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Firmy 
w kłopotach 
dostaną 
drugą szansę
Od początku roku obowiązuje nowe prawo restruktury-
zacyjne. Eksperci radzą, jak z niego korzystać.  10-11

PulsFirmy

Lokale&Grunty

Usługi dla biznesu 
szukają komfortu

Umowy czasowe 
bez rozciągania

Sektor BPO jest aktywny na rynku 
wynajmu — mówi Anna Młyniec. 14-15

Jolanta Zarzecka-Sawicka przypomina 
o nowych przepisach od 22 lutego. 12

Nominacja 
za 15 mld zł
Fiskus potrzebuje „hydraulika”, który uszczelni system. 
Paweł Gruza świetnie się do tego nadaje   4

Paweł Szałamacha, minister finansów, obiecał, że wyłowi 15 mld zł z rwącej rzeki podatków przeciekających skarbówce przez palce. 
Wiceminister, który optymalizację podatkową i VAT zna z perspektywy biznesu, bardzo by pomógł spełnić tę obietnicę.
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Warto zamienić 
miedź w złoto 
Metale szlachetne mogą liczyć 
na nie byle jakie wsparcie 
— analitycy ankietowani 
przez „PB” prognozują, 
że rynkowi pomoże polityka 
Fedu. Mniej szlachetna miedź 
może natomiast tanieć. 16

Łódź wzięta, 
rowery jadą dalej
Nextbike wygrał kolejny etap, 
ale wyścig miejskich rowerów 
trwa, a peleton się zagęszcza. 
Do Krakowa pędzi austriacki 
rywal Sycube, a w Poznaniu 
i Szczecinie BikeU 
nie podda się bez walki. 6

GTT wjeżdża 
do Polski na sygnale

Polski przemysł 
się nie pożywi
W marcu nareszcie rusza nabór wniosków o dotacje 
z nowej unijnej perspektywy. Rolnicy częściej 
będą kupować maszyny dodatkowe niż ciągniki 
i raczej zachodnich, a nie rodzimych producentów. 2

Amerykański producent 
inteligentnych rozwią-
zań dla transportu wie, 
jak przyspieszyć straż  
czy karetkę i opóźnić 
przedwczesny autobus. 
Prezes Doug Roberts 
liczy, że polskie miasta 
też zechcą się tego 
dowiedzieć. Obiecuje 
oszczędności — nie tylko 
metropoliom.  8
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JACEK ZALEWSKI
j.zalewski@pb.pl

O
ddelegowana przez prezesa Jarosława 
Kaczyńskiego na stanowisko premiera 
Beata Szydło wreszcie ma swoje 
legislacyjne pięć minut. Wniosła 

do Sejmu rządowy projekt ustawy, która wprowadza 
świadczenie 500 zł na dziecko — chociaż nie na każde. 
Od początku kadencji to praktycznie pierwsza tak 
istotna ustawa, o której można powiedzieć, że zrodziła 
się w Radzie Ministrów i przeszła międzyresortową 
fazę legislacyjną. Formalnie pieczęć rządową 
oczywiście miał już budżet 2016, ale nikt nie ukrywał, 
że naprawdę to nie żaden oryginał, lecz trochę 
skorygowana wersja projektu rządu Ewy Kopacz. 
Wszystkie inne głośne ustawy, forsowane przez PiS 
w szaleńczym tempie pod koniec roku minionego 
i na początku obecnego, miały formalne autorstwo 
poselskie, co pozwoliło na omijanie konsultacji oraz 
innych czasochłonnych procedur. 

Co do intencji — sztandarowy projekt rządu jest 
zasadny. Stanowi bardzo konkretną zachętę 
do odwrócenia w Polsce fatalnego trendu 
demograficznego. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, 
a niektóre naprawdę trudno pojąć. Autorzy 
programu „Rodzina 500 plus” przede wszystkim 
nie rozstrzygnęli dylematu, jaki charakter ma mieć 
wypłata. Potomstwo zostało potraktowane nierówno 
w zależności od tego… którym jest dzieckiem. 
Wobec jedynaków zastosowano ostre kryterium 
dochodowe — wypłata należy się tylko rodzinom 
najbiedniejszym, w których dochód nie przekracza 
800 zł na osobę (lub 1200 zł w przypadku dziecka 
niepełnosprawnego). Natomiast wobec dziecka 
drugiego, trzeciego etc. żadne kryteria dochodowe już 
nie obowiązują. Taki systemowy dualizm od samego 
początku powoduje konstytucyjną nierówność dzieci 
— jedynacy, spoza grupy rodzin najbiedniejszych, 
zostają już na początku życia uznani za Polaków 
gorszego sortu. 

Można się domyślić, czemu rząd zdecydował się 
na kryterium dochodowe tylko wobec jedynaków, 
a zabrakło mu odwagi na analogiczne rozwiązanie 
wobec kolejnych dzieci. Otóż 500-złotowa obietnica 
Beaty Szydło z kampanii wyborczej bez wyjątków 
dotyczyła wszystkich dzieci! Zawężając niewykonanie 
owej obietnicy do grupy jedynaków łatwiej schować 
tę wstydliwą okoliczność pod dywan. Skutkiem 
nierównego potraktowania dzieci jest sytuacja 
wręcz kabaretowa. PiS z jednej strony boi się 
wprowadzić kryterium dochodowe jako zasadę, 
a z drugiej — nawołuje wielodzietnych bogaczy, 
by… honorowo wstrzymywali się od składania 
wniosków i rezygnowali z pobierania 500-złotowych 
wypłat, czym wspomogliby budżet. 

Program „Rodzina 500 plus” ma jeszcze jedną 
charakterystyczną cechę. Otóż w całości dotyczy 
rozdawnictwa budżetowych pieniędzy. Na razie to 
główny obszar aktywności rządu Beaty Szydło. Trudno 
przecież za jakąś kreację po stronie dochodowej uznać 
nałożenie na banki oraz sklepy dodatkowego myta, 
które zapłacą oczywiście klienci. Wymagające znacznie 
więcej pracy uszczelnienie systemu VAT pozostaje 
wyborczą mrzonką, nikt na razie nie ma głowy, jak 
tę obietnicę zrealizować. Podobnie jak nie słychać 
o projektach rozwojowych, których celem byłoby 
realne zwiększanie zamożności społeczeństwa. © Ⓟ

500 ZŁ  NA  DZIECKO

Jedynacy będą     
gorszym sortem
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Niewiele ponad jedna czwarta rolników posia-
dających ponad 15 hektarów planuje w ciągu 
następnych miesięcy inwestycje w gospodar-
stwie rolnym — wynika z najnowszego badania 
Agribus z grudnia 2015 r., przeprowadzonego 
przez firmę Martin & Jacob badającą rynek 
rolniczy. 

Rolnicy i ich dostawcy stoją w blokach star-
towych kolejny rok w oczekiwaniu na pienią-
dze z nowej unijnej perspektywy, która rozpo-
częła się w 2014 r. W marcu ruszają w końcu 
nabory w ramach modernizacji rolnictwa 
i wspierania młodych rolników. W sumie na 
te dwa działania ma być przeznaczone przez 
kolejne lata ponad 3,2 mld EUR. 

— Nabory ruszają, ale rolnicy mogą do-
stać pieniądze dopiero w drugiej połowie 
roku. W zeszłorocznym konkursie w ra-
mach młodego rolnika [o pieniądze pozo-
stałe z poprzedniego budżetu — red.] wiele 
wniosków zostało odrzuconych i były wo-
jewództwa, gdzie nikt nie otrzymał pienię-
dzy. Wiąże się to z zaostrzonymi kryteria-
mi naboru — mówi Aneta Uss-Lik, analityk 
Martin & Jacob.

Jej zdaniem, jeśli rolnicy wybiorą się na 
zakupy, to raczej maszyn specjalistycznych 
towarzyszących, jak np. rozsiewacze. 

— Pomijając brak pieniędzy, rynek ciągni-
ków już się trochę nasycił — dodaje Aneta 
Uss-Lik.

Andrzej Kublik, prezes Farmtrac Tractors 
Europe, jest przekonany, że do nasycenia jesz-
cze daleko.

— W ciągu dekady rolnicy kupili ponad 
100 tys. nowych ciągników, co oznacza, że 
po polach jeździ jeszcze około 1,5 mln starych. 
Popyt jest, ale odłożony w czasie, bo rolnicy 
czekają na dotacje — twierdzi Andrzej Kublik.

Dla ciągników widzi szanse też w tym, że 
rolnicy będą kupować maszyny dodatkowe 
do gospodarstw.

— Muszą też zacząć wymieniać ciągniki, bo 
40-letni traktor nie jest w stanie ich obsłużyć 
— mówi prezes Farmtrac Tractors Europe.

Jego zdaniem, krajowi producenci będą 
jednak mieli problem ze skorzystaniem z unij-
nych funduszy.

— Niestety, kryteria z nowego PROW pro-
mują takie technologie, których polscy pro-
ducenci jeszcze nie opanowali lub opanowali 
w małym zakresie, tak więc beneficjentami 

PROW będą zachodnie koncerny, a nie prze-
mysł krajowy — uważa Andrzej Kublik, zazna-
czając, że jego celem jest odrobienie zeszło-
rocznych strat w udziałach rynkowych. 

Sprzedaż traktorów Farmtraca spadła wów-
czas o prawie 30 proc. 

Aneta Uss-Lik jest przekonana, że najbliż-
sze miesiące będą jeszcze czasem oczekiwania 
i stagnacji w rolnictwie. 

— Druga ważna kwestia, wprost wpływają-
ca na dochody rolników, a więc ich możliwości 
zakupowe, to utrzymujące się niskie ceny zbóż 
w kraju. O tej porze roku następowało odbicie, 
a przetrzymywane w dołku zboże wychodziło 
na rynek, zaś za zarobione pieniądze rolnicy 
zaopatrywali się już w środki ochrony roślin 
i nawozy, które o tej porze roku są najtańsze. 
Obecnie nie mogą tego zrobić, bo odbicie cen 
zbóż nie nastąpiło. Wstrzymują się więc i ze 
sprzedażą, i z zakupami — twierdzi analityk 
firmy Martin & Jacob.

Kolejna sprawa to dopłaty do hektara.
— Rolnicy skarżą się, że nie wiadomo, kie-

dy uzyskają kolejne transze, co dodatkowo 
sprawia, że nie są w stanie rozplanować sobie 
wydatków — dodaje Aneta Uss-Lik.

Podkreśla, że te zjawiska dowodzą, że ry-
nek jest bardzo mocno uzależniony od fun-
duszy zewnętrznych i prawdziwą kondycję 
polskiego rolnictwa będziemy w stanie zbadać 
dopiero po 2020 r., gdy skończą się ogromne 
unijne pieniądze.

Prawie połowa z 266 rolników, którzy spo-
śród 1019 zapytanych przez firmę Martin & 
Jacob pozytywnie odpowiedzieli na pytanie 
o inwestycje w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 
ma zamiar zrealizować je za własne pieniądze. 
Kilkanaście procent ma zamiar wspomóc się 
pieniędzmi unijnymi. Najczęściej wskazywana 
inwestycja to maszyny do produkcji roślinnej, 
kolejne są remonty lub budowa pomieszczeń 
gospodarczych. © Ⓟ

Możliwości zakupowe rolników są mniejsze 
niż zwykle o tej porze roku. Ruszają pierwsze 
nabory wniosków, które mają rozruszać rynek. 
Krajowy przemysł nie skorzysta — uważa Farmtrac

Rolnicy zamarli 
w oczekiwaniu

Michalina
Szczepańska

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

Źródło: Martin & Jacob, badanie Agribus

Rolnicy kupią maszyny i będą remontować
   W co zamierzają inwestować w tym roku rolnicy (proc. wskazań)

zakup stada podstawowego

zakup maszyn do produkcji zwierzęcej

dzierżawa ziemi

zakup ziemi

budowa pomieszczeń gospodarczych

remont pomieszczeń gospodarczych

zakup maszyn do produkcji roślinnej 47

38

28

28

23

13

6

 TAK, ALE: Andrzej Kublik, prezes 
mrągowskiego Farmtrac Tractors 
Europe, jest przekonany, że popyt 
na maszyny rolnicze się odrodzi wraz 
z uruchomieniem unijnych pieniędzy. 
Jego zdaniem, skorzystają z tego jednak 
głównie zachodnie koncerny.  [FOT. WM]



Ratusz dostrzegł problem peryferyjnych ulic gruntowych. Przez trzy lata 
zostanie utwardzonych 150 takich szlaków, nazywanych „miejskimi” na wyrost. 
Na rok bieżący Radomski Program Drogowy przewiduje utwardzenie 56 ulic. 
W sumie jest ich w mieście aż 240, niektóre ciągną się przez 3 km.  [JAZ]

Radosław Witkowski 
prezydent Radomia

W ciągu trzech lat 2016-18 rozbudowa i modernizacja portowej infrastruktury 
będzie kosztowała ponad 605 mln zł. Poza własnymi funduszami portu program 
sfinansują pieniądze unijne. Dla Gdyni strategiczne znaczenie ma budowa 
tzw. obrotnicy, pogłębienie toru podejściowego oraz akwenów wewnętrznych.  [JAZ] 

Janusz Jarosiński  
prezes Morskiego Portu Gdynia
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Z trzech lokalizacji dla 
elektrowni atomowej 
rozważane są już tylko 
dwie. Ale cały program 
i tak jest w zawieszeniu.

To nie grupa PGE, która ma 
w przyszłości budować pierwszą 
polską elektrownię atomową, 
poinformowała o wykluczeniu 
jednego z trzech rozważanych 
miejsc. Zrobiła to organizacja 
ekologiczna Greenpeace.

— Zgodnie z naszymi informac- 
jami PGE EJ1 [spółka zależ- 
na odpowiedzialna za prace nad 
programem atomowym — red.] 
usunęła Choczewo z listy poten- 
cjalnych lokalizacji. To dobry krok 
w stronę rezygnacji z kosztowne-
go i nieefektywnego programu 
atomowego — podał Greenpeace.

Biuro prasowe PGE przy-
znaje, że analizy dla Choczewa 
wypadły najmniej korzystnie. 
„Decyzja o rezygnacji z lokali-
zacji Choczewo, zapadnie po 
uzyskaniu postanowienia przez 
GDOŚ, co planowane jest w cią-
gu najbliższych miesięcy” — po-
daje biuro prasowe PGE EJ1.

Nie oznacza to jednak — prze-
konują ekolodzy — rezygna-

cji z programu atomowego. 
Pozostałe dwa miejsca, czyli 
Lubiatowo-Kopalino i Żarnowiec, 
nadal będą badane.

Wiadomo jednak, że wo-
kół polskiego programu ato-
mowego narastają pytania. 
Przedstawiciele rządu sceptycz-
nie wypowiadają się na temat 
tej potężnej inwestycji, szaco-
wanej na 50-60 mld zł. Są też 
opóźnienia, np. z ogłoszeniem 
postępowania zintegrowanego. 
Ten proces, mający na celu wy-
łonienie dostawcy finansowania 
i technologii do budowy, miał 
zostać uruchomiony do końca 
2015 r., ale to się nie stało. 

Zarząd PGE EJ1, w przeciwień-
stwie do niektórych spółek z gru-
py PGE, nie przeszedł powybor-
czych zmian. Prezesem nadal jest 
Jacek Cichosz.  [GRA]  © Ⓟ

Zostały tylko dwa 
miejsca dla atomu Polska awansowała  

w indeksie wolności gospodarczej

Rankingi

P olska znalazła się na 39. miejscu 
na świecie (wobec 42. w ubiegłym 

roku) i 18. w Europie w Indeksie Wolności 
Gospodarczej The Heritage Foundation  
i The Wall Street Journal. Uzyskała 69,3 pkt., 
tj. 5,1 pkt. więcej niż rok temu i najwięcej 
w historii rankingu. Szczególnie poprawiła 
punktację w zakresie praw własności  
(+5 pkt.), poziomu korupcji (+1), warunków 
dla biznesu (+1,4), polityki monetarnej 
(+3,9) oraz wolności inwestycyjnej (+5).
W czołówce światowej rankingu, jako kraje 
w pełni wolne gospodarczo, znajdują się: 
Hongkong — 88,6 pkt., Singapur — 87,8,  
Nowa Zelandia — 81,6, Szwajcaria — 81,  
oraz Australia — 80,3. W badaniu  
uwzględniono 178 państw.
W Europie najlepsze wyniki osiągnęły: 
Szwajcaria — 81 pkt., Irlandia — 77,3, 
Estonia — 77,2, Wielka Brytania — 76,4, 
oraz Dania — 75,3.  

W rankingu porównano 44 kraje europejskie.
Indeks Wolności Gospodarczej jest 
przygotowywany przez The Heritage 
Foundation i The Wall Street Journal  
od 1995 r. W jego ramach analizowane  
są rządy prawa (prawa własności, poziom 
korupcji); wielkość sektora publicznego 
(fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność 
regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka 
monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku 
(handel, inwestycje, finanse).  [ISBNEWS, DI] © Ⓟ

39. 
 Takie miejsce w tym roku zajęła Polska  

w rankingu wolności gospodarczej wobec
42. w roku poprzednim.

50-60
mld zł  Na tyle szacuje się 
koszt budowy dwóch elek-
trowni atomowych w Polsce. 
Pierwsza z nich miałaby ru-
szyć około 2025 r., ale to data 
od dawna nieaktualizowana. 

Gratulujemy 
naszym 

inwestorom

TFI PZU

*

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ* 

Najlepszy fundusz dłużny wg rankingu „Pulsu Biznesu” z 11 stycznia 2016

Stopa zwrotu w 2015: +3%, a za ostatnie 5 lat: +45,9%

R E K L A M A  3 2 6 7 9



PulsDnia

MF szuka specjalisty 
od podatków
Paweł Szałamacha potrzebuje eksperta, który weźmie na siebie 
ciężar uszczelnienia systemu podatkowego. 
Misja spocznie prawdopodobnie na barkach Pawła Gruzy

proc. Taki odsetek 
dzieci i młodzieży 
do lat 18 w Polsce 
w 2014 r. żyło 
w skrajnym ubóstwie. 10

 Bieda dotyka głównie dzieci w rodzinach wielodzietnych 
— 57 proc. w rodzinach z trójką dzieci i 79 proc. z czwórką i więcej 
dzieci — wynika z badania GUS. W latach 2013-14 stopa ubóstwa 
skrajnego była podobna jak w latach poprzednich i wyniosła nieco 
ponad 7 proc. Granica skrajnego ubóstwa to 540 zł na osobę 
w gospodarstwie jednoosobowym i 1458 zł w 4-osobowym 
(dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci do 14 lat).  [DI]
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Walka z wyłudzeniami, reforma admi-
nistracji podatkowej i poprawa ściągal-
ności podatków to priorytety ekipy z ul. 
Świętokrzyskiej. Dzisiaj w kierownictwie 
Ministerstwa Finansów (MF) nie ma 
jednak osoby, która specjalizowałaby 
się w podatkach i zatrzymała strumień 
przeciekających fiskusowi przez palce mi-
liardów.

— Od kilku tygodniu minister 
Szałamacha prowadzi rozmowy z Pawłem 
Gruzą, który może zostać wiceministrem 
nadzorującym departamenty podatkowe 
— twierdzi osoba z resortu finansów, chcą-
ca zachować anonimowość.

Główny zainteresowany odmówił ko-
mentarza, ale — jak zapewnia resort finan-
sów — rozmowy są już na finiszu, chociaż 
ich wynik nie jest jeszcze przesądzony.

— Paweł Gruza, podobnie jak minister, 
duże nadzieje na poprawę sytuacji w podat-
kach wiąże z działaniami analityczno-infor-
matycznymi. Już teraz w ramach działalno-
ści w Fundacji Republikańskiej doradza nam 
przy wielu projektach, np. przygotowaniu 
strategii na rzecz poprawy ściągalności po-
datków — mówi nasze źródło w MF.

Podatkowy ekspert
Obecnie podatkami zajmuje się inny wi-
ceminister — Konrad Raczkowski, jednak 
jego specjalizacja to przede wszystkim za-
rządzanie gospodarcze, finanse publiczne 
i gospodarka nieformalna. Paweł Gruza 
ma znacznie bogatsze CV podatkowe. 
Pierwsze szlify zdobywał w firmach kon-
sultingowych Arthur Andersem i Ernst 
& Young. Specjalizuje się w optymali-
zacji podatkowej transakcji krajowych 
i transgranicznych oraz podatkach VAT, 
dochodowych i akcyzie. Od 2007 r. jest 
udziałowcem i członkiem zarządu firmy 
konsultingowej MRR. Doradza głównie 
w sektorze energetycznym, finansowym 
i nieruchomości. Zajmuje się obsługą in-
westycji zagranicznych nad Wisłą od stro-
ny prawnej i podatkowej.

— Formalnie nie jest doradcą podatko-
wym, ale zdecydowanie jest specjalistą 
z zakresu VAT. Jego zaletą jest to, że zna 

problemy podatkowe od drugiej strony, 
tj. z perspektywy biznesu — mówi dorad-
ca podatkowy, chcący zachować anoni-
mowość.

