastyczność, dzięki której 
w mieście kierowca nie będzie zmuszony do 
częstego sięgania do precyzyjnie pracują-
cego lewarka sześciobiegowej przekładni, 
a w  trasie pozwoli na swobodne wyprze-
dzanie ciężarówek i maruderów. nie trzeba 
być mistrzem ecodrivingu, by stację benzy-
nową odwiedzać niezwykle rzadko, bowiem 
wersja 2,0 hdI bez większych wyrzeczeń 
jest w stanie zadowolić się 5 l oleju napędo-
wego na 100 km.

Im dalej, tym lepiej. Rekordowy wręcz za-
sięg czyni z 508 świetnego kompana dalekich 
podróży, a niemałą zasługę w tym ma także 
harmonijnie zestrojone zawieszenie, które 
udanie łączy precyzję prowadzenia przy wy-
sokich prędkościach z… dyskrecją, którą wy-
kazuje się w kwestii informowania pasażerów 
o aktualnym stanie nawierzchni. francuski 
sedan ma w zanadrzu niespodzianki, które 
mogą zaspokoić gusta najbardziej wyma-
gających pasjonatów innowacji. Wystarczy 

wymienić dodatkowy wyświetlacz head-up 
display, czterostrefową (!) automatyczną kli-
matyzację czy też skrętne reflektory bikse-
nonowe, które same przełączają się między 
światłami mijania i drogowymi. Ktoś jeszcze 
ma ochotę na SuV-a? no to najlepsze mamy 
na koniec. tę limuzynę, za którą, gwarantuję 
wam, obejrzy się więcej osób niż za opatrzo-
nymi wozami z segmentu premium, możecie 
mieć już za 75 800 zł. Zapraszamy więc do 
salonów.

Piotr Szymański
DZIENNIKaRZ

Najmłodszy członek rodziny Peugeot spodobał 
mi się już na pierwszych zdjęciach. To zasługa 
właściwych dla tej marki spokojnych i po-
nadczasowych linii, które zachowają swoją 
świeżość przez wiele lat – wystarczy spojrzeć 
na model 406, który do dziś wygląda młodo. 
Ergonomia kokpitu stoi na bardzo wysokim po-
ziomie, podobnie jak jego wykończenie. Także 
o silniku trudno byłoby powiedzieć coś złego – 
jego kultura pracy jest bardzo przyzwoita, a ela-
styczność zachęca do częstego wyprzedzania.

Partnerem testu jest BRE Leasing

Francuska

weź w leasing 
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Czy w czasach, w których 
SUV-y z kratką mnożą się  

na naszych ulicach,  
jest jeszcze miejsce  

na klasycznego sedana?

508 2,0 HDI FAP

Silnik:

Pojemność skokowa (cm3) 1997

Maks. moc (KM) 140

Moment obrotowy (Nm) 340

Osiągi:

0-100 km/h (s) 9,8

Średnio (litrów/100 km) 4,8

Prędkość maksymalna km/h 210
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W ostatnich tygodniach można było 
nieźle odpocząć od pracy. najpierw 
Święta Wielkanocne – trzy dni wolnego. 
tydzień później – majówka. Wystarczył 
jeden dzień urlopu i wychodziły cztery dni 
odpoczynku, czyli całkiem niezła szansa na 
dolce far niente – włoskie słodkie nieróbstwo. 
Przy takich okazjach niejedna tęga głowa 
zastanawia się, czy te długie weekendy się 
nam opłacają, czy nie. Jak na nich wychodzi 
gospodarka? O ile spadnie PKB? takie sta-
tystki mogą być uznane za przerażające, bo 
okazuje się, że koszt jednego dnia wolnego 
to nawet 0,4 proc. PKB, czyli kilka miliardów 
złotych w plecy. Przecież w tym czasie stają 
budowy, zamierają maszyny w fabrykach, 
pustoszeją biura. Pracodawcy też nie mają 
lekko. trzeba tak ustawić produkcję, by nie 
ucierpiała na skutek wolnych dni. Zaplano-
wać urlopy, zdecydować, czy w ogóle jest 
sens, by ktokolwiek pracował w tym czasie. 
Z kolei obrońcy długich weekendów nie 
wierzą w te statystyki. Oni zwracają uwagę, 
że Polak w trakcie takiego weekendu na 
prawo i lewo wydaje pieniądze, dając okazję 
zarobić agencjom turystycznym, hotelom 
czy restauracjom. Jednak nie wszyscy 
gdzieś wyjeżdżają na weekend. Inni wydają 
pieniądze lokalnie. 1 i 3 maja sklepy są za-
mknięte, ale za to 2 maja strach zaglądać do 
hipermarketów i centrów handlowych. Żałuję 