Paweł Gruza karierę zaczynał m.in. 
w Instytucie Studiów Podatkowych (ISP) 
prof. Witolda Modzelewskiego. Ich poglą-
dy jednak się rozjechały, a objęcie przez 
Pawła Gruzę fotela wiceministra finansów 
mocno osłabiłoby wpływ ISP na kształt 
projektów ustaw powstających w resor-
cie finansów.

Gospodarczy doradca
Paweł Gruza nie jest też anonimowy 
w szeregach Prawa i Sprawiedliwości 
(PiS). Doradzał partii przed wyborami 
jako ekspert gospodarczy. W programie 
wyborczym prezentowanym na lipcowej 
konwencji w Katowicach był jego refe-
rat, w którym przekonywał, że system 
podatkowy trzeba naprawić. W jaki spo-
sób? Między innymi tworząc Centralną 
Instrukcję Podatkową, która prezento-
wałaby spójną politykę interpretowania 
przepisów podatkowych MF w podziale na 

poszczególne branże gospodarki 
i z uwzględnieniem ich specy-
fiki.

Szersze kompetencje miał-
by dostać również Rzecznik 
Praw Obywatelskich, który 
mógłby kontrolować uchwa-
lanie przepisów i pilnować, 
żeby były przejrzyste 
i wprowadzane 
z odpowiednim 
wyprzedzeniem. 
Co roku miał-
by też oceniać 
funkcjonowanie 
systemu podat-
kowego. 

Paweł Gruza 
uważa też, że 
konieczne są 
zmiany w pro-
cesie legisla-
cyjnym w za-
kresie podatków. 
Obecnie jest nieprzej-
rzysty i podatny na lob-

bing. Kluczem do sprawnej admini-
stracji podatkowej są kompetentne 

kadry, dlatego powinna powstać 
Szkoła Skarbowości.

Zdaniem kandydata na wi-
ceministra, fiskus powinien też 

nieco odpuścić podatnikom. Jak? 
Wprowadzając np. racjonalne zasa-

dy rozstrzygania wątpliwości 
prawnych oraz ich interpre-
tację na korzyść podatnika. 
Urzędnicy mieliby też sza-
nować czas księgowych 
w firmach i nie żądać 
od nich informacji czy 
dokumentów, które są 
już fiskusowi znane. 
Zmianie miałyby ulec 
również postępowa-
nia karno-skarbowe. 
W opinii Pawła Gruzy 
dzisiaj są często sztucz-
nie wszczynane, żeby 
przedłużać nieudolnie 
prowadzone postępowa-

nia podatkowe.  © Ⓟ

 SIÓDMY ELEMENT: Jeśli Paweł Gruza zdecyduje się dołączyć do kierownictwa resortu finansów, będzie siódmym wiceministrem, 
ale z punktu widzenia nowej ekipy rządzącej — kluczowym. Priorytetem PiS jest walka z luką podatkową. Paweł Szałamacha obiecuje, 
że fiskus odzyska w przyszłym roku 15 mld zł.  [FOT. EAST NEWS]

Formalnie 
[Paweł Gruza 
— red.] 
nie jest 
doradcą 
podatkowym, 
ale jest 
specjalistą 
z zakresu 
VAT. Jego 
zaletą jest 
to, że zna 
problemy 
podatkowe 
od drugiej 
strony, 
tj. z perspek-
tywy biznesu.

Bartek 
Godusławski

b.goduslawski@pb.pl  223-33-99-38
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Rada Nadzorcza Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą Warszawie ogłasza o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego 
na następujące stanowiska w Zarządzie tej spółki:

    1) Prezesa Zarządu;
    2) Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury;
    3) Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowo-ekonomicznych;
    4) Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji.

Rada Nadzorcza zaprasza do składania zgłoszeń w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko Prezesa Zarządu, 
Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych  
oraz Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwanej dalej PKP PLK S.A. 

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

czym nie krótsze niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie na stanowisku kierowniczym, 
z uwzględnieniem zarządzania podmiotami gospodarczymi lub dużymi jednostkami organizacyj-
nymi podmiotów gospodarczych; 

 c) niekaralność i brak toczących się postępowań karnych wobec kandydata;
 d)  korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
 e)  niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska 

członka zarządu w spółkach handlowych;
 f)  dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kie-

rowniczym.

2.  Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury powinien spełniać kryteria 
określone w pkt 1 lit. od c – f oraz kryteria następujące:

 a) wykształcenie wyższe;
 b)  co najmniej 8-letni staż pracy, przy czym nie krótsze niż 3-letnie udokumentowane doświadczenie 

na stanowisku kierowniczym technicznym w podmiocie gospodarczym prowadzącym działalność 
w zakresie zarządzania infrastrukturą kolejową.

3.  Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych powinien spełniać 
kryteria określone w pkt 1 lit. od c – f oraz kryteria następujące:

 a)  wykształcenie wyższe (kierunkowe); dodatkowym atutem będzie wykształcenie podyplomowe 
z zakresu finansów, prawa lub zarządzania;

 b)  co najmniej 8-letni staż pracy, przy czym nie krótsze niż 5-letnie udokumentowane doświadczenie 
na stanowisku kierowniczym obejmującym swoim zakresem obowiązki zarządzania finansami.

4.  Kandydat na Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwestycji powinien spełniać kryteria okre-
ślone w pkt 1 lit. od c - f oraz kryteria następujące:

 a) wykształcenie wyższe;
 b)  co najmniej 8-letni staż pracy, w tym nie mniej niż 5-letnie doświadczenie na stanowisku obejmu-

jącym swoim zakresem planowanie, przygotowanie lub realizację inwestycji w sektorze transportu;
 c)  znajomość prawa polskiego i unijnego w zakresie wdrażania projektów infrastrukturalnych współ-

finansowanych ze środków pomocowych w ramach perspektywy finansowej 2007–2013 oraz 
2014–2020.

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

przez PKP PLK S.A. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na 
stanowisko: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania infrastruktury, Członka 
Zarządu – dyrektora ds. finansowo – ekonomicznych oraz Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji 
inwestycji; 

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

kontaktowego lub faksu); 
 d) aktualny, nie starszy niż 30-dniowy oryginał zaświadczenia o niekaralności;
 e) poświadczone kopie następujących dokumentów: 
  • dowodu tożsamości; 
  • dyplomu ukończenia wyższej uczelni; 
  • świadectw pracy (lub zaświadczenie o zatrudnieniu);
 f) oświadczenie kandydata o: 
  • ukończeniu studiów wyższych; 
  • stażu pracy oraz doświadczeniu wymaganym na stanowisku, na które kandydat aplikuje; 
  • korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych; 
  •  niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska 

członka zarządu w spółkach handlowych;
  • braku toczących się postępowań karnych przeciw kandydatowi;
  •  braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 g)  oświadczenie w sprawie uzyskania absolutorium w związku z pełnieniem funkcji w organach osoby 

prawnej, jeżeli kandydat pełnił taką funkcję; 
 h)  oświadczenie dotyczące prowadzenia aktywności społecznej lub zarobkowej, które mogą powodować 

konflikt interesów z uwagi na przedmiot działalności Spółki, której dotyczy postępowanie;
 i)   inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności  kandydata.
Odpisy dokumentów, o których mowa w pkt. e mogą być poświadczone przez kandydata, jednakże oryginały 
lub urzędowe odpisy tych dokumentów kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej 
najpóźniej w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymienione dokumenty i oświadczenia powinny być załączone w formie przewidzianej przepisami rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego 
na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.). 

6.  Zgłoszenia kandydatów winny być doręczone do Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 
03–734 Warszawa, ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C, w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
„Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko: (wpisać nazwę stanowiska, którego zgłoszenie dotyczy) 
spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w terminie do 16 lutego 2016 r. do godz. 16.00.

Przyjmujący zgłoszenie wyda, na żądanie, pisemne potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zawierające datę 
i godzinę przyjęcia.
Zgłoszenia mogą być również przesłane pocztą kurierską lub listem poleconym na adres Spółki: Centrali 
Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03–734 Warszawa, ul. Targowa 74, pok. 014, parter skrzydło C. 
Decyduje termin wpływu pod wskazany powyżej adres. 

7.  Informacje o Spółce, w zakresie przekazywanym z mocy prawa sądowi rejestrowemu, będą dostępne 
w siedzibie Spółki po uprzednim umówieniu, w terminie do 15 lutego 2016 r. do godz. 16.00.

Osobą upoważnioną do udostępniania dokumentów jest Pani Urszula Chmielecka tel. + 48 (22) 47 332 96.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie lub nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie 
podlegają rozpatrzeniu, o czym kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną na 
wskazany w zgłoszeniu numer telefonu lub adres elektroniczny.

8.  Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifi-
kacyjnego. Wycofanie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.

9.  Złożone oferty zostaną otwarte w dniu 17 lutego 2016 r.

10.  Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi warunki formalne określone w ogłoszeniu zostaną 
przeprowadzone w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03–734 Warszawa, ul. Targowa 
74, od dnia 29 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. W toku rozmów Rada Nadzorcza oceniać będzie 
w szczególności:

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

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

bliczne;
 f)  znajomość zasad nadzoru właścicielskiego, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa oraz 

rachunkowości zarządczej;
 g) znajomość przepisów prawa w zakresie dotyczącym działalności Spółki;
 h) doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji członka zarządu w spółce.

10.1.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Prezesa Zarządu, poza zagadnieniami wymienio-
nymi w pkt 10, ocenia się również wiedzę kandydata z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących:

 a)  finansów (np. rachunkowości, oceny projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu 
i kontroli finansowej przedsiębiorstwa);

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

10.2.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora ds. utrzymania 
infrastruktury, poza zagadnieniami wymienionymi w pkt 10, ocenia się również wiedzę kandydata 
z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących utrzymania w sprawności technicznej infrastruktury 
kolejowej oraz ustalania standardów utrzymania linii kolejowych.

10.3.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych 
i ekonomicznych, poza zagadnieniami wymienionymi w pkt 10, ocenia się również wiedzę kandydata 
z co najmniej jednego z zagadnień dotyczących finansów (np. rachunkowości, oceny projektów inwe-
stycyjnych, finansów przedsiębiorstwa, audytu i kontroli finansowej przedsiębiorstwa).

10.4.  W toku rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na Członka Zarządu – dyrektora ds. realizacji inwe-
stycji poza zagadnieniami wymienionymi w pkt 10, ocenia się również wiedzę kandydata z co najmniej 
jednego z zagadnień dotyczących przygotowania i wykonawstwa przedsięwzięć inwestycyjnych oraz 
prowadzenia procesów inwestycyjnych, w tym finansowanych ze środków unijnych.

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

12.  O wynikach postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. 
13.  Przeprowadzający postępowanie kwalifikacyjne będzie mógł, bez podania przyczyn, w każdym czasie 

zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydatów. 

14.  Dokumenty kandydata, którego zgłoszenie nie uzyskało aprobaty Rady Nadzorczej, nie odebrane 
przez niego osobiście w terminie 14 dni od daty powiadomienia o braku aprobaty zostaną komisyjnie 
zniszczone. 



Po wielomiesięcznych bojach i podcho-
dach prawnych, Nextbike, spółka zależna 
giełdowego Larqa, dopięła swego, wy-
grywając przetarg w Łodzi. Tym samym 
lider wśród operatorów systemów rowe-
rów miejskich ma już około 90 proc. pol-
skiego rynku, w sumie 6,1 tys. rowerów. 
Pozostały tysiąc jeździ u kilku mniejszych 
operatorów. Rozstrzygnięcie w Łodzi 
oznacza, że zaciekle walczący o kontrakt 
BikeU z potężnej grupy kapitałowej Egis 
(ma już systemy w Szczecinie, Bydgoszczy 
i Bielsku-Białej) wciąż nie zdobył swojego 
pierwszego, dużego miasta.

— Nie zmieniamy strategii, będziemy 
starać się kolejne kontrakty. Wierzymy, 
że znajdą się miasta w Polsce zaintere-
sowane systemami rowerów na najwyż-
szym poziomie — zastrzega Krzysztof 
Bernatowicz, prezes Egis Projects Polska.
Ostatecznie to Egis złożył najwyższą ofertę 
w łódzkim przetargu, którego zwycięzcę 
— na wskutek protestów — zmieniano czte-
rokrotnie.

Kij w szprychy
Niższą niż zwycięskie 12,3 mln zł za czte-
roletni kontrakt zaoferował Romet Rental, 

który w zeszłym roku przejął operatora 
systemów w Rzeszowie i Toruniu. 

— Będziemy brali udział w kolejnych 
przetargach na kompleksową obsługę miej-
skich stacji rowerowych. Jesteśmy do tego 
przedsięwzięcia strategicznie, organizacyj-
nie i wykonawczo dobrze przygotowani 
— zapowiada Wiesław Grzyb, prezes Arcus 
& Romet Group, właściciela Romet Rental.
Jednak jak dowiedzieliśmy się w łódzkim 
magistracie i jak wynika z dokumentów 
przedstawionych przed Krajową Izbą 
Odwoławczą, włodarze Łodzi obawiali 
się, czy niska cena nie będzie oznaczać 
ryzyka kłopotów z uruchomieniem 
i utrzymaniem systemu. Efekt? Zasypali 
Romet Rental pytaniami związanymi 
m.in. ze szczegółowymi kalkulacjami 
finansowymi. Na część spółka nie odpo-
wiedziała, przez co magistrat odrzucił 
ofertę producenta rowerów z Dębicy.
— Z naszego doświadczenia wynika, że in-
stalacja systemu to zaledwie około 30 proc. 
kosztów. Reszta wydatków pojawia się 
później, przy utrzymaniu sieci rowerów 
miejskich. Stąd nawet mając skalę, wypra-
cowane procesy i partnera reklamowego, 
nie byliśmy w stanie dać oferty takiej, jaką 
złożył Romet Rental — twierdzi Tomasz 
Wojtkiewicz, prezes Nextbike Polska.

Szwajcarskie klimaty
Nextbike, który obecnie jest jednym z klu-
czowych aktywów Larqa, ma za sobą trud-
ny rok. Opóźnienia w Łodzi oznaczały, że 

plany przebicia 20 mln zł przychodów 
spełzły na niczym. 

— W tym roku urośniemy 
o 25 proc. — zapowiada Wojtkiewicz, choć 
w końcu roku lidera rowerów miejskich 
czeka kilka kluczowych rozstrzygnięć.
2015 r. Nextbike zakończył z 17 mln zł przy-
chodu i prawie 5 mln zł EBITDA. Plan na 
2017 r. to już 30 mln zł przychodu i znacznie 
ponad 10 mln zł EBITDA. Wedle prognoz, 
strumień pieniędzy z rowerów pod flagą 
biało-czerwoną dopiero wzbiera — do 2018 r. 
mają się rozstrzygnąć kontrakty warte łącznie 
nawet 100 mln zł. Jesienią Nextbike ma ogło-
sić nowego głównego partnera reklamowego 
(wygasa kontrakt z mBankiem), ale też być 
blisko odnowienia kontraktu w Warszawie.

W tym roku do wygrania jest jeszcze kilka 
innych projektów, m.in. Poznań i rozbudowa 
systemów w Szczecinie, gdzie swojej pozycji 
bronić będzie BikeU. Największą niewiadomą 
jest przetarg w Krakowie, zakładający dosta-
wę 1,2 tys. rowerów. Tu, obok dwójki adwer-
sarzy z łódzkiego przetargu, pojawił się nowy, 
poważny konkurent. To austriacki Sycube, 
budujący m.in. projekt roweru publicznego 
obejmującego całą Szwajcarię. © Ⓟ

 ŁÓDŹ TO NIE WSZYSTKO:  Nextbike, 
którym kieruje Tomasz Wojtkiewicz, 
mierzy wysoko. Jednak zachodni konkurenci 
już wiedzą, że w Polsce da się zbudować 
duże i rentowne systemy. I liczą na to, 
że prędzej czy później złamią dominację 
spółki portfelowej Larqa.  [FOT. ARC]
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Nextbike 
nie pedałuje sam 
Spółka portfelowa Larqa wygrywa kolejne przetargi i roztacza wizję dużych zysków. 
Szyki mogą jej pokrzyżować rywale z Francji i Austrii

mln zł  Takiej wartości umowy kredytowe podpisała Stocznia 
Remontowa Nauta z PKO BP, ARP oraz z ING BSK. Spółka z Grupy 
Mars Shipyards & Offshore jest jedną z najszybciej rozwijających się 
stoczni w Polsce. W latach 2009-15 zwiększyła przychody ponad-
czterokrotnie, uzyskując w 2015 r. ponad 415 mln zł ze sprzedaży.  [DI, PAP]160 

Drogie częstotliwości 
po NetNecie nie są dla 
T-Mobile wymarzonym 
nabytkiem. 
Jeśli operator za nie 
zapłaci, to nie od razu.

W ciągu najbliższego tygodnia 
do budżetu państwa wpłyną 
bardzo duże pieniądze od teleko-
mów — ale nie tak duże, jak miały 
wpłynąć. Po zakończeniu aukcji 
częstotliwości 800 i 2600 MHz, 
które będą wykorzystywane do 
dostarczania internetu LTE, pięć 
firm miało wpłacić za wylicytowa-
ne częstotliwości 9,233 mld zł. Od 
końca ubiegłego tygodnia wiado-
mo, że dokładnie 2,053 mld zł nie 

wpłaci spółka NetNet, należąca 
do Szymona Ruty, syna znaczą-
cego akcjonariusza Cyfrowego 
Polsatu. Wylicytowała ona jeden 
blok w najcenniejszym paśmie 
800 MHz, ale postanowiła wy-
cofać wniosek o wydanie decy-
zji rezerwacyjnej przez Urząd 
Komunikacji Elektronicznej 
(UKE). 

W tej sytuacji blok „wraca do 
puli” i — jak mówiła PAP szefo-
wa UKE Magdalena Gaj — powi-
nien automatycznie przypaść 
T-Mobile, który w licytacji tego 
bloku złożył ostatecznie ofertę 
o zaledwie 31 mln zł niższą niż 
NetNet. Operator, kontrolowa-
ny przez Deutsche Telekom, 
wylicytował w aukcji jeden blok 

w „osiemsetce” za 2,022 mld zł. 
Jeszcze w październiku oficjal-
nie komunikował, że jest gotów 
zapłacić tyle samo za drugi, je-
śli nie zrobi tego NetNet, choć 
jednocześnie zgłaszał liczne za-
strzeżenia do aukcji i wniosko-
wał o jej unieważnienie. 

T-Mobile nie chciał wczoraj 
oficjalnie odnosić się do tego, 
czy nadal zamierza zapłacić po-
nad 2 mld zł za blok zwolniony 

przez NetNet. Tymczasem od 
października sytuacja uległa 
zmianie. O ile bowiem w aukcji 
walczono o abstrakcyjne bloki, 
o tyle teraz, po zakończeniu 
procedury i rozdysponowaniu 
częstotliwości przez UKE, bloki 
są konkretne — a ten, z którego 
zrezygnowała spółka NetNet, 
nie leży obok bloku wylicyto-
wanego już przez T-Mobile, 
tylko sąsiaduje z blokami Playa 

i Sferii. To ma niebagatelne zna-
czenie, bo jeśli bloki nie leżą 
obok siebie, trudniej uruchomić 
na nich wydajną sieć LTE. Dwa 
sąsiadujące bloki w „osiemset-
ce” za około 3 mld zł wylicyto-
wał Orange, więc T-Mobile tym 
bardziej nie uśmiecha się płacić 
o 1 mld zł więcej za bloki prze-
dzielone pasmem Playa.

— Przy tak ogromnym wy-
datku kluczowe znaczenie dla 
jego zasadności ma to, czy blo-
ki leżą obok siebie, czy nie. Jeśli 
nie będą leżały, trzeba będzie 
znaleźć inne rozwiązanie — sły-
szymy ze źródła zbliżonego do 
T-Mobile. 

W licytacji feralnego bloku 
trzecie było P4, operator sieci 

Play, które oferowało zaledwie 
357 mln zł. Gdyby T-Mobile nie 
zdecydował się na zapłacenie 
za zwolniony przez NetNet 
blok, z automatu mogłoby to 
uczynić właśnie P4, zdobywa-
jąc cenną częstotliwość za cenę 
kilkakrotnie niższą niż konku-
rencja. Niezależnie od decyzji 
T-Mobile i od tego, czy uda mu 
się wywalczyć zmianę aranża-
cji bloków, do budżetu z tytu-
łu aukcji w najbliższych dniach 
wpłynie 7,18 mld zł. Wpłata 
za blok, który miał przypaść 
spółce NetNet, będzie moż-
liwa dopiero po ponownym 
przeprowadzeniu procedury 
rezerwacyjnej i wydaniu decy-
zji przez UKE.  [MZAT]   © Ⓟ

Niepewna przyszłość bloku za 2 mld zł
Przy tak ogromnym wydatku 
kluczowe znaczenie 

dla jego zasadności ma to, czy bloki leżą 
obok siebie, czy nie. Jeśli nie będą leżały, 
trzeba będzie znaleźć inne rozwiązanie.

Karol
Jedliński

k.jedlinski@pb.pl  22-333-99-21



Górnicy nie chcą 
negocjować, dopóki 
nie dostaną z powrotem 
gwarancji z 17 lipca 
2015 r. W środę strony 
spotkają się ponownie. 

To już tradycja, że do związ-
ków zawodowych Kompanii 
Węglowej (KW), największej fir-
my górniczej w Polsce i w UE, 
przyjeżdżają na trudne rozmowy 
przedstawiciele rządu. Wczoraj 
na Śląsk pojechał Grzegorz 
Tobiszowski, wiceminister ener-
gii odpowiedzialny za górnictwo. 
Oficjalne wieści wskazują jedy-
nie, że strony znów umówiły 
się na środę. Nieoficjalne niosą 
więcej szczegółów.

Obniżki i łączenie
Po pierwsze, związkowcy okre-
ślili swoje warunki brzegowe. 
Bezwzględnie domagają się, 
aby zarząd KW wycofał się z ze-
rwania porozumienia z 17 lipca 
zeszłego roku. To dokument, 
który gwarantuje górnikom 
rok niezmienionych warunków 
pracy od momentu utworzenia 
Polskiej Grupy Górniczej (PGG, 
czyli tzw. Nowej Kompanii 
Węglowej). To utworzenie 
zaplanowano — po licznych 
opóźnieniach — na maj 2016 r. 
Utworzenie PGG to filar planu 
ratunkowego dla KW, która 
jest de facto bankrutem i żyje 
dzięki jednorazowym zastrzy-
kom gotówki — ze sprzedaży 
zapasów, przedpłat, pożyczek 
od innych państwowych firm.

— Wypowiedzenie porozu-
mienia to jak przystawienie pi-
stoletu do głowy — komentuje 

Przemysław Skupin ze związku 
Sierpień 80.

Zarząd KW argumentował 
dotychczas, że sytuacja na 
rynku węgla jest dramatyczna, 
surowiec tanieje, więc firmy 
nie stać na takie gwarancje. To 
oznacza, że zarząd dobrowol-
nie się z zerwania porozumie-
nia nie wycofa, ale to rząd po-
dejmuje w górnictwie decyzje. 
Dla Grzegorza Tobiszowskiego 
będzie to pierwszy powybor-
czy test na nowym stano-
wisku.

— Jeżeli zarząd się 
nie wycofa, zoba-
czymy, jakie będzie 
zdanie właściciela 
— mówił wczoraj 
Dominik Kolorz, 
szef śląsko-dąbrow-
skiej Solidarności.

Po drugie, w tle rozmów po-
jawiły się już newralgiczne ele-
menty budżetu KW na 2016 r. 
Z naszych informacji wynika, 
że zarząd chce m.in. obniżyć 
średnią pensję brutto o 1200 zł. 
Jest też mowa o łączeniu kopal-
ni, a wśród przykładów poja-
wia się fuzja kopalni Pokój 
z Bielszowicami. Ta pierwsza, 
ze złożem na wyczerpaniu, ma 
być docelowo zamknięta.

Związkowcy tych informacji 
nie komentują.

— Łączyć kopalnie 
należy racjonalnie, bo 
połączenie Sośnicy 
z Makoszowy dało 
złe efekty — uważa 
Przemysław Skupin.

Do dyskusji o pła-
cach ani myśli jednak 
usiąść, jeśli porozu-

mienie z 17 lipca nie zosta-
nie przywrócone.

Wreszcie po trzecie, dysku-
sja dotyczyła tzw. czternastek. 
Zarząd KW chce wypłacić tę 
dodatkową pensję w ratach, 
związki chcą całość od razu, 
czyli na początku lutego. 
Postępów w dyskusji — według 
zgodnych relacji — brak.

O strajku nie mówią
W zeszłym roku, w obliczu zbli-
żającej się kampanii wyborczej, 
związki zawodowe chętnie się-
gały po argument protestów 
lub strajków. Po wyborach 
po ten argument jeszcze nie 
sięgnęły, choć rządowi PiS też 
serwują gorzkie słowa.

— Zaczyna szwankować 
komunikacja między rządem 
a stroną społeczną — wspo-
minał kilka dni temu Dominik
Kolorz.

Mimo to kręgom rządowym 
groźba strajku nie wydaje się 
realna. Podkreślają, że związ-
kowi liderzy wolą negocjacje, 
bo nad strajkiem trudno utrzy-
mać kontrolę.

KW nie podała jeszcze wyni-
ków za 2015 r. Wiadomo jednak, 
że po trzech kwartałach 2015 r. 
całe polskie górnictwo miało 
1,674 mld zł straty netto. © Ⓟ

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

7PULS BIZNESU, 2 LUTEGO 2016

Górnicy i rząd 
jeszcze ponegocjują

190 tys. osób 
w centrach usług
Sektor, który rośnie 
jak na drożdżach, liczy, 
że zostanie doceniony 
przez rząd. 

Żaden inny sektor nie rozwija 
się tak szybko jak nowoczesne 
usługi biznesowe. Obecnie 
w ponad 560 centrach pracu-
je prawie 170 tys. osób — a to 
dane tylko dla spółek z zagra-
nicznym kapitałem. Według 
szacunków branżowego zrze-
szenia ABSL, na koniec roku 
zatrudnienie może urosnąć do 
180-190 tys. Wyzwaniem dla 
sektora jest jednak podaż pra-
cowników.

— Przyrost naturalny spada, 
dlatego pracujemy nad zmia-
nami w edukacji, np. wprowa-
dzeniem na studia elementów, 
które lepiej przygotują absol-
wentów do pracy w bizne-
sie i centrach usług — mówi 
Wojciech Popławski, dyrek-
tor zarządzający Accenture 
Operations i wiceprezes ABSL.

Centra usług poszukują co-
raz lepiej wykwalifikowanych 
osób. 

— Wchodzą automatyzacja 
i robotyzacja, część pracy wyko-
nują komputery. Dzieje się jed-
nak to, na czym nam zawsze za-
leżało: utrzymujemy najbardziej 
wartościowe stanowiska pracy, 
a prostsze procesy przejmują 
maszyny lub kraje Dalekiego 
Wschodu — mówi Marek 
Grodziński, członek zarządu 
Capgemini w Polsce, dyrektor 
Europejskiej Sieci Centrów Usług 
wspólnych i wiceprezes ABSL. 

Zaawansowane procesy, 
do których zaliczają się usługi 
finansowe lub usługi dla firm 
z branży finansowej, przeno-
szone są do Polski z Europy 
Zachodniej i USA.

— Zdarza się, że od podstaw 
obsługujemy nowy produkt. 
Np. firma przygotowała nową 
polisę ubezpieczeniową, ale 
nie chciała tworzyć back of-
fice i middle office do obsłu-
gi, bo nie było wiadomo, czy 
projekt wypali. Stworzyliśmy 
taką usługę od początku do 
końca w Polsce — opowiada 
Marek Grodziński.

Przedstawiciele ABSL pod-
kreślają, że są ważnym partne-
rem miast. 

— Jesteśmy chyba jedynym 
sektorem, który ma tak do-
bre relacje ze wszystkimi naj-
większymi miastami w Polsce. 
Mamy oddziały w Katowicach, 
Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, 
Warszawie, Łodzi i Trójmieście, 
gdzie prowadzimy regular-
ne spotkania. Gdy jesteśmy 
potrzebni np. w Toruniu, 
Bydgoszczy czy Szczecinie, zbie-
ramy liderów z innych miejsc 
i tam jedziemy. Włodarze miast 
zauważyli, że kontakty z nami 
przekładają się na nowych in-
westorów, bo często jesteśmy 
pierwszą linią kontaktu dla firm 
szukających miejsc pod centra 
— mówi Wojciech Popławski.

ABSL spodziewa się, że 
2016 będzie rokiem, w którym 
nowoczesne usługi biznesowe 
zostaną ostatecznie uznane 
— zarówno przez opinię pu-
bliczną, jak i przez partnerów 
publicznych — za sektor stra-
tegiczny dla Polski. Zrzeszenie 
od kilku lat walczy o zmiany 
w prawie pracy, które m.in. 
umożliwią weryfikację prze-
szłości kryminalnej kandydatów 
do pracy, czego wymagają np. 
zagraniczne fundusze inwesty-
cyjne. Z szacunków związku 
wynika, że w tej branży mogło-
by powstać w kilka lat nawet 
100 tys. miejsc pracy.  [MAG]  © Ⓟ

 PIERWSZY TEST: Grzegorz 
Tobiszowski od dwóch miesięcy 
jest wiceministrem energii. 
Związki liczą, że zmusi 
zarząd Kompanii Węglowej 
do przywrócenia gwarancji. 
Co zrobi wiceminister – okaże się 
wkrótce.  [FOT. FOTOGOŚĆ — FORUM]

P oczątek roku nie przynosi najlepszych infor-
macji z gospodarki. Indeks PMI, tworzony 

przez ekspertów Markit Economics na podstawie 
opinii menedżerów logistyki, zanurkował z 52,1 pkt. 
w grudniu do 50,9 pkt. w styczniu.  To zaskoczenie, 
bo chociaż ekonomiści spodziewali się lekkiego 
hamowania przemysłu, nikt nie zakładał, że spowol-
nienie będzie tak silne. Powód? Przede wszystkim 
osłabienie popytu krajowego. Gorsze są oceny 
bieżącego poziomu produkcji, spodziewany jest 
wolniejszy napływ zamówień krajowych, wzrasta-
ją wolne moce produkcyjne i słabnie aktywność 
zakupowa firm. Menedżerów o ból głowy nadal 
przyprawiają też ceny. Firmy wciąż raportują 
obniżki, żeby zwiększyć popyt. Optymizm płynie 
jedynie z deklaracji dotyczących powiększania zało-
gi. Wśród ekonomistów rośnie jednak przekonanie, 
że polski wzrost PKB w pierwszym kwartale nie 
będzie już tak imponujący jak pod koniec ubiegłego 
roku i spowolni do ok. 3,3 proc.  [BG]   © Ⓟ

Chłodniejsze nastroje w przemyśle
Ważne dane

— firmy Prokom Software. Trzy 
lata temu w przetargu nie było 
konkurencji. Potencjalni rywale 
obawiali się, że narzędzie jest zbyt 
skomplikowane. Kiedy we wrze-
śniu 2015 r. ZUS ogłosił kolejne 
postępowanie, zaprosił do udziału 
także inne firmy IT.  [MGA]

INFORMATYKA

Cztery firmy 
walczą 
o przetarg w ZUS 

Asseco Poland ma konkuren-
tów w przetargu na utrzymanie 
systemu KSI kluczowego dla 
funkcjonowania ZUS. Komisja 
przetargowa właśnie otworzyła 
oferty — oprócz rzeszowskiego 
giganta na start w przetargu 
zdecydowały się: krakowski 

Comarch, Atos Polska i konsorcjum 
HP/Capgemini. Zwycięzca będzie 
utrzymywał system od 2017 r. ZUS 
zdecydował się na wcześniejsze 
rozpisanie przetargu, by dać wyko-
nawcy rok na naukę. Od lat zajmuje 
się tym Asseco Poland, które jest 
spadkobiercą twórcy systemu 

700  
mln zł  Na tyle jest 
szacowana wartość 
przetargu na utrzyma-
nie systemu KSI w ZUS. 

Źródło: Markit Economics

Przemysł traci impet
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Zmniejszenie liczby wypadków o 70 proc. 
i skrócenie czasu reakcji nawet o 25 proc. 
— takie efekty daje zainstalowanie systemu 
dającego priorytetowy przejazd pojazdom 
specjalnym, jak karetki, auta straży po-
żarnej czy policji — podaje amerykańska 
firma Global Traffic Technologies (GTT), 
która pracuje nad rozwiązaniami od lat 
60. ubiegłego wieku, a w 2007 r. wydzie-
liła się z 3M. Spółka ma też rozwiązania dla 
transportu miejskiego. Zielona fala pozwa-
la o 40 proc. zmniejszyć opóźnienia i skró-
cić czas podróży o 10-20 proc. Albo — jeśli 
autobus ma przyjechać na przystanek za 
wcześnie — można go opóźnić na skrzyżo-
waniu. To dla miast wielkie oszczędności.

— Zastosowanie naszego systemu dla 
samochodu uprzywilejowanego pozwala 
uniknąć kosztów wypadków, które średnio 
sięgają 1 mln USD rocznie, a w przypad-
ku dużych miast, jak Filadelfia — nawet 
30 mln USD. Jeszcze większe oszczędno-
ści daje zastosowanie systemu dla pojaz-
dów straży pożarnej, bo szybsza reakcja 
oznacza mniejsze zniszczenia. W San 
Francisco, gdzie zamontowano nasz sys-
tem na 800 skrzyżowaniach i w 700 po-
jazdach komunikacji miejskiej, inwestycja 
zwróciła się jeszcze w tym samym roku 
— opowiada Doug Roberts, prezes GTT. 

Europejskie próby
Aż 41 z 50 największych miast USA używa 
systemu GTT, który ma na świecie — głów-
nie w USA i Kanadzie — 3100 klientów 
i urządzenia zainstalowane w 50 tys. po-
jazdów oraz na 70 tys. skrzyżowań. Spółka 
ma biuro w Wielkiej Brytanii i pierw-
sze wdrożenia w Europie Wschodniej 
— Rumunii w Targu-Mures (system dla 
pojazdów specjalnych) i Bułgarii w Burgas 
i Warnie, gdzie zlokalizowane jest biuro 
obsługujące region.

— W Polsce możemy zacząć od dużego 
lub małego miasta, bo obsługujemy i me-
tropolie, i miasteczka z trzema skrzyżowa-
niami. Jesteśmy otwarci. Szukamy partne-
ra, który będzie obsługiwał i utrzymywał 
system — mówi Doug Roberts. 

Ale to już było
Część polskich miast już ma systemy, któ-
re ułatwiają ruch pojazdom komunikacji 
miejskiej. 

GTT chce wejść 
do miast
Amerykański producent inteligentnych rozwiązań 
dla transportu publicznego i pojazdów uprzywilejowanych 
przymierza się do podboju Polski. Czy nie za późno?

Przedsiębiorcy, którzy 
rywalizowali o aktywa gazowe 
Serinusa na Ukrainie, 
doszli do porozumienia. 
Po sześciu latach spółka rodziny 
Kulczyków opuszcza ten kraj.

Jeszcze w zeszłym tygodniu wydawało 
się, że Serinus Energy — spółka z portfela 
Kulczyk Investments — musi poczekać na 
30 mln USD, za które chce sprzedać swo-
je ukraińskie złoża gazu. Uzgodnioną już 
transakcję z tamtejszym oligarchą Mykołą 
Złoczewskim chciał zablokować wspólnik 
Serinusa w tym projekcie, pólnocnoame-
rykańska firma Cub Energy. Strony doszły 
jednak do porozumienia.

Porozumienie zakłada, że Cub Energy 
zrezygnuje z prawa pierwokupu, za co 
dostanie dodatkowe 5 proc. udziałów 
w ukraińskiej spółce (dziś ma 30 proc.). 
Resztę będzie mieć Burisma Holdings, 
czyli spółka kontrolowana przez 
Mykołę Złoczewskiego.

Dla Serinusa oznacza to, że najpóźniej 
do 8 lutego dostanie uzgodnione 30 mln 
USD za 70 proc. udziałów w ukraińskim 
biznesie. By oszacować efekty tej inwe-
stycji, należy do tej kwoty dodać jeszcze 
40,6 mln USD dywidend, które Serinus za-
inkasował od 2010 r. Serinus kupił udziały 
w ukraińskich złożach w połowie 2010 r., 
za 45 mln USD.

Transakcja oznacza też, że Serinus koń-
czy przygodę z Ukrainą. W portfelu zostały 
mu złoża ropy i gazu w Tunezji (prowa-
dzi tam poszukiwania, ale też produkuje) 
i Rumunii (tylko poszukiwania). Wielkim 
inwestycjom w tym sektorze nie sprzyja 
niska ceny ropy naftowej, a w Tunezji, do-
datkowo, niestabilna sytuacja polityczna. 
Mimo wszystko Serinus zapowiada kolejne 
odwierty w Rumunii — przeznaczy na nie 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży aktywów 
na Ukrainie.  [GRA]   © Ⓟ

Serinus 
kończy 
przygodę 
z Ukrainą

— Gdynia, Sopot i Gdańsk wspólnie 
wdrożyły system, w którym priorytetowy 
jest transport publiczny. Tristar umożliwia  
w przyszłości wdrożenie systemu priory-
tetów dla pojazdów służb ratowniczych, 
jednakże wymaga to wielu uzgodnień 
i wypracowania procedur z instytucjami, 
którymi miasto nie zarządza, takimi jak 
straż pożarna, organy służby zdrowia i po-
licji — mówi Karol Żarski z Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdyni.

Pierwsze tego typu rozwiązanie za-
instalowano w Poznaniu w 1997 r. na 
skrzyżowaniu Most Teatralny z ulicami 
Roosevelta-Dąbrowskiego, gdzie natęże-
nie ruchu tramwajowego jest zaliczane do 
największych w Europie.

— Ostatnio w części miasta wymienili-
śmy stary system zarządzania na nowy. 
Korzystamy z rozwiązań Siemensa, ho-
lenderskiej firmy Vialis i polskiej MSR 
Traffic. Obawiam się, że system GTT, 
który przestawia sygnalizację tylko na 
jednym skrzyżowaniu, może spo-
wodować zamieszanie na całym 
koordynowanym obszarze.
Z naszego punktu widzenia nie 
są to nowoczesne rozwiązania 
— uważa Tadeusz Nawalaniec, 
zastępca dyrektora ds. inży-
nierii ruchu w Zarządzie 
Dróg Miejskich w Poznaniu.

Jego zdaniem, GTT 
łatwiej było zaistnieć 
w Bułgarii czy Rumunii, 
które są mniej zaawanso-
wane technologicznie niż 
Polska, choć w Polsce z roz-
wiązań firmy skorzystają 

być może mniejsze miasta, np. do ułatwie-
nia wyjazdu karetek ze szpitali.

Dobry pomysł
Eksperci chwalą włączenie do systemu 
priorytetowego przejazdu straży pożarnej. 

— W Polsce koncentrujemy się zwykle 
na komunikacji miejskiej. Nie wyobrażam 
sobie wprowadzenia priorytetu dla kare-
tek czy samochodów policji, bo jest ich 
zbyt wiele, ale straż pożarna — to dobry 
pomysł, zainspirował mnie — przyznaje 
Tadeusz Nawalaniec. 

Podobnie jest w Rzeszowie, gdzie sys-
tem obsługujący pojazdy komunikacji 
miejskiej wdrożył Siemens.

— Jesteśmy zainteresowani wdrożeniem 
systemu, w którym priorytetem będą po-
jazdy specjalne — mówi Waldemar Wilk 
z Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie, gdzie od 2012 r. 
wydarzyły się dwa tragiczne wypadki na 

skrzyżowaniach, gdy z sa-
mochodami uprzy-

wi le jowanymi 
p rz e j e ż d ż a -

jącymi na 
czerwonym 
ś w i e t l e 
z d e r z y ł y 
się samo-
chody oso-

b o w e , 
k t ó r e 
n i e 
ustąpiły 

p i e r w -
szeństwa.  
© Ⓟ

Małgorzata
Grzegorczyk

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

5 
tys. zł  Tyle 
kosztuje wyposaże-
nie jednego pojazdu 
uprzywilejowanego 
w odbiornik.

20
tys. zł  Tyle 
kosztuje przystoso-
wanie sterownika 
sygnalizacji świetl-
nej umieszczonego 
na skrzyżowaniu.

90 
mln zł  Tyle 
kosztował inteligent-
ny system transpor-
towy w Poznaniu, 
który objął 
1/3 miasta i działa 
na 115 skrzyżowa-
niach, obejmuje 
tunele koordynacyj-
ne dla komunikacji 
tramwajowej, kame-
ry, systemy pomiaru 
prędkości itd.

20 
mln zł  Tyle wydał 
Kalisz, który wdrożył 
inteligentny system 
w połowie miasta 
na 23 skrzyżowa-
niach.

 NIEZRAŻONY: Nie obawiam się konkurencji w Polsce, bo wszędzie ją mamy. 
Nie przychodzimy do miasta i nie mówimy, że mamy produkt, tylko pytamy, jak możemy
pomóc. Przykładem jest San Francisco, które miało inny system, ale niezadowalający.
Jego przedstawiciele poprosili nas o pomoc i teraz to nasz klient — mówi Doug Roberts, 
prezes GTT.   [FOT. ARC]

mld USD Taka jest wartość umowy Rolls-Royce’a 
z Norwegian Air na dostawę silników Trent 1000 i obsługę 
serwisową dla 19 nowych dreamlinerów 787. Obsługą 
serwisową ma zostać objętych również 11 boeingów 787 
już wcześniej wyleasingowanych przez przewoźnika.  [KŁ, DI]

2,7

JUŻ PISALIŚMY

„PB” z 26 stycznia 2016 r.