nawet, że nie wybrałem się rano pod jedno 
z nich zobaczyć, czy przed otwarciem nie 
ustawiła się kolejka obywateli spragnionych 
konsumpcyjnych rozrywek. Przedsiębiorcy 
z tych weekendowych branż mają więc inny 
problem. Jak skutecznie obsłużyć kilkukrot-
nie większą niż zazwyczaj liczbę klientów.

Moim zdaniem w tej całej dyskusji najważ-
niejszy jest jednak inny czynnik, a mianowi-
cie kondycja i samopoczucie pracowników. 
Wypoczęty pracownik to wydajny pracow-
nik. Co więcej, to kreatywny pracownik. Bez 
tytułowego dolce far niente nie ma szans na 
efektywną pracę. Konieczność odpoczynku 
jest bezdyskusyjna. Kto nie odpoczywa, ten 
przypomina rozpędzony parowóz, do którego 
cały czas dorzuca się węgla. Jak zwalnia, to 
sypie się go jeszcze więcej. Problem w tym, 
że w którymś momencie, jeśli zabraknie 
wody, to kocioł może wybuchnąć. Podobno 
po takim wybuchu szczątki lokomotywy 
znajdowano nawet w odległości 2 km od 
miejsca wypadku. W przypadku człowieka 
efekt przepracowania nie jest może tak spek-
takularny, ale często równie tragiczny. dla-
tego też dane o ewentualnym spadku PKB 
nie robią na mnie wrażenia, bo pogoń za jego 
jak najwyższą wysokością to raczej objaw 
choroby naszej cywilizacji. Jak najwyższa 
produkcja, jak najwyższa konsumpcja, te 
cele nie dają szans na zwolnienie tempa. 

Pracujemy coraz więcej i coraz wydajniej, 
żeby zaspokoić potrzeby, które faktycznie 
nie są potrzebami. Zazwyczaj to tylko iluzje 
sztucznie podtrzymywane przez działy mar-
ketingu najprzeróżniejszych firm. Prawda jest 
jednak taka, że by spełniać te wykreowane 
potrzeby, najzwyczajniej się przepracowu-
jemy. I Polaków dotyczy to w szczególności. 
dla mnie zatrważające są dane Głównego 
urzędu Statystycznego, według którego aż 11 
z 16 mln pracujących Polaków spędza w fir-
mie ponad 40 godzin tygodniowo. na tym nie 
koniec, bo co dziesiąty pracownik nie ograni-
cza się do jednego etatu. do tego można się 
zastanowić, jaka część mieszkańców kraju 
nad Wisłą jest zadowolona ze swoich zarob-
ków. a jaka bierze nadgodziny, nie po to by 
spełniać konsumpcyjne zachcianki, ale by po 
prostu związać koniec z końcem. W takiej sy-
tuacji dodatkowe dwa dni po prostu się Pola-
kom należą. Ciężko pracująca osoba powinna 
mieć czas na pobycie z rodziną, wypoczynek 
na łonie natury czy zajęcie się swoim hobby. 
a jeśli chce, może nawet zmarnować taki 
weekend na siedzenie przed telewizorem czy 
włóczenie się po sklepach. Byleby odpocząć. 

Dolce
far niente

Mateusz Ostrowski

Dziennikarz ekonomiczny. Od 
ponad dziesięciu lat obserwuje 
i komentuje polski świat finansów, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
banków i ich oferty. Współpracow-
nik redakcji OnetBiznes i dodatku 
„Moje pieniądze” w „Rzeczpospo-
litej”. Absolwent Wydziału Nauk 
Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego.
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