 W ubiegłym tygodniu informowaliśmy, 
że ukraiński oligarcha Mykoła 
Złoczewski chce kupić gazowe 
aktywa Serinusa. 
To ukraiński oligarcha i minister 
ekologii w czasach Wiktora 
Janukowycza, byłego prezydenta 
Ukrainy.
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Nowym prezesem 
największej sieci 
małych sklepów 
na rynku będzie Tomasz 
Suchański, były dyrektor 
generalny Biedronki. 

Zmiany na najwyższych stano-
wiskach to ostatnio domena 
spółek skarbu państwa, ale tak-
że w sektorze prywatnym coś 
się dzieje. Tomasz Suchański, 

menedżer przez lata związany 
z portugalską grupą Jeronimo 
Martins, od marca będzie pre-
zesem spółki Żabka Polska, 
należącego do funduszu Mid 
Europa Partners, operato-
ra sieci handlowych Żabka 
i Freshmarket. Spółka poinfor-
mowała  o tym w poniedziałek 
w oficjalnym komunikacie.

Nowy prezes Żabki był 
m.in. dyrektorem generalnym 
Biedronki w latach 2011-14, 

ostatnio zasiadał w zarządzie 
Jeronimo Martins Polska. Na 
stanowisku zastąpi Krzysztofa 
Andrzejewskiego, który w Żabce 
zaczynał w 2013 r. od stanowi-
ska CFO, a prezesem był przez 
niespełna rok. Teraz ma pozo-
stać w zarządzie spółki, a także 
„uczestniczyć w innych projek-
tach inwestycyjnych funduszu 
Mid Europa”. 

— Jego kompetencje planu-
jemy wykorzystywać także 

w innych branżach niż handel 
detaliczny — mówi Zbigniew 
Rekusz, senior partner w Mid 
Europa Partners.

W skład obu sieci, kontrolo-
wanych przez fundusz, wchodzi 
obecnie ponad 4,1 tys. sklepów. 
Przedstawiciele Mid Europy jesz-
cze rok temu zapowiadali, że za 
kupcem na sieć zaczną rozglądać 
się w 2017 r. Sami zostali jej wła-
ścicielem w 2011 r., odkupując 
Żabkę od funduszu Penta, który 

cztery lata wcześniej kupił ją od 
Mariusza Świtalskiego, twórcy 
m.in. Biedronki, Eurocashu 
i Czerwonej Torebki. Jeszcze za 
czasów Mariusza Świtalskiego 
prezesem Żabki został Jacek 
Roszyk, który kierował nią do 
ubiegłego roku, gdy niespo-
dziewanie fundusz Mid Europa 
postanowił się z nim rozstać. 
Nieoficjalnie chodziło m.in. 
o słabsze od oczekiwanych wy-
niki sieci Freshmarket.  [MZAT] © Ⓟ

 ZMIANA FORMATU: Tomasz 
Suchański przez lata dbał o rozwój 
dyskontowej Biedronki, teraz 
spróbuje sił w mniejszych Żabkach 
i Freshmarketach.  [FOT. ARC]

Skok z Biedronki do Żabki

wieniu. Oznacza to zapewnienie 
stabilności cenowej, czyli inflacji 
poniżej, ale zbliżonej do 2 proc., 
w średnim terminie
— powiedział Benoit Coeure.
Odniósł się także do poprawiającej 
się kondycji państw strefy euro, 
przyznając, że polityka monetarna 

Kontynuacja stymulacji gospodar-
ki przez EBC w marcu jest bardzo 
prawdopodobna. Takie wnioski 
wynikają z wystąpienia Benoita 
Coeure’a, członka zarządu banku.
— W EBC zawsze dawaliśmy jasno 
do zrozumienia, że jesteśmy goto-
wi odegrać znaczącą rolę w oży-

POLITYKA MONETARNA

EBC będzie 
nadal stymulował 
strefę euro 

banku odegrała tu niemałą rolę.
— Dane ze strefy euro dowodzą, 
że nasza polityka odnosi zamie-
rzony skutek, mając znaczny 
wkład w ożywienie cykliczne. Rada 
prezesów podsumuje swoje 
stanowisko w marcu — dodał 
członek zarządu EBC.  [KŁ, DI]

Organizator  medialnyOrganizator inwestycyjny

III edycja konkursu „Pulsu Biznesu” i VRP
dla start-upów, firm rodzinnych  

oraz średnich firm wdrażających innowacje

Szczegóły na stronie impuls.pb.pl

CHCESZ 
 zdobyć kolejną rundę 

finansowania / pozyskać 

kapitał na rozwój firmy?

PRZEKONAJ 
 do swojego  

projektu jury

POZYSKAJ 
 partnera w biznesie 

i inwestora

WYPEŁNIJ 
 do 2 marca  

formularz zgłoszeniowy

WYGRAJ 
 nagrodę pieniężną

R E K L A M A  



PulsFirmy Wspieramy przedsiębiorców  
także na firma.pb.pl

Prawo  Firmy już nie muszą obawiać się upadłości   
— nawet w dużych kłopotach, dostaną drugą szansę.  
Zapewnia im to nowe prawo restrukturyzacyjne

Widmo bankructwa już 

Już wkrótce upadłość może stać się rzadko 
używanym w Polsce terminem. Od począt-
ku roku obowiązuje bowiem nowe prawo 
restrukturyzacyjne, które zmieniło również 
prawo upadłościowe. Zgodnie z jego zasa-
dami, niemal każda firma dostanie drugą 
szansę, a bankrutować przedsiębiorcy będą 
jedynie w ostateczności. Interesujących roz-
wiązań jest więcej. 

Kultura restrukturyzacji
Generalnie nowe prawo zmienia podejście 
do problemów w firmie. 

— To zmiana kultury likwidacji na kul-
turę restrukturyzacji — mówi Maciej Roch 
Pietrzak, licencjonowany doradca restruk-
turyzacyjny, prezes PMR Restrukturyzacje, 
prodziekan ds. nauki i legislacji Krajowej Izby 
Doradców Restrukturyzacyjnych. 

Poprzednia ustawa z 2003 r.  Prawo upa-
dłościowe i naprawcze premiowała raczej 
bankructwo. 

— Zapisy dotyczące otwarcia postępowa-
nia naprawczego były praktycznie martwe. 
Niewiele ponad 60 postępowań na przestrze-
ni trzynastu lat to porażka — zwraca uwagę 
Andrzej Głowacki, prezes DGA. 

Niewiele było także postępowań układo-
wych. 

— W praktyce stanowiły zaledwie ok. 
20 proc. wszystkich postępowań, a jedynie 
138 układów nie zakończyło się do dziś ich 

uchyleniem. Dla większości przedsiębior-
ców postępowanie upadłościowe kończyło 
się więc likwidacją ich spółek — mówi Piotr 
Zimmerman, radca prawny w kancelarii 
Zimmerman i Wspólnicy. 

To prowadziło do zaspokajania wierzycieli 
w mniejszym stopniu, niż byłoby to możliwe 
przy dalszym funkcjonowaniu firmy. 

— Obecnie, jeśli tylko dłużnik wyrazi chęć 
restrukturyzacji, to co do zasady taką szansę 
dostanie — zauważa Anna Pukszto, prezes 
Stowarzyszenia Praktyków Restrukturyzacji, 
radca prawny, partner w Kancelarii Prawnej 
Dentons. 

— Natomiast postępowanie upadłościowe 
ma w założeniu stać się ostatecznością, kie-
dy sytuacja przedsiębiorcy okaże się na tyle 
trudna, że jego restrukturyzacja nie będzie 
miała widoków na przyszłość — dodaje Piotr 
Zimmerman. 

Skarb na równi z wierzycielami
Temu założeniu mają sprzyjać m.in. takie 
zmiany jak zniesienie uprzywilejowania 
skarbu państwa w postępowaniu upadłościo-
wym oraz nowy sposób wynagradzania za-
rządców i nadzorców restrukturyzacyjnych. 

Zgodnie z poprzednią ustawą w pierw-
szej kolejności z masy upadłości spłacane 
były koszty postępowania i wynagrodzenie 
syndyka, następnie roszczenia pracownicze 
i składki na ZUS, potem fiskus i na końcu 
wierzytelności kontrahentów. Nowe prawo 
łączy dwie pierwsze kategorie wierzycieli 
w jedną pierwszą, a III i IV w jedną katego-
rię drugą, dzięki czemu w drugiej kategorii 
na równi zaspokajane będą zaległe podatki 
i wierzytelności przedsiębiorców. Jedynymi 
należnościami publicznoprawnymi, które 
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Drobny biznes odważniej wydaje pieniądze
Coraz więcej mikro- 
i małych firm inwestuje. 
Częściej decydują się 
także wydać  
na ten cel nieco więcej 
niż dotychczas.

Mikro- i małe firmy deklarują 
coraz lepsze nastroje, ale na 
deklaracjach się nie kończy. 
Ich optymizm odzwierciedla 
coraz większa skłonność do 
inwestycji — pokazuje badanie 
Banku Pekao, przeprowadzone 
na ok. 7 tys. takich podmiotów. 
W ostatnich dwunastu miesią-
cach aż 46 proc. firm poniosło 
wydatki inwestycyjne, o ponad 
3 pkt. proc. więcej niż w rekordo-
wym do tej pory 2012 r. Przy tym 

wzrost aktywności dotyczy za-
równo mikro-, jak i małych firm. 
W ubiegłorocznej edycji badania 
poniesienie wydatków inwesty-
cyjnych deklarowało 40 proc. 
mikro- i 57 proc. małych firm, 
a w tym roku wartości te wzro-
sły odpowiednio do 45 proc. 
i 63 proc. Do tego nakłady na in-
westycje są coraz wyższe — w cią-
gu roku o 2 pkt. proc. zmniejszył 
się odsetek inwestycji o wartości 
poniżej 10 tys. zł, a o 1 pkt proc. 
wzrósł odsetek inwestycji war-
tych od 0,5 do 1 mln zł. 

Tylko w branży budowlanej 
odsetek inwestujących firm był 
na takim samym poziomie jak rok 
wcześniej, w pozostałych wzrósł 
— od 4 pkt. proc. w handlu i pro-
dukcji do 8 pkt. proc. w usługach. 
Ponadto liczba inwestujących 

przedsiębiorców wzrosła w każ-
dym województwie, z wyjątkiem 
świętokrzyskiego i warmińsko-
-mazurskiego. Największy, 12-pro-
centowy wzrost odnotowano 
w województwie opolskim i po-
morskim. 

W kolejnych dwunastu mie-
siącach 39 proc. firm deklaruje 
poniesienie inwestycji. Należy się 
jednak spodziewać, że rzeczywi-
ście inwestujących przedsiębior-
ców będzie więcej niż obecnie, 
ponieważ ich deklaracje zwykle 

są mniej optymistyczne niż rze-
czywistość. Na przykład dwa 
lata temu prowadzenie projek-
tów inwestycyjnych deklarowa-
ło 32 proc. firm, a rzeczywisty 
ich odsetek sięgnął 40 proc. 
Natomiast w ubiegłym roku 
29 proc. firm mówiło o inwesty-
cjach, a zainwestowało aż 46 proc. 

Firmy będą inwestować 
przede wszystkim w to co do-
tychczas — czyli wyposażenie, 
narzędzia i przyrządy (46 proc.) 
oraz w maszyny i urządzenia 
(43 proc.). Będą też inwestować 
coraz więcej — zgodnie z de-
klaracjami odsetek inwestycji 
o wartości poniżej 10 tys. zł po-
winien spaść z 31 do 21 proc., 
a inwestycje o nakładach powy-
żej 100 tys. zł wzrosnąć z 15 do 
21 proc.  [SW]  © Ⓟ

  Ile małe i średnie firmy wydają na inwestycje?

W ostatnich  
12 miesiącach

W kolejnych  
12 miesiącach

Poniżej 10 000 zł 31 21

10 001-100 000 zł 54 56

100 001 — 500 000 zł 12 17

500 001 — 1 000 000 zł 2 2

Powyżej 1 000 000 zł 2 2

Źródło: Raport o sytuacji mikro- i małych firm w 2015 r., Bank Pekao 

29
proc.  Tyle badanych  
przez Pekao firm zapowiadało 
inwestycje w 2015 r…

46
proc  …a aż tylu  
przedsiębiorców 
w rzeczywistości 
zdecydowało się inwestować 
w ubiegłym roku.

korzystają z uprzywilejowania, są należności 
z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne 
przypadające za trzy ostatnie lata przed ogło-
szeniem upadłości. 

— Do tej pory skarb państwa nie miał mo-
tywacji, aby głosować za układem. Obecnie 
jest on zaspokajany proporcjonalnie jak  wie-
rzyciele prywatni i ma interes w doprowa-
dzeniu do zawarcia układu — tłumaczy Piotr 
Zimmerman. 

Natomiast wynagrodzenia zarządów 
i nadzorców w procesach restrukturyzacyj-
nych zostały tak skonstruowane, żeby takim 
osobom też zależało na przeprowadzeniu po-
stępowania z sukcesem. 

— Nowelizacja wprowadza motywacyjny 
system wynagradzania nadzorców i zarząd-
ców, wiążąc wysokość ich wynagrodzenia ze 
skutkiem w postaci nie tylko zawarcia ukła-
du, ale nawet z jego wykonaniem — mówi 
Maciej Roch Pietrzak. 

— Za przeprowadzenie postępowania 
nadzorcy przysługuje jedynie 40 proc. wyna-
grodzenia. Kolejne 50 proc. otrzyma po pra-
womocnym zatwierdzeniu układu, a ostat-
nie 10 proc. po jego wykonaniu. Sposób 
wynagrodzenia zarządcy jest podobny — za 
przeprowadzenie postępowania otrzymuje 
30 proc. wynagrodzenia, po prawomocnym 
zatwierdzeniu układu 55 proc., a po jego wy-
konaniu pozostałe 15 proc.  — podkreśla Piotr 
Zimmerman. 

Skutecznemu przeprowadzeniu postępo-
wania sprzyjać ma także możliwość wyboru 
nadzorcy albo zarządcy przez dłużnika lub 
wierzycieli. Do tej pory osoby zajmujące się 
procesami upadłościowymi i naprawczymi 
wyznaczał sąd. Teraz może taką osobę wska-
zać dłużnik, o ile uzyska poparcie wierzycieli 

reprezentujących 30 proc. sumy wierzytel-
ności, albo sami wierzyciele. 

— W starym stanie prawnym nie było 
wiadomo, czyje interesy reprezentuje taka 
osoba. Teraz  nadzorcy i zarządcy mają jasno 
sprecyzowanego klienta i muszą zabiegać 
o wyrobienie marki wśród dłużników i wie-
rzycieli — tłumaczy Anna Pukszto. 

Niewypłacalność po nowemu
Nowe prawo zmienia również pojęcie nie-
wypłacalności. Poprzednia ustawa za główną 
przesłankę ogłoszenia niewypłacalności będą-

Sylwia 
Wedziuk

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

 Z UPADŁOŚCIĄ SIĘ ZDĄŻY: Nowe prawo 
restrukturyzacyjne umożliwia danie przed-
siębiorcom drugiej szansy. W końcu na re-
strukturyzacji mogą zyskać wszyscy, a z upa-
dłością zawsze się zdąży — mówi Maciej 
Roch Pietrzak, prezes PMR Restrukturyzacje, 
prodziekan ds. nauki i legislacji Krajowej Izby 
Doradców Restrukturyzacyjnych.  [FOT. AR]

Zapisy  
dotyczące 
otwarcia 
postępowa-
nia napraw-
czego były 
praktycznie 
martwe. 
Niewiele 
ponad 60 
postępowań 
na przestrze-
ni trzynastu 
lat to porażka. 
 Andrzej Głowacki 

prezes DGA



nie takie straszne

WDROŻENIE JPK

Apel 
o wykładnię 
dla mikrofirm

Data, od której powstanie 
obowiązek tworzenia danych dla 
fiskusa w formacie Jednolitego Pliku 
Kontrolnego (JPK) przez podatników 
innych, niż mali i średni przedsię-
biorcy wydaje się ostatnio trudna 
do określenia — oceniają eksperci 
PwC. Przypominają, że zgodnie 

z nowelą Ordynacji podatkowej, 
mali i średni przedsiębiorcy mogą 
to robić fakultatywnie w okresie 
od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 
2018 r. Czyli wniosek z tego, że po-
zostali, a zwłaszcza duzi, mają taki 
obowiązek od 1 lipca 2016 r. 
Ordynacja nie wyjaśnia jednak, jakie 

zasady dotyczą mikrofirm. W opinii 
PwC, należy przyjąć, że ci podatnicy 
nie mogą być traktowani bardziej 
restrykcyjnie niż mali i średni 
przedsiębiorcy i nie powinno się 
wymagać od nich wdrożenia JPK 
od 1 lipca 2016 r. Według Marcina 
Sidelnika, dyrektora w dziale praw-

no-podatkowym PwC, Ministerstwo 
Finansów powinno wyjaśnić jedno-
znacznie, czy mikroprzedsiębiorcy 
(prowadzący księgi za pomocą 
programów komputerowych) mają 
być objęci obowiązkiem przekazy-
wania danych w formacie JPK od 
1 lipca 2018 r.  [IWA] 
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Za mało pieniędzy na biotechnologię
Droga od badań 
do komercjalizacji jest 
długa i kapitałochłonna. 
Niedobór kapitału 
to największy problem 
branży biotech. 

Firmy biotechnologiczne to nie 
start-upy, które w miesiąc potra-
fią zrobić aplikację, a w cztery 
zdobyć grupę klientów. Biznes 
wywodzący się z nauki obarczo-
ny jest zdecydowanie większym 
ryzykiem, a przede wszystkim 
wymaga znacznie więcej czasu 
i pieniędzy. 

Z najnowszego badania 
Deloitte przeprowadzonego 
wśród 86 firm z tej branży wy-
nika, że problem z pozyskaniem 

kapitału jest nadal głównym ha-
mulcem rozwoju biotechnologii 
w Polsce. Najbardziej popular-
nym i realistycznym sposobem 
na komercjalizację technologii 
opracowanych przez firmy bio-
technologiczne jest umowa licen-
cyjna z dużą spółką.

60 proc. z tej grupy za naj-
większy czynnik ryzyka dla dzia-
łalności sektora uważa dostęp do 
finansowania, w tym do fundu-
szy publicznych i unijnych. Ale 
wierzą w poprawę swojej sytu-
acji. Zdaniem 40 proc. badanych 
w ciągu najbliższych dwunastu 
miesięcy warunki do prowadze-
nia biznesu w tym segmencie 
rynku się poprawią.

Prawie 67 proc. responden-
tów uważa też, że sam proces 
pozyskiwania finansowania 

w sektorze biotechnologii jest 
skomplikowany. Jeśli chodzi 
o ocenę warunków  prowadzenia 
działalności biotechnologicznej 
w Polsce to jest on umiarkowa-
ny. Niemal 29 proc. badanych 
ocenia je jako dobre lub bardzo 
dobre. Tyle samo przyznaje, że 
są niekorzystne. 

Znacznie lepszą ocenę przed-
siębiorcy z sektora biotech wy-
stawiają obowiązującym ich 
regulacjom prawnym. Według 
76 proc. są one przyjazne lub 
umiarkowanie przyjazne.

Zapytani o pożądane źró-
dła finansowania projektów 
w pierwszej kolejność wskazują 
na polskie i zagraniczne fundu-
sze venture capital i private equ-
ity (62 proc. wymienia polskie; 
9,5 proc. zagraniczne). 24 proc. 

ma plany związane z wprowa-
dzeniem spółki na warszawską 
Giełdę Papierów Wartościowych 
lub rynek NewConnect. 

Według 40 proc. ankietowa-
nych dostęp do finansowania pu-
blicznego, w tym pochodzącego 
z unijnych pieniędzy, w sektorze 
biotechnologii jest umiarkowany. 
Tylko 5 proc. uważa go za łatwy.

Jeśli chodzi o poziom zaawan-
sowania projektów biotechnolo-
gicznych, większość (68 proc.) 
badanych przyznaje, że podsta-
wowa technologia lub produkt 
opracowywane przez firmę znaj-
dują się obecnie w fazie badań. 
A zaledwie 5 proc. deklaruje 
zaawansowany poziom rozwoju 
technologii lub produktu i wspo-
mina o drugiej lub trzeciej fazie 
badań klinicznych.  [MBE]  © Ⓟ Źródło: Deloitte

Daleko od rynku
   Na jakim etapie rozwoju znajduje się podstawowa technologia
lub produkt pana/pani firmy (prace nad nowymi lekami) (proc.)

znaku CE/badań klinicznych

wejście na rynek

sprawdzenie koncepcji

prototyp

badania

   Na jakim etapie rozwoju znajduje się podstawowa technologia
pana/pani firmy (inna działalność)

III faza badań klinicznych/zatwierdzenie

II faza badań klinicznych

regulacje przedkliniczne

badania 68,4

21,0

5,3

5,3

10,5

21,0

47,4

15,8

5,3

cej podstawą ogłoszenia upadłości dłużnika 
uznawała sam fakt niewykonywania przez 
niego wymagalnych zobowiązań pieniężnych. 

— Nieistotne było rozróżnienie, czy dłuż-
nik nie wykonuje wszystkich, czy tylko nie-
których zobowiązań, ich wartość, a także 
przyczyna ich niewykonywania. W efekcie 
pojawiły się rozbieżności w orzecznictwie 
sądów — niektóre orzekały zgodnie z dosłow-
nym brzmieniem przepisu, a inne wskazy-
wały, że niewypłacalny jest dopiero dłużnik 
niewykonujący znacznej części swoich zobo-
wiązań — tłumaczy Piotr Zimmerman. 

Według nowej ustawy, dłużnik utracił 
zdolność do wykonywania zobowiązań, gdy 
opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza 
trzy miesiące.

— Dzięki temu na przykład dłużnik pro-
wadzący biznes o charakterze wysoko sezo-
nowym może obronić się przed wnioskiem 
o upadłość, jeżeli wykaże, że nie utracił trwałej 
zdolności do regulowania zobowiązań, ponie-
waż nowy sezon przynosi cyklicznie napływ 
gotówki, z której wszystkie zaległości zostaną 
spłacone — zauważa Maciej Roch Pietrzak. 

 Dodatkową przyczyną niewypłacalności 
w poprzedniej ustawie była przewaga zobo-
wiązań dłużnika nad jego aktywami. W zmie-
nionej ustawie została ona utrzymana, ale 
musi się utrzymywać przez dwadzieścia 
cztery miesiące. 

— Dzięki tym zmianom dłużnik będzie 
miał znacznie więcej czasu na przygotowa-
nie się do przeprowadzenia postępowania 
upadłościowego albo restrukturyzacyjnego 
— podkreśla Piotr Zimmerman. 

Restrukturyzacja to nie upadłość
Istotny jest również fakt rozdzielenia w no-
wym prawie restrukturyzacji od upadłości. 

— Po to, aby zapobiec tzw. stygmatyzacji 
przedsiębiorców powodującej zwiększoną 
awersję kontrahentów do ryzyka i współpra-
cy z przedsiębiorstwem w postępowaniach 
upadłościowych w opcji układowej — tłuma-
czy Maciej Roch Pietrzak.  

Po nowelizacji dłużnik nie jest już zobo-
wiązany dodać do nazwy dopisku „w upadło-
ści”, ale jedynie „w restrukturyzacji”.

Do procedur restrukturyzacyjnych prze-
widzianych w nowym prawie zaliczają się: 
postępowanie o zatwierdzenie układu, 
przyspieszone postępowanie układowe, po-
stępowanie układowe oraz postępowanie 
sanacyjne. 

— To procedury przygotowane na różne 
stadia choroby czy zapaści kondycji finanso-
wej i operacyjnej przedsiębiorstwa — mówi 
Maciej Roch Pietrzak. 

— Spodziewam się jednak, że najbardziej 
oblegane będą dwie procedury — przy-
spieszone postępowanie układo-
we oraz postępowanie sanacyjne. 
Pozostałe są zbyt długotrwałe, 
a w przypadku postępowania 
o zatwierdzenie układu trudność 
może stanowić akceptacja propo-
zycji układowych przez dwie trze-
cie wszystkich wierzycieli w drodze 
zbierania głosów przez przed-
siębiorcę — uważa 
Andrzej Głowacki. 

Układ tylko 
z częścią 
wierzycieli
Prawo restruktu-
ryzacyjne prze-
widuje także 
inne rozwiązania 
niż wspomnia-
ne procedury 
— choćby moż-
liwość zawarcia 
układu częściowe-
go albo przygoto-
waną likwidację. 

Pierwsze z nich 
polega na moż-
liwości przepro-
wadzenia restruk-
turyzacji przez 
p o r o z u m i e n i e 
jedynie z częścią 
wierzycieli. 

— Do tej pory 
dłużnik mógł za-
wrzeć układ jedynie 

ze wszystkimi swoimi wierzycielami lub nie 
zawierać go w ogóle, co oznaczało dla niego 
perspektywę likwidacji przedsiębiorstwa 
— mówi Piotr Zimmerman. 

Nie zawsze jednak trzeba układać się ze 
wszystkimi, żeby przedsiębiorstwo mogło 
dalej funkcjonować. 

— Objęcie układem jedynie części wie-
rzytelności  może wydawać się niesprawie-
dliwe dla tych wierzycieli, którzy zostaną 

objęci układem, a więc nie dostaną 
całości swoich należności. Jednak 

trzeba pamiętać, że kwoty, które 
uzyskają w ramach układu, mo-
głyby nie być możliwe do uzy-
skania, gdyby postępowaniem 
restrukturyzacyjnym została 
objęta cała firma — wskazuje 

Anna Pukszto.
 Układ częściowy może być za-

warty jedynie w postępowaniu 
o zatwierdzenie układu 

i w przyspieszonym 
postępowaniu ukła-
dowym. Wyjątkowo 
dopuszczalne jest 
złożenie wniosku 
o zatwierdzenie 
układu częścio-
wego lub wnio-
sku o otwarcie 
przyspieszonego 
p o s t ę p ow a n i a 
u k ł a d o w e g o 
w ramach trwają-
cego postępowa-
nia sanacyjnego. 
Odpowiednio za-
stosowany układ 

częściowy pozwoli 
na objęcie układem 
także nieobejmo-

walnych dotychczas takimi procedurami 
wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo. 

— Aby doszedł do skutku, w zgroma-
dzeniu wierzycieli powinna uczestniczyć 
co najmniej jedna piąta uprawnionych do 
głosowania nad układem, ponadto uchwała 
o przyjęciu układu zapada, jeśli wypowie się 
za nią większość głosujących wierzycieli, ma-
jących łącznie co najmniej dwie trzecie sumy 
wierzytelności — zwraca uwagę Andrzej 
Głowacki. 

Przygotowana likwidacja
Natomiast przygotowana likwidacja, inaczej 
pre-pack, to procedura, która umożliwia 
szybką sprzedaż przedsiębiorstwa w upadło-
ści, zamiast standardowej likwidacji i jesz-
cze przed podjęciem jakichkolwiek kroków 
w sądzie. 

— W skrócie polega to na złożeniu wraz 
z wnioskiem o upadłość proponowanych 
warunków sprzedaży przedsiębiorstwa 
na rzecz określonego nabywcy — wyjaśnia 
Maciej Roch Pietrzak. 

Minusem standardowej likwidacji jest 
fakt, że o upadłości danej firmy dowiadują 
się wszyscy, co zniechęca kontrahentów, 
pracowników i inwestorów. W przypadku 
przygotowanej likwidacji dłużnik będzie 
mógł wcześniej, po cichu, poszukać kupca 
i ustalić z nim warunki transakcji, dzięki cze-
mu uniknie paniki, a więc również spadku 
wartości przedsiębiorstwa, co natomiast da 
szansę na zachowanie ciągłości firmy i zaspo-
kojenie wierzycieli w większym stopniu niż 
w przypadku likwidacji majątku. 

— Jeśli sąd uwzględni wniosek o zatwier-
dzenie warunków sprzedaży, umowa zawie-
rana jest w ciągu 30 dni od uprawomocnie-
nia się postanowienia sądu, o ile inwestor 
w tym czasie zapłaci całą cenę — mówi Piotr 
Zimmerman. © Ⓟ

 UKŁADÓW JAK NA LEKARSTWO: Dotychczas obowiązująca 
ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze miała liczne wady. 

W praktyce upadłości układowe stanowiły zaledwie ok. 20 proc. 
wszystkich postępowań, a jedynie 138 układów nie zakończyło się 
do dziś ich uchyleniem — mówi Piotr Zimmerman, radca prawny 
w kancelarii Zimmerman i Wspólnicy.  [FOT. ARC]
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 Tyle firm 

zbankrutowało 
w 2015 roku, 
wynika z danych 
pochodzących 
z Monitora 
Sądowego 
i Gospodarczego, 
które przywołuje 
KUKE. 
To o 9,9 proc. mniej 
niż rok wcześniej. 
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Coraz mniej czasu zostało pracodawcom 
na przygotowanie się do zmian przy za-
trudnianiu na czas określony. Za niecały 
miesiąc, od 22 lutego, umowy terminowe 
zaczną podlegać wielu ograniczeniom. 
Pod nowy reżim trafią też kontrakty obec-
nie realizowane, których termin zakończe-
nia wypadnie po tej dacie. To wydaje się 
teraz największym problemem dla przed-
siębiorców.

Przejściowe kłopoty
— Zgłaszane teraz wątpliwości najczęściej do-
tyczą stosowania przepisów przejściowych, 
czyli tego, kiedy faktycznie dana umowa zo-
stanie przekształcona w stosunek pracy na 
czas nieokreślony, ewentualnie czy w danej 
sytuacji pracodawca może zawrzeć jeszcze 
jeden kontrakt terminowy. Pracodawcy py-
tają też, czy drugą umowę trwającą w dniu 
wejścia nowych zasad należy traktować jako 
pierwszą z nowego ustawowego limitu, czy 
może drugą. Nie są to kwestie proste, ale 
przede wszystkim wymagają indywidualne-
go podejścia do każdego przypadku, wzię-
cia pod lupę całego przebiegu zatrudnienia 
danego pracownika i dokładnego przeana-
lizowania poszczególnych dat — przyznaje 
radca prawny Katarzyna Gospodarowicz, 
partner w Kancelarii Prawnej Schampera, 
Dubis, Zając.

Zgłaszane problemy biorą się stąd, że 
ubiegłoroczną nowelizacją Kodeksu pracy 
wprowadzono kilka limitów dla stosowa-
nia umów na czas określony. Od 22 lutego 
2016 r. będzie można zawrzeć maksymalnie 
3 takie umowy, a łączny okres zatrudnienia 
na ich podstawie tej samej osoby w tej sa-
mej firmie nie będzie mógł przekroczyć 
łącznie 33 miesięcy. Nie wlicza się do tego 
umowy na okres próbny. Przekroczenie 
tych limitów jest równoznaczne z zatrud-
nieniem na czas nieokreślony.

— Również uzgodnienie w trakcie trwa-
nia czasowej umowy, że będzie trwała 
dłużej, niż ustalono pierwotnie, będzie 
potraktowane jak zawarcie nowej umo-
wy na czas określony, od dnia następu-
jącego po dniu, w którym początkowo 
miało nastąpić jej rozwiązanie — wyjaśnia 
radca prawny Jolanta Zarzecka-Sawicka 
z Departamentu Prawa Pracy kancelarii 
FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz.

Odliczanie od 22 lutego
Nowe limity należy stosować od wejścia 
w życie nowelizacji, czyli pierwszy okres 

33 miesięcy upłynie 21 listopada 2018 r. 
Dotyczy to także umów zawartych i nie-
zakończonych przed wejściem w życie 
nowelizacji. Bez znaczenia będzie do-
tychczasowy przepracowany czas, nawet 
kilkuletni. Ważny jest ten, który pozosta-
nie po tej dacie, co podkreśla Katarzyna 
Gospodarowicz. Pracodawca musi po-
liczyć, czy okres zatrudnienia pozostały 
z takiej umowy mieści się w kodeksowym 
limicie. Jednocześnie umowa ta będzie 
uważana za pierwszą z trzech z tym sa-
mym pracownikiem dopuszczalnych 
przez znowelizowane przepisy albo za 
drugą, jeżeli została zawarta jako druga 
przed wejściem w życie zmian. 

Załóżmy, że z trwającej obecnie czte-
roletniej umowy dwa lata zatrudnienia 
upłyną 21 lutego, to od 22 lutego zaczną 
biec kolejne dwa, czyli 24 miesiące. To 
mieści się w limicie, do wykorzysta-
nia pozostanie 9 miesięcy. W związku 
z tym, jeśli jest to pierwsza umowa pod-
pisana przez pracodawcę z daną osobą, 
będzie on mógł ją zatrudnić jeszcze raz 
lub dwukrotnie, ale łącznie na maksy-
malnie 9 miesięcy. Jeśli druga — tylko raz.   

Może być jednak też tak, że pozostały 
czas przekroczy limit. W takim przy-
padku pierwszego dnia 34. miesiąca, 
czyli po przekroczeniu limitu, umo-
wa powinna przekształcić się 
w umowę bezterminową, 
na czas nieokreślony.

Dla pracodawców nie 
jest przy tym jasne, czy 
staż pracy u danego 
pracodawcy sprzed 
22 lutego będzie wli-
czany do czasu zatrud-
nienia w celu zastoso-
wania odpowiednich 
okresów wypowie-
dzenia, które będą 
takie jak przy 
umowach na czas 
nieokreślony. 

— Tak, będzie 
wliczany, ale cho-
dzi raczej tylko 
o umowę trwają-
cą 22 lutego. Nie 
jest bowiem tak, że 
tego dnia zerujemy 
liczniki, jak twierdzą nie-
którzy. Inaczej jest, gdy 
pracownik był dawniej 
zatrudniony u pracodaw-
cy, miał przerwę i na nowo 
zostanie zatrudniony po 
22 lutego przez tę samą fir-
mę. Wówczas poprzednie 
miesiące czy lata pracy nie 
będą wliczane do nowych 

limitów — ani do okresu 33-miesięcznego, 
ani do liczby zawartych z nim umów na 
czas określony — mówi Jolanta Zarzecka-
Sawicka.

Podkreśla, że to nie wynika z przepisów 
przejściowych nowelizacji Kodeksu pracy, 
chociaż powinno, ale ze stanowiska resor-
tu pracy z października 2015 r. 

— Należy pamiętać jednak, że stanowi-
sko resortu nie jest wiążące dla organów 
orzekających, czyli sądów pracy, które 
mogą wydawać odmienne stanowiska — 
zwraca uwagę radca z kancelarii FKA.

Wyjątki z uzasadnieniem
Kodeks przewiduje też odstępstwa od tych 
zasad. Daje możliwość zawarcia umowy 

terminowej na czas dłuższy niż 33 miesią-
ce, ale stawia pracodawcom warunki, 
które w praktyce mogą być niełatwe 
do spełnienia.

— Będzie to możliwe, gdy praco-
dawca w umowie wskaże obiektyw-
ne ku temu przyczyny leżące po 
jego stronie. Tak to sformułowano 
w przepisach. Pojęcie jest jednak bar-

dzo ogólne i nie ma jednego katalogu 
powodów uzasadniających zawieranie 

dłuższych umów terminowych. To 
rodzi niepewność, czy pracodawca 

zatrudnił daną osobę faktycznie 
na czas określony — podkre-

śla Katarzyna Gospoda-
rowicz.

Jej zdaniem, z po-
mocą co do wykładni 
przyjdzie dopiero 
orzecznictwo Sądu 
Najwyższego. 

— Obiektywne 
przyczyny są klau-
zulą generalną, zo-
stawiającą duży luz 
interpretacyjny, 
co może skłonić 
pracowników do 
wstępowania na 
drogę sądową. 
Ponadto, praco-
dawca jest zobo-

wiązany zawiado-
mić inspekcję pracy, 

w formie pisemnej lub 
elektronicznej, o zawarciu 

dłuższej umowy o pracę wraz ze wskaza-
niem przyczyn zawarcia takiej umowy. 
Będzie miał na to 5 dni roboczych od jej 
zawarcia. Nie wiadomo tylko, czy zwykły 
e-mail wystarczy — zwraca uwagę Jolanta 
Zarzecka-Sawicka. 

Niedopełnienie tego obowiązku będzie 
wykroczeniem przeciwko prawom pra-
cownika. Grozi za to grzywna od 1 tys. zł 
do 30 tys. zł — przypomniano w komu-
nikacie rzecznika prasowego Głównego 
Inspektora Pracy (GIP), umieszczonym 
na jego stronie internetowej.

Zgodnie z nowelą, inspektor pracy 
będzie musiał ustalić, czy przyczyny po-
dane przez pracodawcę uzasadniają za-
trudnienie pracownika na podstawie takiej 
umowy terminowej, a zwłaszcza, czy jej 
zawarcie służy zaspokojeniu rzeczywiste-
go okresowego zapotrzebowania na jego 
pracę. 

— Ustalenie tych faktów może łączyć się 
z koniecznością przeprowadzenia kontroli 
u pracodawcy — wyjaśnia rzecznik GIP.

Jeżeli inspektor pracy stwierdzi, że 
umowę na czas określony zawarto z naru-
szeniem przepisów, będzie mógł wnieść 
do sądu pracy powództwo o ustalenie, że 
strony łączy umowa o pracę na czas nie-
określony. © Ⓟ

Prawo  Po 22 lutego nie da się rozciągnąć umów na czas określony ponad 
limit 33 miesięcy. Chyba, że biznes tego wymaga, ale trzeba to udowodnić

Uzupełnienie obecnych umów
 Trwające obecnie umowy, których 

czas trwania po wejściu w życie nowych 
zasad znacznie przekroczy wprowadzone 
limity, mogą zakończyć się w przewidzia-
nym czasie, ale tylko gdy odpowiadają 
wymogom nowelizacji Kodeksu pracy. 
To znaczy, jeśli ponadustawowy czas 
ich trwania wynika z tzw. obiektywnych 
przyczyn, czyli tak długo, gdy zatrudnie-
nie na umowę terminową danej osoby 
jest konieczne dla funkcjonowania firmy 
pracodawcy. 
Te argumenty musi on jednak przed-
stawić inspekcji pracy, a najpierw 
uzupełnić o nie samą umowę. Nowela 
daje 3 miesiące od jej wejścia w życie na 
wprowadzenie takich zapisów do umów. 
Potem, w ciągu 5 dni roboczych od ich 
uzupełnienia pracodawca musi przekazać 
informacje na ten temat inspekcji pracy. 
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Nieuchronnie nadciąga 
terminowa rewolucja

proc.  Taki odsetek polskich internautów przyznało, że w ciągu 
ostatnich sześciu miesięcy miało kontakt z reklamą opartą na 
motywie Gwiezdnych Wojen. Spośród filmów opublikowanych 
na oficjalnych kanałach marek na YouTube, najwięcej 
wyświetleń odnotowali producenci elektroniki.  [MBE]

57

Iwona 
Jackowska

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

 LUZ INTERPRETACYJNY: Obiektywne przyczyny pozwalające zawrzeć 
umowę terminową na dłużej niż 33 miesiące sformułowano w Kodeksie pracy 
jako klauzulę generalną. 
— Zostawia ona duży luz interpretacyjny, co może skłonić pracowników do 
wstępowania na drogę sądową. Wymaga też zawiadomienia inspekcji pracy, 
w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu takiej umowy i jej uzasadnie-
nia. Nie wiadomo tylko, czy zwykły e-mail wystarczy — zwraca uwagę Jolanta 
Zarzecka-Sawicka z kancelarii FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz. [FOT. ARC]



WYDARZENIE

Kielce zapraszają 
do rozmów 
o biznesie

Staropolska Izba Przemysłowo-
-Handlowa w Kielcach organi-
zuje spotkania biznesowe w ra-
mach targów STOM (Obróbki 
Metali, Obrabiarek i Narzędzi, 
Obróbki Blach, Laserów 
i Technologii Laserowych, 
Międzynarodowych Targów 

Technologii i Urządzeń dla 
Spawalnictwa). Udział w nich 
jest bezpłatny. 10.03 organiza-
torzy zapraszają szczególnie 
przedsiębiorstwa specjalizujące 
się w następujących dziedzi-
nach: maszyny, urządzenia 
i technologie do obróbki, roboty, 

automaty, linie technologiczne, 
maszyny używane, oprogra-
mowanie CAD-CAM, wspoma-
ganie komputerowe procesów 
obróbki metali, kontrola jakości, 
obrabiarki CNC, urządzenia 
kontrolno-pomiarowe, technika 
pomiarowa i badanie mate-

riałów. Organizatorzy oferują 
wsparcie przy opracowaniu 
ofert, pakietów informacyjno-
-promocyjnych z ofertami firm 
i tłumaczeń. Rejestracja odbywa 
się za pośrednictwem strony: 
izbainnowacji.pl. Zgłoszenia 
przyjmowane są do 10.02. [MBE]

Pierwszy raz od kilku 
kwartałów banki 
zaostrzyły kryteria 
udzielania kredytów dla 
przedsiębiorstw. Zmiany 
ominęły sektor MSP.

W ostatnim kwartale minione-
go roku banki pierwszy raz od 
kilku kwartałów zaostrzyły kry-
teria udzielania kredytów dla 
przedsiębiorstw — wynika z naj-
nowszej ankiety Narodowego 
Banku Polskiego (NBP) na te-
mat sytuacji na rynku kredy-
towym, przeprowadzonej na 
25 bankach o łącznym udziale 
w rynku kredytowym sięgają-
cym 86 proc. Co prawda zmia-
ny dotknęły tylko duże firmy, 
ale w pierwszym kwartale tego 
roku niektóre banki przewi-
dują kontynuację trendu i nie 
dotknie on jedynie kredytów 
długoterminowych dla małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Wspomniane zmiany w ubie-
głym kwartale nie miały dużego 
zasięgu i polegały na podwyższa-
niu marż dla kredytów obarczo-
nych wyższym ryzykiem oraz 
pozaodsetkowych kosztów kre-
dytów. Przy tym pozaodsetkowe 
koszty kredytu zostały podwyż-
szone pierwszy raz od początku 
2014 r. Do zaostrzenia polityki 
kredytowej przyczyniła się m.in. 
oczekiwana sytuacja kapitałowa 
banków. NBP dodaje, że wpłynę-
ły na to także nieuwzględnione 

w ankiecie czynniki, takie jak 
wprowadzenie podatku ban-
kowego oraz wzrost obciążeń 
z tytułu Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. 

Kryteria udzielania kredytów 
dla małych i średnich przedsię-
biorstw się nie zmieniły, warto 
jednak zauważyć, że w poprzed-
nich edycjach badania, co naj-
mniej od początku ubiegłego 
roku, banki mówiły głównie 
o łagodzeniu polityki kredyto-
wej, szczególnie dla segmentu 
MSP. Najwyraźniej trend zaczy-
na się zmieniać. A wszystko po-
mimo że banki nie obserwowa-
ły w czwartym kwartale 2015 r. 
wzrostu popytu na kredyty dla 
przedsiębiorstw i nie oczekują 
go także w pierwszym kwartale 
tego roku. Jedynie na kredyty 
krótkoterminowe dla małych 
i średnich firm popyt może być 
większy. © Ⓟ

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

O 8 pkt. proc. wzrósł 
odsetek polskich 
pracodawców, którzy 
nie mogą znaleźć 
pracowników 
o odpowiednich 
kompetencjach. 

Kłopoty z zatrudnieniem 
potrzebnych specjalistów 
ma 41 proc. pracodawców 
w Polsce. Tak liczna grupa 
przyznała się do tego w 10. 
edycji badania „Niedobór talen-
tów”, prowadzonego co roku 
przez ManpowerGroup. Ich 
odsetek zwiększył się o 8 pkt. 
proc. w porównaniu z poprzed-
nią ankietą.   

Problem nie jest charaktery-
styczny wyłącznie dla polskiego 
rynku pracy. Na trudność z po-
zyskaniem osób o odpowied-
nich kompetencjach zwraca 

uwagę 38 proc. firm zagra-
nicznych objętych badaniem, 
w którym wzięło udział 42 tys. 
respondentów z 42 krajów, 
w tym 750 z Polski. 

W naszym kraju najtrudniej 
jest zrekrutować wykwalifiko-
wanych pracowników fizycz-
nych. Poszukiwani są m.in. me-
chanicy, elektrycy, hydraulicy, 
spawacze, stolarze, tokarze, 
kucharze, drukarze, murarze, 
cieśle, monterzy, elektromon-
terzy, szwaczki, operatorzy 
wózków widłowych itp. Te za-
wody prawie zawsze zajmowały 
w badaniu pierwsze miejsce na 
liście, tylko raz ustąpiły inżynie-
rom — drugiej grupie najbar-
dziej poszukiwanej. 

Trzecią pozycję zajmują 
technicy, którzy awansowali 
na nią z ubiegłorocznego miej-
sca ósmego. Na czwartym pla-
sują się pracownicy działów IT 

(widać stałe pogłębianie się ich 
niedoboru), na piątym i szó-
stym są kierowcy i operatorzy 
produkcji (maszyn), na siód-
mym pracownicy księgowości 
i finansów, potem członkowie 
zarządu i kadra najwyższego 
szczebla oraz przedstawiciele 
handlowi. Dziesiątkę najbar-
dziej poszukiwanych kandyda-
tów zamykają niewykwalifiko-
wani pracownicy fizyczni.

— Można się spodziewać, że 
obecny rok przyniesie nasilenie 
deficytu pracowników — ocenia 
Iwona Janas, dyrektor general-
na ManpowerGroup w Polsce.

Swoją prognozę uzasadnia 
spadającym bezrobociem, co 
oznacza, że rynek pracy prze-
chyla się w kierunku kandyda-
tów, o których pracodawcom 
coraz trudniej. © Ⓟ

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

Kredyty dla firm zaczęły drożeć Brakuje mechaników, 
cieśli i szwaczek
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18
proc.  O ok. tyle może 
wzrosnąć popyt na kredyty 
krótkoterminowe dla MSP 
w I kwartale tego roku. 
W innych kategoriach 
kredytów dla firm banki nie 
oczekują wzrostu popytu.

Zapraszamy na ceremonię 
wręczenia nagród  

Gazele Biznesu 2015  

Potwierdź przybycie na galę, wypełniając formularz 
rejestracyjny na stronie 

ggazzeeele.ppb.ppll
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Hotel Andel`s
ul. Ogrodowa 17, woj. łódzkie
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W 2015 r. na rynku biurowym w Polsce 
padł kolejny rekord. 

— Zawarto umowy najmu na około 1,5 
mln mkw., z czego 834 tys. mkw. przypa-
dło na Warszawę, gdzie 24 proc. udziału  
w popycie mają firmy z sektora usług.  
Poza stolicą przedstawiciele tej branży 
wynajęli aż 56 proc. biur — informuje 
Anna Młyniec, dyrektor działu wynajmu 
powierzchni biurowych i reprezentacji 
najemcy w JLL.  

Rewolucja na stojąco 
Outsourcing wyrasta na jeden z najsil-
niejszych filarów polskiej gospodarki. 
W branży, która rośnie o niemal 20 
proc. rocznie, pracuje ponad 150 tys. 
osób, a szacunkowe dane pokazują, że 
do 2020 r. może zatrudniać ćwierć mi-
liona osób — informują przedstawiciele 
Walter Herz. 

Centra BPO i SSC rozwijają się przede 
wszystkim w Krakowie, Wrocławiu 
i Warszawie, a także w Trójmieście, 
Łodzi, aglomeracji katowickiej, Poznaniu, 
Bydgoszczy, Szczecinie i Lublinie. Dzięki 
outsourcingowi rynek biurowy rozwi-
ja się także w mniejszych miastach, 
m.in. Rzeszowie, Opolu, Radomiu, 
Częstochowie i Pile. Uwagę inwestorów 
przyciągają też Olsztyn i Elbląg. 

Firmy z sektora nowoczesnych usług 
dla biznesu coraz częściej traktują odpo-
wiednie wyposażenie biura jako długo-
trwałą inwestycję, a nie koszt. 

W miejscu pracy ich pracownicy chcą 
się czuć swobodnie i komfortowo. Dlatego 
coraz więcej z nich rezygnuje np. z siedzą-
cego 8-godzinnego trybu pracy na rzecz 
pracy stojąco-siedzącej. 

W 2015 r. brytyjscy eksperci wpro-
wadzili zalecenie, by wykonujący prace 
biurowe stali przynajmniej dwie godziny 
dziennie. Podobne zalecenia wydano m.in. 
w Australii, Stanach Zjednoczonych, a także 
Skandynawii, gdzie już 90 proc. pracow-
ników ma dostęp do stojąco-siedzących 
miejsc pracy. W Polsce obserwujemy pierw-
sze jaskółki zmian — kolejni pracodawcy 
przynajmniej częściowo wyposażają biu-
ra w tzw. aktywne biurka, np. z regulacją 
wysokości blatu lub zamontowaną bieżnią. 

Skąd moda na „aktywną” pracę? 
Według niektórych naukowców, siedze-
nie przez 8 godzin dziennie jest szkodli-
we w podobnym stopniu jak wypalenie 
paczki papierosów. Badania American 
Cancer Society dowodzą, że wskaźnik 
śmiertelności mężczyzn, którzy siedzą 
sześć lub więcej godzin dziennie, jest 
o 20 proc. wyższy niż mężczyzn, którzy 
siedzą trzy godziny lub mniej. Dla kobiet 
jest to aż 40 proc. Dlatego eksperci i le-
karze, zwłaszcza na Zachodzie, nawołują 
do wprowadzania „stojących” biurek, 
ale i do regularnych przechadzek i jak 
największej aktywności fizycznej. W ba-
daniach posuwają się nawet dalej — uwa-
żają, że toalety powinny być umieszczane 

w większej odległości, by spacer w tym 
kierunku był jak najdłuższy. Część wia-
domości pracownicy powinni dostarczać 
sobie osobiście, co dodatkowo mogłoby 
wpłynąć na lepszą integrację zespołów. 
Przydałyby się również aplikacje przypo-
minające o konieczności ruchu w trakcie 
dnia pracy. 

— Co czwarty pracownik w wieku 26-35 
lat odczuwa ból pleców lub karku każdego 
dnia, co może wskazywać, że stanowiska 
pracy są nieodpowiednio dopasowane, 
a pracownicy nie do końca wiedzą, w ja-
kiej pozycji powinni wykonywać pracę na 
przykład przy komputerze. Z analiz wyni-
ka, że praca na stojąco może zmniejszyć 
ryzyko chorób krążenia, cukrzycy, a także 
dobrze działa na kręgosłup. Praca w pozycji 
stojącej sprawia, że nasze serce przyspie-
sza nawet o 10 uderzeń na minutę, dzięki 
czemu zmniejsza się ryzyko wystąpienia 
chorób układu krążenia. Stojąc, szybciej 
spalamy kalorie, co obniża także niebez-
pieczeństwo wystąpienia otyłości. Oprócz 
komfortu pracowników praca na stojąco 
może poprawić też efektywność organiza-
cji. Przykładowo, stojące spotkanie średnio 
trwa o jedną trzecią krócej, a praca zespoło-
wa bez krzeseł sprzyja dzieleniu się wiedzą 
i integracji — mówi Zuzanna Mikołajczyk, 
dyrektor ds. handlu i marketingu w firmie 
Mikomax Smart Office, która specjalizuje 
się w aranżacji biur. 

Biura XXI wieku 
Coraz większa dbałość o komfort pracy 
nie uszła uwadze firm, specjalizujących 
się w wyjmie różnego typu biur.  

Lokale&Grunty

Branża BPO sta 
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Anna  
Gołasa

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

Biura Firmy z sektora nowoczesnych usług  
dla biznesu szukają pomieszczeń, które zapewnią 
im efektywną i komfortową pracę

W stolicy szybko 
przybywa biur, więc ich 
właściciele coraz bardziej 
walczą o najemców.  

Firmy, które mieszczą się na 
obrzeżach miasta albo w budyn-
kach o niskim standardzie i my-
ślą o zmianie siedziby, mogą teraz 
wynająć nowoczesne biuro w lep-
szym miejscu i w tej samej cenie 
— przekonują specjaliści z firmy 
Biuro na miarę. Właściciele biu-
rowców oferują im zachęty, m.in. 
wakacje czynszowe, wykończenie 
pomieszczenia według potrzeb 
czy elastyczne podejście do wa-
runków umowy. 

Poza tym czynsz efektywny 
(średni miesięczny w całym 

okresie najmu) po negocjacjach 
i  zastosowaniu wszystkich ulg 
może się różnić od ceny wywo-
ławczej nawet o 20 proc.  

W nowoczesnych biurow-
cach i kamienicach w ścisłym 
centrum Warszawy ceny naj-
mu wynoszą 20-25 EUR za 
metr. W starszych budynkach 
zaczynają się już od 17 EUR, a w 
najbardziej luksusowych sięga-
ją nawet 65 EUR. 

Drugim — po centrum  
— największym ośrodkiem biu-
rowym stolicy jest Służewiec 
Przemysłowy, powszechnie 
nazywany Mordorem. Tutaj 
można liczyć na czynsze już 
od 10 EUR za 1 mkw.

Pod względem bizneso-
wym bardzo szybko rozwija 

się także Wola, która stanowi 
coraz większą konkurencję dla 
Mokotowa i naturalnie łączy się 
z centrum. Ceny najmu zaczy-
nają się od 13 EUR za mkw.

Odrębnym dużym ośrod-
kiem na rynku biur są Aleje 
Jerozolimskie, zaczynając od 
placu Zawiszy, a kończąc na 
węźle Salomea. Ceny w nowo-
czesnych budynkach zaczynają 
się już od 11 EUR za mkw. Do 
czynszów trzeba doliczyć z re-
guły 10-17 zł za metr opłat eks-
ploatacyjnych. Miejsce posto-
jowe w garażu podziemnym to 
koszt 250-800 zł w zależności 
od lokalizacji.

Według specjalistów z Biura 
na miarę na szybkim rozwoju 
rynku biurowego korzysta-

ją małe i średnie firmy, które 
mogą skorzystać z oferty po-
koi biurowych i przestrzeni 
w nowoczesnych biurowcach 
przystosowanych nawet dla 
kilkuosobowych podmiotów. 

Pokoje w nowych budyn-
kach w Śródmieściu, na Woli 
czy na Mokotowie można wy-
nająć już za 70-80 zł za mkw. 
z kosztami eksploatacyjnymi. 
W starszych budynkach można 
znaleźć lokale w cenie poniżej 
50 zł za mkw.

Firmy i osoby, które nie chcą 
pracować w domu, mogą sko-
rzystać z elastycznych rozwią-
zań, takich jak coworking czy 
własne biuro z zamykaną szafką 
w strefie dla przedsiębiorców już 
za 500 zł miesięcznie.  [AGO]   © Ⓟ

Najemcy na uprzywilejowanym

KOMENTARZ PARTNERA

Komu zaszkodzi 
podatek od obrotu 

RADOSŁAW KNAP 
dyrektor generalny Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH)

 

P
rzedstawiony przez Ministerstwo Finansów 
projekt ustawy o sprzedaży detalicznej  
z 25 stycznia 2016 r. budzi jeszcze więcej  
kontrowersji i pytań niż poprzedni.  

Tryb pracy nad propozycją zaskoczył chyba  
wszystkich, którzy uczestniczyli w rządowych  
konsultacjach. Podatek ewoluował od hipermarketów 
przez sieci handlowe po cały handel detaliczny  
tradycyjny i internetowy. Jego wdrożenie,  
obok podatku CIT i VAT, ma niewiele wspólnego  
ze sprawiedliwym traktowaniem. Dlatego jako  
Polska Rada Centrów Handlowych proponowaliśmy, 
podobnie jak inne organizacje, podatek liniowy  
docelowo zastępujący CIT.
 
Mimo zapewnień ministra Pawła Szałamachy,  
że podatek będzie bardzo umiarkowany,  
przy zaproponowanych stawkach bardzo  
wiele sieci handlowych w handlu tradycyjnym  
lub w e-commerce będzie miało problemy  
z zachowaniem rentowności. Wbrew zapewnieniom 
resortu finansów ceny mogą wzrosnąć, a podatek 
najbardziej się odbije na konsumentach. W branży 
spożywczej dotknie też dostawców i producentów, 
którzy nie zostali włączeni do konsultacji. 

Największy niepokój w przedstawionym projekcie  
budzi jednak zapis uderzający w swobodę handlu  
w soboty i niedziele. Tylko branża centrów  
i sieci handlowych odpowiada w Polsce  
za około 400 tys. miejsc pracy, a cały handel  
i usługi za znacznie więcej. Doprowadzenie do tego, 
że handel przestanie być opłacalny w weekendy,  
czyli w te dni tygodnia, w które sklepy, kina  
czy restauracje w kraju notują największe obroty,  
niewątpliwie wpłynie na optymalizację kosztów  
zatrudnienia, a w dalszej perspektywie także  
na podwyżki cen. Bazując na przykładzie sklepu 
o powierzchni 200 mkw., w którym zatrudnionych 
jest 5-7 osób, po zmianach podatkowych i ogranicze-
niu handlu w weekendy pracę mogą stracić 1-2 osoby. 
W jednej tylko galerii handlowej takich placówek 
może być 50 czy 200, a takich galerii w Polsce  
jest ponad 460. 

W całym kraju to możliwa redukcja o około 15 proc. 
zatrudnionych. W sieciach handlowych niespożyw-
czych i firmach powiązanych (np. usługi sprzątania, 
ochrony) daje to zwolnienie 50-60 tys. osób. Kolejne 
tysiące pracujących dorywczo, np. studentów, także 
straci możliwość dorobienia w weekendy.
  
Ograniczenie handlu w soboty i niedziele  
odczułaby też zdecydowana większość Polaków.  
Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez  
CBOS w lutym 2015 r., aż 71 proc. rodaków  
przyznaje się do robienia zakupów właśnie  
w ten dzień. 66  proc. ankietowanych nie ma  
nic przeciwko niedzielnym zakupom, a 59 proc.  
respondentów nie widzi nic złego w pracy  
zarobkowej w ostatni dzień tygodnia.  [AGO]   © Ⓟ

Przy zaproponowanych  
stawkach podatku bardzo wiele 

sieci handlowych w handlu tradycyjnym  
lub w e-commerce będzie miało  
problemy z zachowaniem rentowności.



 

wia na wygodę

15PULS BIZNESU, 2 LUTEGO 2016

Własne mieszkanie 
to marzenie wielu. 
Niestety, tylko 
nieliczni mogą sobie 
pozwolić na jego zakup 
bez finansowania 
bankowego. 

Uzyskanie kredytu hipotecz-
nego wymaga od wniosko-
dawców sporych oszczędności. 
W tym roku znacząco spadła 
liczba banków udzielających fi-
nansowania z 10-procentowym  
wkładem własnym. Pozostałe 
instytucje wymagają 15 proc. 
albo nawet 20 proc. wartości 
mieszkania. Poza tym kredyty 
z najniższym wkładem wła-
snym są znacznie droższe. 
Oznacza to, że aby uzyskać 
np. 300 tys. zł, w części ban-
ków trzeba mieć 45 tys. albo 
nawet 60 tys. zł. Tymczasem, 
jak wynika z raportu „Polak fi-
nansowym… singlem?”, przy-
gotowanego na zlecenie Aviva 
Investors TFI, zaledwie 13 proc. 
rodaków dysponuje takimi 
oszczędnościami. 

— Co trzeci Polak miewa 
także problemy z termino-
wym opłacaniem wszyst-
kich rachunków, co może 
być oznaką słabszej kondycji 
gospodarstwa domowego. 
W takiej sytuacji odłożenie 
większej sumy staje się wy-
zwaniem przekraczającym 
możliwości finansowe wie-
lu rodzin — zauważa Marek 
Przybylski, prezes Aviva 
Investors TFI. 

Dla części zainteresowa-
nych zakupem mieszkania 
wsparciem może być pro-
gram Mieszkanie dla młodych 
(MdM). 

— Dzięki niemu możliwe jest 
uzyskanie dofinansowania 
do zakupu lokalu, które bę-
dzie stanowiło wkład własny. 
Niestety, by uzyskać dopłatę, 
wnioskodawca musi spełniać 
liczne kryteria. Najtrudniejsze 
jest znalezienie mieszkania, 
którego cena mieści się w li-
micie. W tym roku może się 
też pojawić nowy problem. 
Po objęciu dopłatami rynku 
wtórnego i zwiększeniu ich 
wysokości dla wielodziet-
nych rodzin gwałtownie 
wzrosło zainteresowanie 
MdM-em. W rezultacie z te-
gorocznej puli zarezerwowa-
no już mniej więcej połowę 
pieniędzy. Jeśli utrzyma się 
tak szybkie tempo składania 
wniosków, pieniądze mogą 
się skończyć już w kwietniu. 
A to będzie oznaczało, że na-
stępne dopłaty będzie można 
otrzymać dopiero w 2017 r.  
— tłumaczy  Jarosław Sadow-
ski, ekspert Expandera. 

Kolejnym wyzwaniem dla 
kredytobiorców jest zmiana 
sposobu obliczania kosztów 
utrzymania, związana z za-
leceniami Komosji Nadzoru 
Finansowego. Regulacje te są 
jednym z powodów, które do-
prowadziły w ostatnim czasie 
do znaczącego spadku prze-
ciętnej zdolności kredytowej. 

— Rodzina z dochodem  
5 tys. zł netto jeszcze w grud-
niu mogła otrzymać 438 tys. 
zł kredytu, a obecnie już tylko 
382 tys. zł. W ostatnich sześciu 
miesiącach przeciętna dostęp-
na kwota kredytu aż w siedmiu 
bankach spadła o ponad 100 
tys. zł. Najbardziej w Pekao, 
o 220 tys. zł — mówi Jarosław 
Sadowski.  [AGO]   © Ⓟ

Kręta droga  
po kredyt

 REKORDOWY WYNIK: W 2015 r. odnotowano najwyższą aktywność najemców  
w historii rynku biurowego w Polsce. Firmy wynajęły w tym czasie 1,5 mln mkw. biur,  
z czego aż 834 tys. mkw. w Warszawie — mówi Anna Młyniec, dyrektor działu wynajmu 
powierzchni biurowych i reprezentacji najemcy w JLL.  [FOT. ARC]

 — Co dwa tygodnie organizujemy 
wydarzenie o charakterze edukacyjnym 
albo społecznym. Niedawno wspólnie 
testowaliśmy różne gatunki herbat, by 
wybrać ten, który na co dzień będzie się 
pijać w biurze. Niebawem wprowadzi-
my formułę Happy Fridays — w każdy 
piątek od godz. 14 będzie można nawią-
zywać nowe znajomości i pielęgnować 
dotychczasowe kontakty przy lampce 
wina. Ale dbamy też o to, by czas spę-
dzony w biurze był nie tylko przyjemno-
ścią, ale i szansą na rozwój — na przy-
kład ostatnio zaprosiliśmy ekspertów 
zajmujących się promowaniem firm 
w mediach społeczościowych, którzy 
dzielili się wiedzą z naszymi członka-
mi. Listy chętnych zapełniły się błyska-
wicznie — mówi Hadley Dean, prezes 
firmy Compass Offices, odpowiedzialny 
za region EMEA.

Ci, którzy chcieliby poczuć atmosferę 
twórczego ożywienia panującą w biu-
rze, jednak z różnych powodów nie są 
gotowi, by codziennie się w nim poja-
wiać, powinni pomyśleć o biurze wir-
tualnym.

 — To rozwiązanie zadomowiło się już 
w Polsce. Na wirtualne biura coraz czę-
ściej decydują się przedsiębiorcy, którzy 
nie chcą rejestrować firmy pod adresem 
domowym, a co za tym idzie, ujawniać 
go w oficjalnej dokumentacji, i mimo że 
na co dzień pracują w domu, wolą się 
spotykać z kontrahentami lub klientami 
w profesjonalnej biznesowej przestrze-
ni. Prestiżowy adres w centrum miasta 
i możliwość wynajmu sali konferencyjnej 
„od ręki” to dwie największe zalety tej 
oferty. Przedsiębiorcy, którzy od czasu 
do czasu korzystają z naszych sal spo-
tkań, także są członkami naszej społecz-
ności. Mogą brać udział we wszystkich 
wydarzeniach społeczno-towarzyskich, 
jakie organizujemy. Wszyscy potrzebu-
jemy inspiracji, a drugi człowiek jest 
ich najlepszym źródłem — przekonuje 
Hadley Dean.  © Ⓟ

czędne oświetlenie, każdy miesz-
kaniec otrzyma też przewodnik 
z rekomendacjami dotyczącymi 
zmniejszenia zużycia energii 
i wody. Wszystkie prace są konsul-
towane z niezależnym zespołem 
ekspertów do spraw efektywności 
energetycznej.  [ADO]

MIESZKANIA

Zawisła 
wiecha nad 
Mickiewiczem

Nad osiedlem Mickiewicza,  
które Skanska buduje w pobliżu 
Lasu Bielańskiego w Warszawie, 
zawisła wiecha. Konstrukcja 
budynku osiągnęła najwyższy 
punkt i rozpoczęły się prace wy-
kończeniowe. Osiedle Mickiewicza 
złoży się z 497 mieszkań, które 

powstaną w czterech etapach.  
W pierwszym będzie 
to sześciopiętrowy budynek  
ze 105 lokalami od 28 do 100 
mkw. i 272 cm wysokości. Prace 
na terenie kompleksu trwają  od 
marca 2015 r. Planowany termin 
oddania inwestycji do użytku to 

ostatni kwartał 2016 r. Osiedle 
Mickiewicza to pierwsza inwesty-
cja mieszkaniowa w Polsce, która 
otrzyma certyfikat środowiskowy 
BREEAM. Zaplanowano  
w nim wiele energooszczędnych 
rozwiązań, m.in. centralny system 
zmiękczający wodę, energoosz-

Z analizy przeprowadzonej przez firmę 
Savills wynika, że rynek nieruchomości 

stanowi 60 proc. wszystkich aktywów inwesty-
cyjnych na świecie. Wartość światowego  
rynku nieruchomości w 2015 r. była 2,7 raza 
wyższa od światowego PKB — sięgnęła 217 bln 
dolarów. 
— Nieruchomości to dominująca kategoria 
aktywów, przy tym najbardziej podatna  
na różnego rodzaju wahania i mająca  
ogromny wpływ na gospodarkę.  
W ostatnich latach ekspansywna polityka 
monetarna (luzowanie ilościowe) i wynikające 
z tego niskie oprocentowanie ograniczyły stopy 
kapitalizacji nieruchomości i przyczyniły się  
do znacznego wzrostu cen tych aktywów  
na świecie — komentuje Yolande Barnes, 
dyrektor działu badań nad rynkiem  
globalnym Savills.

75 proc. światowego rynku nieruchomości  
stanowią inwestycje mieszkaniowe. Ich łączna 
wartość wynosi 162 bln dolarów. Wartość  
nieruchomości mieszkalnych idzie w parze  
ze stopniem zamożności społeczeństwa: Chiny, 
w których zamieszkuje prawie jedna piąta 
ludności świata, są w posiadaniu około jednej 
czwartej wartości rynku. Większość aktywów 
skupiona jest w krajach Zachodu, przy tym  
21 proc. rynku stanowią nieruchomości 
mieszkaniowe w Ameryce Północnej, mimo że 
mieszka tam zaledwie 5 proc. ludności świata. 
Jeśli chodzi o sektor nieruchomości komercyj-
nych, to widać dominację Zachodu — Ameryka 
Północna stanowi połowę tego rynku.  
Do Europy należy ponad jedna czwarta,  
natomiast do  Azji i Australazji — 22 proc. 
Zaledwie 5 proc. przypada na Amerykę 
Południową, Bliski Wschód i Afrykę.  [ADO]   © Ⓟ

Nieruchomości dominują aktywa
Analiza

W 2015 r. Polska po raz trzeci została 
uznana  przez inwestorów niemieckich 

za najatrakcyjniejszy region dla rozwoju  
biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej.   
Nasi zachodni sąsiedzi inwestują głównie  
w przetwórstwo przemysłowe, jednak  
coraz chętniej lokują kapitał także w branży 
nowoczesnych usług dla biznesu i IT.  
O niemieckie inwestycje walczymy z Bułgarią, 
Rumunią, Hiszpanią i Portugalią.
Według danych z raportu Polskiej Agencji 
Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) 
i firmy Hays,  w branży nowoczesnych usług  
dla biznesu działają w Polsce 44 firmy  
niemieckie, co daje im siedmioprocentowy 
udział w rynku i drugie miejsce wśród  
inwestorów zagranicznych.
Jak tłumaczy Stephan Frick, prezes 
Niemieckiego Stowarzyszenia Outsourcingu 

(Deutscher Outsourcing Verband), o atrak-
cyjności Polski dla niemieckich inwestorów 
zadecydowała podaż wykwalifikowanej  
kadry.
— Polska to miejsce z potencjałem w szcze-
gólności dla większych organizacji, ma wielu 
wszechstronnych, dobrze wykształconych 
pracowników władających wieloma językami. 
Ponadto zapewnia stabilne warunki prawne 
i ekonomiczne, co jest dla niemieckich  
inwestorów niezwykle ważne. Kolejnym  
aspektem jest wielkość rynku oraz przewidywa-
ny wzrost krajowego popytu na wykwalifikowa-
ne usługi. Firmy mogą korzystać z dostępu  
do tego rynku także przez outsourcowanie 
funkcji wsparcia zarówno procesów  
biznesowych, jak i IT i zakładanie własnych 
lub wspólnych ośrodków w Polsce  
— tłumaczy Stephan Fricke.  [AGO]  © Ⓟ

Niemcy mają na nas chrapkę 
Inwestycje
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Indeks surowcowy Bloomberg 
Commodity, który jeszcze 
w połowie stycznia znalazł się 
najniżej w swojej 35-letniej 
historii, próbuje od dwóch ty-
godni odrabiać straty. W oce-
nie perspektyw na kolejne 
miesiące specjaliści są podzie-
leni. Choć w ubiegłym tygo-

dniu Bank Światowy obniżył 
tegoroczne prognozy dla 37 
spośród 46 obserwowanych 
surowców, to jednak wynika 
z nich, że twardego dna na 
większości rynków spodziewać 
się należy jeszcze w tym roku. 
To niejedyna instytucja, która 
w ostatnich dniach rewidowała 
w dół prognozy dla rynków to-
warowych. Spadkowego poten-
cjału nie widzi natomiast Chris 
Pardey z firmy brokerskiej 
RCMA Group, a uczestnicy an-
kiety „Pulsu Biznesu” spodzie-
wają się selektywnych zwyżek.

— Lutowe wystąpienie Janet 
Yellen przed Kongresem będzie 
miało kluczowy wpływ na ogra-
niczenie oczekiwań dotyczących 
zaostrzenia polityki Fedu, co 
chwilowo wsparłoby surowce. 
Dodatkowo spodziewamy się, 
że w okolicach trzeciego kwar-
tału Fed wycofa się z grudniowej 
podwyżki stóp, na czym bardziej 
zyskają metale szlachetne niż 
surowce energetyczne — oce-
niał Ashraf Laidi, prezes firmy 
doradczej Intermarket Strategy.

— W związku z sytuacją w Chi- 
nach na rynkach surowców w dal-

szym ciągu panuje duże ryzyko. 
Presja na notowania większości 
surowców może się utrzymać, 
a ceny ropy mają szansę odbić do 
40 USD dopiero w drugiej poło-
wie roku. Pewien potencjał zwy-
żek mają natomiast bezpieczne 
aktywa, jak np. złoto — zauważał 
Michał Stajniak z XTB.

Jako kandydata na rynkowego 
marudera ankietowani eksperci 
najchętniej wskazywali miedź, 
a to w związku z brakiem sygna-
łów poprawy kondycji chińskiej 
gospodarki. Dwóch specjalistów 
postawiło tymczasem na prze-

dłużenie dobrej passy złota, 
jednak w zwyżki cen kruszcu 
powątpiewa wicelider rankingu 
Bartosz Sawicki z TMS Brokers. 
W porównaniu z poprzednią 
edycją spore przetasowania 
zaszły w rankingu generalnym. 
Do czołówki przebojem wdarli 
się Tomasz Regulski z Raiffeisen 
Polbanku oraz Dorota Sie-
rakowska z DM BOŚ. Oboje zano-
towali w grudniu solidne stopy 
zwrotu, a dodatkowo pomogło 
im odcięcie strat z grudnia 2014 r. 
(ranking obejmuje wyniki z ostat-
niego roku). © Ⓟ

W lutym zwyżkować powinny notowania złota, tracić może 
miedź, przewidują specjaliści ankietowani przez „Puls Biznesu”

Fed wesprze metale szlachetne
Ranking analityków
1. (5) Piotr Jelonek/
Tomasz Regulski
Raiffeisen Polbank 143,6
2. (2) Bartosz Sawicki
TMS Brokers 137,9
3. (6) Dorota Sierakowska
DM BOŚ 123,6 
4. (3) Michał Stajniak/
Paweł Kordala      XTB 113,5
5. (4) Ashraf Laidi
Intermarket Strategy 104,1
6. (-) Colin Cieszynski
CMC Markets 100,0
7. (1) Andrzej Kiedrowicz
Easy Forex 99,9
8. (7) Bartosz Zawadzki/
Krzysztof Koza
Admiral Markets 91,8
Zestawienie teoretycznych wyników inwestycji  

(za wartość początkową przyjęto 100).  

W nawiasie miejsce z poprzedniej edycji rankingu.

Ranking sporządzono na podstawie prognoz 

miesięcznych z ostatniego roku. Źródło: „PB”

Marek 
Wierciszewski

m.wierciszewski@pb.pl  22-250-11-92

Dorota Sierakowska
DM BOŚ

Kakao
Styczeń na rynku kakao był mie-
siącem gwałtownej wyprzedaży 
i dotarcia notowań do technicz-
nego wsparcia w rejonie  
2760 USD za tonę. Możliwe,  
że po emocjonalnej zniżce cena 
tego surowca w lutym odbije 
w górę.

Miedź
W lutym cena miedzi może 
zniwelować zwyżkę z drugiej 
połowy stycznia. Popyt na 
metal będzie prawdopodobnie 
przytłumiony ze względu na 
obchody Nowego Roku w Chinach 
w drugim tygodniu lutego.

Ashraf Laidi
Intermarket Strategy

Złoto
Nadal oczekujemy, że złoto będą 
wspierały dwa czynniki: stopniowe 
wycofywanie się Fedu z jastrzębiej 
retoryki oraz czasowa stabilizacja 
cen surowców energetycznych w 
lutym. Złoto powinno być odporne 
nawet w przypadku, gdyby Indeks 
Dolara dalej rósł. Ceny powinny 
wrócić do 1150 USD za uncję, a 
zwyżki mogą wyhamować dopiero 
w okolicach 1190 USD.

Cukier
Po słabym styczniu w lutym cukier 
może nadal tracić. Brazylia zwięk-
sza produkcję, co ma związek z 
osłabieniem reala i większymi 
przychodami producentów sprze-
dających towar za dolary. Spadek 
poniżej leżącej na wysokości 13 
centów za funt 55-miesięcznej 
średniej kroczącej może oznaczać 
przecenę do 11 centów jeszcze 
przed końcem miesiąca.

Colin Cieszynski 
CMC Markets

Sok pomarańczowy 
Przez ostatni rok jego notowania 
były w przedziale od 105 do 165 
centów za funt. Cena załamała się 
na początku stycznia, jednak od tej 
pory rośnie. Historycznie, w latach 
El Niño, sok dobrze radził sobie  
w lutym, ponieważ pogoda wpływa 
na zbiory. Ograniczać je mogą cho-
roby drzew cytrusowych. Dlatego 
cena może się wspinać w kierunku 
górnej granicy zakresu wahań.

Cukier
Ceny na giełdach dynamicznie rosły 
od sierpniowych dołków, jednak 
zaczęły tracić impet na pułapie 15 
centów za funt. W ostatnich sześciu 
tygodniach powstawała formacja 
zaokrąglonego szczytu, a ostatnio, 
gdy ropa odbiła się od dna, ceny cu-
kru się załamały. Wskaźniki impetu 
sugerują, że presja na ceny znów 
rośnie. Jeśli poziom 13,00 zostanie 
przebity, może spaść do 11 centów.

Michał Stajniak, Paweł Kordala
XTB

Cukier (SB1)
Ostatnia przecena cukru była dosyć 
zastanawiająca. Bycze nastawienie 
nadal obrazują pozycje netto publi-
kowane przez CFTC. Sytuacja fun-
damentalna na cukrze w zasadzie 
się nie zmieniła. W dalszym ciągu 
spodziewany jest jego deficyt w 
tym i kolejnym sezonie. Mimo nieco 
lepszej pogody w Brazylii zbiory 
nadal będą za niskie, aby sprostać 
dosyć popytowi, zwłaszcza z Chin.

Miedź (LMCADY)
Dane PMI z Chin wykazały, że nadal
mamy do czynienia z oczekiwaniem
spowolnienia w Państwie Środka. 
Miedź jest uzależniona od sektora
budowlanego, który najbardziej bę-
dzie na tym cierpiał. Działania podję-
te przez rząd czy Ludowy Bank Chin
nie przynoszą rezultatów, dlatego ry-
zyko „twardego lądowania” wzrasta.
Cena miedzi w tym roku ma szansę 
sięgnąć nawet 4000 USD za tonę.

Piotr Jelonek, Tomasz Regulski
Raiffeisen Polbank

Złoto
Sygnały łagodnej polityki 
pieniężnej z banków central-
nych (EBC, Bank Japonii) oraz 
wciąż dość duża niepewność na 
rynkach powinny w lutym w dal-
szym ciągu wspierać notowania 
złota, zwłaszcza że w styczniu 
kruszec ten zaczął odzyskiwać 
zaufanie inwestorów.

Bartosz Sawicki
TMS Brokers

Złoto
Odbicie cen kruszcu ma, moim 
zdaniem, korekcyjny charakter. 
Spadek rentowności długu 
USA nie będzie kontynuowany, 
a popyt fizyczny miał ostat-
nio w dużej mierze sezonowy 
charakter. 

Bawełna
Uczestników rynku cechuje 
niezdecydowanie. Obawy  
o popyt ścierają się z rosnącym 
przekonaniem o spadku produk-
cji. Uważam, że druga tendencja 
zwycięży i ceny oddalą się  
od 60 USD.

Olej palmowy
Umocnienie malezyjskiej waluty 
ryngita będzie tworzyć nega-
tywną presję na eksport oleju 
palmowego z Malezji, co może 
szkodzić jego cenom w lutym.
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Best zaoferuje obligacje
W DRODZE NA CATALYST

Za dwa dni rusza oferta 
papierów dłużnych 
dla inwestorów 
indywidualnych. 
Oprocentowanie  
to 5,5 proc.

Firma windykacyjna Best prze-
prowadzi kolejną ofertę obliga-
cji przeznaczonych dla drob-
nych inwestorów. W czwartek 
4 lutego 2016 r. rozpocznie 
sprzedaż 4-letnich papierów 
o wartości 40 mln zł. Będzie to 
czwarta tego typu oferta spółki.

— Zgodnie z naszą strate-
gią, sukcesywnie zwiększamy 
skalę działalności, inwestując 
w portfele wierzytelności za-
równo bezpośrednio, jak i po-
średnio — na rynku wtórnym. 
W tym roku także zamierzamy 
być aktywnym graczem na ryn-

ku obrotu wierzytelnościami. 
Dlatego ruszamy z nową ofertą 
obligacji w ramach realizowa-
nego od 2014 r. publicznego 
programu emisji obligacji — 
mówi Krzysztof Borusowski, 
prezes Bestu.

Kupon tej serii obligacji 
jest zmienny i równy stawce 
WIBOR3M powiększonej o 3,8 
pkt. proc. W pierwszym okre-
sie odsetkowym daje to 5,5 
proc. Odsetki będą wypłacane 
co trzy miesiące.

Cena emisyjna obligacji se-
rii L2 będzie zawierać dyskon-

to wobec wartości nominalnej, 
a wartość dyskonta będzie zale-
żała od dnia, w którym składa-
ny jest zapis. Im wcześniej in-
westor złoży zapis, tym niższą 
zapłaci cenę. Pierwszego dnia 
zapisów wyniesie ona 99,77 zł. 
Mechanizm ten został już zasto-
sowany przy poprzedniej emi-
sji obligacji Bestu skierowanej 
do inwestorów detalicznych.

Termin składania zapisów 
będzie brany pod uwagę nie 
tylko przy ustalaniu ceny 
emisyjnej. Jeśli popyt prze-
kroczy 40 mln zł, redukowa-
ne będą zapisy z dnia, w któ-
rym to nastąpi, i następnego. 
Inwestorom, którzy złożą za-
pisy wcześniej, przydzielone 
zostaną obligacje zgodnie ze 
złożonymi zapisami. © Ⓟ

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

Drugie łóżko zwiększa zysk
Nieruchomości

Z perspektywy najemcy, wynajem 
jednego pokoju zamiast całego 

mieszkania wychodzi znacznie taniej,  
ale z danych wynika, że to rozwiązanie 
opłaca się też właścicielowi.  
Jak podpowiada intuicja, najwięcej ofert 
pojedynczych pokoi jest w miastach 
akademickich i w mieszkaniach,  
w których pozostałe pomieszczenia  
są już wynajęte, a najwyższy czynsz  
można uzyskać w Warszawie, gdzie  
za jednoosobowy pokój lokator płaci nawet 
1,1 tys. zł — wynika z danych portalu 
Otodom.  
Stawki nie są jednak aż tak przewidywalne, 
bo w zależności od standardu i odległości 
od centrum w stolicy znaleźć można oferty 
i powyżej 1 tys. zł, i poniżej 700 zł.  
W Poznaniu rozpiętość jest jeszcze większa, 
bo miesięczne stawki zaczynają się już 
na poziomie 300 zł, a kończą na 900 zł, 
natomiast we Wrocławiu za jeden pokój 
możemy się spodziewać 500-770 zł.  
W Krakowie na studentów czekają 

przeważnie lokale w starym budownictwie 
i o średnim standardzie, za które 
wynajmujący otrzymują z reguły  
500-770 zł miesięcznie, czyli mniej więcej 
tyle, ile w Łodzi, gdzie najdroższa oferta  
na portalu opiewa na 790 zł.
Inwestowanie z myślą o wynajmowaniu  
każdego pokoju oddzielnie nie sprowadza się 
tylko do podpisywania większej liczby umów. 
To również konieczność zakupu większej  
liczby szaf, biurek i łóżek.  
Żeby skrócić czas, w którym wielopokojowe 
mieszkanie stoi puste, można rozważyć  
wyposażenie każdego pomieszczenia osobno, 
bo koszty mebli z sieciówek zwracają się z kilku 
czynszów.  [WAK]  © Ⓟ

680-1100
zł  Tyle miesięcznie można zarobić,  
wynajmując jednoosobowy pokój  
w Warszawie (dane Otodom).

99,77
zł  Taka będzie cena obligacji 
w pierwszym dniu zapisów.

Po dwóch kwartałach ujemnej dynamiki aktywa funduszy 
zagranicznych instytucji, których jednostki są sprzedawane  
w Polsce, odnotowały wzrost . Z wyliczeń Analiz Online wynika, 
że  w tym czasie zwiększyły się o 1,1 proc., do 6 mld zł. Było to 
częściowo spowodowane osłabieniem złotego wobec dolara.  

W ujęciu walutowym aktywa spadły o 2,1 proc., do poziomu  
1,5 mld USD. W całym 2015 r. portfele funduszy skurczyły się  
o 0,8 mld zł, czyli o 12,1 proc. W ujęciu walutowym aktywa spadły  
o 0,4 mld USD, czyli prawie o 21 proc., co jest pokłosiem umocnienia 
dolara wobec złotego o ponad 11 proc.  [JAG] 

FUNDUSZE  

Udany kwartał i słaby rok 

mld zł   O tyle w 2015 r. spadły 
aktywa funduszy zarządzanych 
przez zagraniczne instytucje. 

0,8

R E K L A M A  
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1. Legg Mason Senior FIO 01-29 0.8 -1.1 -3.0
2. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus 01-28 0.4 -1.1 -2.8
3. PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 01-28 1.2 -1.4 -3.7
4. Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 01-28 1.0 -1.5 -4.4
5. Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 01-28 1.8 -1.5 -3.7
 NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 01-28 1.4 -1.7 -4.6
 UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO) 01-29 1.0 -1.7 -4.9
 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) 01-29 0.3 -1.7 -2.9
 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji 01-29 0.7 -1.8 -2.8
 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 01-28 1.2 -1.8 -5.3
 MetLife Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO) 01-28 1.4 -2.1 -6.5
 Allianz Stabilnego Wzrostu (Allianz FIO) 01-28 1.2 -2.1 -6.1
 Credit Agricole Stabilnego Wzrostu  01-29 0.7 -2.1 -3.4
 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 01-28 1.5 -2.3 -5.1

Data Zmiana
tydzień 

[%]
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miesiąc 

[%]

Zmiana
3 mies. 

[%]

Data Zmiana
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[%]
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miesiąc 

[%]

Zmiana
3 mies. 

[%]

Data Zmiana
tydzień 

[%]
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miesiąc 

[%]

Zmiana
3 mies. 

[%]

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

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

AKCJI POLSKICH 

OBLIGACJI 

STABILNEGO WZROSTU 

1. QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 01-29 19.9 23.9 18.8
2. Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 01-28 20.2 23.3 21.8
3. ALTUS Short (FIO Parasolowy) 01-28 16.5 18.6 31.5
4. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 01-28 -7.9 2.3 18.7
5. Superfund Akcji (Superfund SFIO) 01-28 -6.4 1.9 12.4
 Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki 01-29 -10.7 0.6 23.4
 Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 01-28 -10.0 0.0 21.7
 Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 01-28 -9.1 -0.5 14.7
 UniBessa (UniFundusze SFIO) 01-29 -0.1 -0.7 -
 BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 01-28 -9.6 -1.6 10.1
 Ipopema Małych i Średnich Spółek (Ipopema SFIO) 01-28 -10.1 -1.6 15.6
 Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 01-28 -7.4 -1.8 0.6
 NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 01-28 -10.0 -2.1 25.9
 MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 01-28 -11.0 -2.2 1.0
 Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 01-28 -8.9 -2.6 -
 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 01-29 -12.2 -2.6 2.3
 Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek 01-28 -11.2 -2.8 -
 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) 01-28 -10.9 -2.8 23.8
 Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 01-28 -13.3 -3.1 5.4
 Eques Akcji (Eques SFIO) 01-28 -11.4 -3.4 9.9
 Investor Akcji (Investor FIO) 01-29 -12.4 -3.7 21.3
 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 01-28 -11.7 -3.9 17.5
 Aviva Investors Nowoczesnych Technologii  01-28 -5.5 -4.2 14.7
 KBC Akcji Małych i Średnich Spółek (KBC FIO) 01-28 -12.9 -5.3 20.1
 Ipopema m-INDEKS FIO kategoria A 01-29 -11.4 -5.3 25.5
 Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 01-28 -13.5 -5.8 6.1
 Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 01-29 -15.3 -6.2 6.3
 AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 01-28 -11.3 -6.4 -
 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 01-28 -9.0 -6.5 5.5
 DB Fund Dynamiczny (DB Funds FIO) 01-28 -11.1 -6.5 2.4
 Pioneer Dynamicznych Spółek (Pioneer FIO) 01-28 -13.3 -6.5 16.2
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 01-29 -12.7 -6.9 11.9
 Superfund Akcji (USD) (Superfund SFIO) 01-28 -14.5 -7.0 -14.5
 QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 01-29 -11.1 -7.2 1.4
 Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 01-29 -13.7 -7.2 10.6
 Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) 01-29 -14.0 -7.3 20.3
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6 mies. 
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Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)

AKCJI POLSKICH 

STABILNEGO WZROSTU 

OBLIGACJI 

1. subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 01-26 3.2 6.4 25.7
2. Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C 01-25 1.1 5.1 -
3. AGIO Kapitał (AGIO SFIO) 01-27 1.6 3.4 15.2
4. AGIO Kapitał PLUS FIO 01-28 1.4 3.2 12.3
5. Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 01-28 0.9 3.0 -
 Eques Pieniężny (Eques SFIO) 01-28 0.9 2.9 11.4
 Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 01-28 0.9 2.8 -
 BPS Obligacji Korporacyjnych (BPS SFIO) 01-29 0.6 2.5 -
 UniWIBID Plus (UniFundusze SFIO) 01-29 1.1 2.4 10.9
 Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 01-28 2.0 2.2 12.5
 BPH Obligacji Korporacyjnych (BPH FIO Parasolowy) 01-28 0.8 2.0 -
 UniLokata (UniFundusze FIO) 01-29 0.8 2.0 8.9
 KBC Obligacji Korporacyjnych (KBC FIO) 01-28 0.3 1.6 -
 Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 01-28 0.6 1.4 -
 KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 01-28 0.5 1.4 9.7
 Open Finance Pieniężny (Open Finance FIO) 01-28 0.6 1.3 -
 Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych 01-28 -0.0 1.3 9.7
 Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 01-29 -0.1 1.1 9.6
 Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO) 01-28 0.4 1.0 -
 Eques Obligacji (Eques SFIO) 01-28 1.4 0.9 12.6
 Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 01-28 2.1 0.8 19.1
 PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 01-29 2.8 0.7 13.5
 Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych 01-29 -0.2 0.7 8.2

1. Opera Avista.pl (Opera FIO) 01-29 0.6 1.2 1.4
2. Ipopema Dłużny (Ipopema SFIO) 01-28 0.6 1.0 0.2
3. Opera Tutus-plus (Opera SFIO) 01-27 0.5 0.9 1.1
4. Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 01-28 0.5 0.9 0.2
5. Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 01-28 0.7 0.9 0.6
 Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 01-29 0.5 0.9 0.2
 Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO) 01-28 0.2 0.8 0.7
 Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania  01-28 0.1 0.8 0.0
 Novo Obligacji Przedsiębiorstw (Novo FIO) 01-29 0.4 0.6 0.5
 UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 01-29 0.2 0.6 0.2
 NN Obligacji (NN FIO) 01-28 0.6 0.6 -0.4
 subGO Obligacje 1 (GO FUND FIZ) 01-26 - 0.6 1.8
 Eques Obligacji (Eques SFIO) 01-28 0.1 0.5 1.7
 SKOK Etyczny 1 (SKOK PARASOL FIO) 01-29 0.2 0.5 0.2
 PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) 01-28 0.4 0.5 0.1
 BPH Superior Obligacji (BPH Superior FIO) 01-28 0.5 0.5 0.2
 NN SFIO Obligacji 2 01-28 0.5 0.5 -
 PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 01-28 0.2 0.5 0.2
 Superfund Obligacyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 01-28 0.0 0.4 -0.2
 Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) 01-28 0.0 0.4 0.4
 Noble Fund Obligacji (Noble Funds FIO) 01-28 0.2 0.4 0.3
 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 01-29 0.2 0.4 0.1
 SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 01-29 0.2 0.4 -0.4

1. Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus 01-28 -2.6 0.6 16.5
2. Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus 01-28 -2.2 -0.1 -0.9
3. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego 01-29 -4.2 -0.6 16.0
4. SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji 01-29 -3.3 -3.7 2.7
5. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu 01-29 -3.8 -3.8 8.5
 PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) 01-28 -3.8 -4.2 4.2
 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 01-28 -4.2 -5.1 3.7
 KBC Stabilny (KBC FIO) 01-28 -5.9 -5.3 5.6
 NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) 01-28 -4.8 -5.4 0.9
 BPH Stabilnego Wzrostu (BPH FIO Parasolowy) 01-28 -5.1 -5.4 -0.9
 BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO) 01-28 -5.5 -5.5 1.9
 PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek 01-29 -3.8 -5.9 -2.3
 Legg Mason Senior FIO 01-29 -4.3 -6.3 -1.7
 Amundi Stabilnego Wzrostu (Amundi Parasolowy FIO) 01-28 -6.6 -6.5 -

1. QUERCUS short (Parasolowy SFIO) 01-29 -3.0 6.9 14.1
2. Ipopema Short Equity (Ipopema SFIO) 01-28 -3.3 6.6 17.2
3. ALTUS Short (FIO Parasolowy) 01-28 -2.2 5.7 14.5
4. Legg Mason Akcji 500+ FIZ 01-27 - 2.2 -3.7
5. UniBessa (UniFundusze SFIO) 01-29 -0.0 0.0 0.1
 Superfund Akcji (Superfund SFIO) 01-28 0.6 -1.9 -4.8
 UniAkcje Dywidendowy (UniFundusze FIO) 01-29 2.1 -2.5 -5.7
 Superfund Akcyjny (Superfund SFIO Portfelowy) 01-28 0.3 -2.9 -4.8
 SKOK Akcji (SKOK PARASOL FIO) 01-29 2.6 -3.2 -3.7
 SATURN Agresywny FIZ 01-29 2.2 -3.5 -4.1
 Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol FIO) 01-29 3.4 -3.9 -9.7
 Eques Akcji (Eques SFIO) 01-28 3.5 -4.0 -10.2
 Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 01-28 1.4 -4.1 -7.5
 Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 01-28 0.7 -4.3 -6.1
 PKO Akcji Dywidendowych Globalny (Parasolowy FIO) 01-28 2.3 -4.3 -6.6
 KBC Beta Dywidendowy SFIO 01-28 2.7 -4.3 -13.5
 AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO) 01-28 3.3 -4.6 -9.0
 UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 01-29 2.8 -4.7 -9.7
 Caspar Akcji Polskich (Caspar Parasolowy FIO) 01-28 2.9 -4.8 -12.4
 MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) 01-28 2.6 -4.8 -13.0
 NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO) 01-28 2.3 -4.9 -9.9
 Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 01-28 2.3 -4.9 -9.7
 UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) 01-29 2.3 -5.0 -9.2
 PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 01-28 3.7 -5.2 -11.2
 SKOK Etyczny 2 (SKOK PARASOL FIO) 01-29 1.4 -5.3 -8.3
 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 01-28 2.7 -5.3 -11.8
 Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 01-28 1.1 -5.3 -9.2
 NN Selektywny (NN FIO) 01-28 3.2 -5.4 -12.5
 NN Akcji (NN FIO) 01-28 3.1 -5.4 -12.5
 QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 01-29 2.2 -5.5 -10.1
 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 01-29 2.4 -5.6 -11.7
 AXA Akcji Dużych Spółek (AXA FIO) 01-28 3.1 -5.6 -13.0
 Investor Akcji (Investor FIO) 01-29 0.7 -5.7 -9.2
 Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 01-28 2.2 -5.7 -9.6
 Allianz Selektywny (Allianz FIO) 01-28 3.3 -5.7 -12.5
 Investor Akcji Dużych Spółek Dywidendowych  01-29 1.8 -5.8 -8.5
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BPS Pieniężny 128.11 0.07% 0.17% 1.32%

BPS Obligacji 131.13 0.35% 0.58% -1.56%

BPS Stabilnego Wzrostu 106.33 -1.77% -6.26% -7.00%

BPS Akcji 85.94 -6.63% -16.27% -13.50%

BPS Płynnościowy 1081.89 -0.30% 0.42% 1.83%

BPS Obligacji Korporacyjnych 1099.04 -0.29% 0.60% 2.51%

12M
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Kraj 1.02.2016 Kurs 
celny*

CZKPLN 
średni

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

Krzyżowe notowania walut

POLSKA 1 złoty PLN - 1,0000 0,3486 6,1312 1,6920 - 0,2983 0,3458 2,1317 0,2517 2,1079 0,2267 0,2461 0,7048 0,1728 0,1794 18,7266
AUSTRALIA 1 dolar AUD 2,8057 2,8690 - 17,5904 4,8545 - 0,8558 0,9922 6,1160 0,7221 6,0476 0,6505 0,7060 2,0221 0,4958 0,5146 53,7266
CZECHY 1 korona CZK 0,1652 0,1631 0,0568 - 0,2760 - 0,0487 0,0564 0,3477 0,0411 0,3438 0,0370 0,0401 0,1150 0,0282 0,0293 3,0543
DANIA 1 korona DKK 0,5984 0,5910 0,2060 3,6235 - - 0,1763 0,2044 1,2599 0,1488 1,2458 0,1340 0,1454 0,4165 0,1021 0,1060 11,0674
JAPONIA 100 jen JPY 3,5024 3,3524 1,1685 20,5543 5,6724 - - 1,1594 7,1465 0,8438 7,0666 0,7601 0,8249 2,3628 0,5793 0,6013 62,7790
KANADA 1 dolar CAD 2,7921 2,8916 1,0079 17,7290 4,8927 - 0,8625 - 6,1641 0,7278 6,0953 0,6556 0,7116 2,0381 0,4997 0,5186 54,1498
NORWEGIA 1 korona NOK 0,4625 0,4691 0,1635 2,8761 0,7937 - 0,1399 0,1622 - 0,1181 0,9888 0,1064 0,1154 0,3306 0,0811 0,0841 8,7846
SZWAJCARIA 1 frank CHF 4,0822 3,9730 1,3848 24,3593 6,7225 - 1,1851 1,3740 8,4694 - 8,3748 0,9008 0,9777 2,8003 0,6866 0,7126 74,4007
SZWECJA 1 korona SEK 0,4778 0,4744 0,1654 2,9086 0,8027 - 0,1415 0,1641 1,0113 0,1194 - 0,1076 0,1167 0,3344 0,0820 0,0851 8,8839
EUGIW 1 euro EUR 4,4659 4,4104 1,5373 27,0411 7,4626 - 1,3156 1,5252 9,4018 1,1101 9,2968 - 1,0853 3,1085 0,7621 0,7910 82,5918
USA 1 dolar USD 4,0877 4,0638 1,4165 24,9160 6,8761 - 1,2122 1,4054 8,6630 1,0229 8,5662 0,9214 - 2,8643 0,7023 0,7289 76,1011
WĘGRY 100 forint HUF 1,4168 1,4188 0,4945 8,6990 2,4007 - 0,4232 0,4907 3,0245 0,3571 2,9907 0,3217 0,3491 - 0,2452 0,2545 26,5693
W.BRYTANIA 1 funt GBP 5,7980 5,7868 2,0170 35,4801 9,7915 - 1,7262 2,0012 12,3360 1,4565 12,1981 1,3121 1,4240 4,0787 - 1,0379 108,3670
MFW(SDR) 1   XDR 5,6737 5,5756 1,9434 34,1852 9,4342 - 1,6632 1,9282 11,8857 1,4034 11,7530 1,2642 1,3720 3,9298 0,9635 - 104,4120
ROSJA 1 rubel RUB 0,0512 0,0534 0,0186 0,3274 0,0904 - 0,0159 0,0185 0,1138 0,0134 0,1126 0,0121 0,0131 0,0376 0,0092 0,0096 -

Kursy celne obowiązują od 01.02.2016 godz. 0:00 do 29.02.2016 godz. 24:00

SZWAJCARIA frank 3,9730 0,8529
ROSJA rubel 0,0534 1,1364
USA dolar 4,0638 4,1706
NORWEGIA korona 0,4691 5,8677
EUGIW euro 4,4104 3,4941
AUSTRALIA dolar 2,8690 0,5044
KANADA dolar 2,8916 2,8966
TURCJA lira 1,3664 2,5056
W.BRYTANIA funt 5,7868 0,0104
DANIA korona 0,5910 3,4845
SZWECJA korona 0,4744 2,1093
WĘGRY forint 1,4188 4,3159
JAPONIA jen 3,3524 3,4340
CZECHY korona 0,1631 3,4242

Kraj Waluta

1.02.2016

Kurs w zł 1 mies.

*fixing Źródło: NBP „PB”

Kursy walut NBP*
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PulsInwestora

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

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

korzystania z artykułów prasowych  
(www.pb.pl/prawa).
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Stworzony przez Traderów dla Traderów
www.hftbrokers.pl

P A R T N E R  S E K C J I  3 1 9 8 1

Wyceny polskich akcji 
wyglądają atrakcyjnie 
pod względem 
wskaźnika stopy 
dywidendy — oceniają 
analitycy Vestors DM. 

Trwające od maja przeceny ak-
cji sprawiły, że indeks WIG20 
znalazł się na najniższych po-
ziomach od sześciu lat. Polskim 
akcjom szkodziły nie tylko nie-
zbyt dobre nastroje na świecie, 
ale także politycy zarówno 
poprzedniego, jak i obecne-
go rządu. Podatki bankowy 
i handlowy, wiązanie energe-
tyki z sektorem węglowym, 
sprawa kredytów frankowych 
— wszystko to było wyceniane 
przez inwestorów na bieżąco 
i ciągnęło notowania w dół.

Akcje potaniały, większość 
wymienionych rodzajów ryzy-
ka nie miała jednak wpływu na 
wyniki za 2015 r. To istotne, po-
nieważ zyskiem z tego właśnie 
roku spółki będą się niedługo 
dzieliły z akcjonariuszami. Ta 
dysproporcja pomiędzy wy-
cenami a wynikami może być 
źródłem względnie wysokiego 
stosunku poziomu dywidendy 
do ceny akcji. Stosunek ten na-
zywany jest stopą dywidendy.

Analitycy Vestor DM prze-
widują, że tegoroczna średnia 
stopa dywidendy dla indeksu 
WIG20 sięgnie 5 proc., podczas 
gdy w czasie ostatniej dekady 
wskaźnik ten sięgał średnio 4,4 
proc. Jeszcze lepiej prezentuje 
się pod tym względem szero-
ki rynek. Oczekiwany wskaź-
nik dywidendy dla indeksu 
WIG ma w tym roku sięgnąć 
4,5 proc., podczas gdy 10-let-
nia średnia wynosi 3,5 proc. 
Analitycy zwracają także uwa-
gę, że w porównaniu z ren-
townością 10-letnich obligacji, 
oczekiwana stopa dywidendy 
polskich spółek może być 
w tym roku rekordowo atrak-
cyjna.

Wśród spółek z indeksu 
WIG30 o najwyższej stopie 
dywidendy analitycy Vestor 
DM wymieniają Energę, PZU, 

Bogdankę i Bank Handlowy. 
Uwagę zwraca szczególnie 
ostatnia spółka, w sektorze 
bankowym istnieje bowiem 
ryzyko powtórki zeszłoroczne-
go scenariusza, a więc narzu-
conych przez KNF ograniczeń 
w podziale zysków. Według 
analityków, najwięksi gracze, 
tj. PKO Bank Polski, Pekao czy 
BZ WBK, powinni jednak speł-
nić wymagania pozwalające na 
wypłatę dywidendy.

Ryzyko, które dołuje kurs 
podczas obecnej bessy, wpły-
nie jednak najprawdopodob-
niej na wyniki za 2016 r. Banki 

i detaliści w końcu zaczną 
płacić podatki, problemy 
górnictwa także w jakiś spo-
sób będzie trzeba rozwiązać. 
Tegoroczne dywidendy mogą 
więc być atrakcyjne nie tylko 
z historycznego punktu widze-
nia, mało prawdopodobne jest 
bowiem, by za rok udało się 
poprawić obecny wynik. Chyba 
że wyceny akcji będą spadały 
jeszcze przez kilka kolejnych 
miesięcy. Tego scenariusza 
akcjonariusze woleliby jednak 
raczej uniknąć. © Ⓟ

Adam Torchała 
Bankier.pl

GIEŁDA

To będzie rok  
wysokich dywidend 

Najlepsze lokaty 
1-miesięczne

RANKING BANKIER.PL

O
statnio banki nie tylko 
podwyższają opłaty 
za konta czy karty i 

zwiększają marże kredytów 
mieszkaniowych, ale też stop-
niowo obniżają oprocentowanie 
lokat. Przyzwoite w obecnych 
warunkach stawki dostępne są 
jeszcze w przypadku lokat zakła-
danych na najkrótsze terminy i 
niewielkie kwoty. Tego rodzaju 
produkty oszczędnościowe banki 
wybierają przy wprowadzaniu 
różnego rodzaju promocji. 
Często są to wabiki, które mają 

przyciągnąć klienta do nowej dla 
niego instytucji i skłonić do sko-
rzystania jeszcze z co najmniej 
jednego produktu z oferty.

W tabeli prezentujemy 
najlepsze obecnie lokaty 
jednomiesięczne, w podziale 
na dwie kategorie: wymaga-
jące spełnienia dodatkowych 
warunków oraz dostępne bez 
ograniczeń. © Ⓟ

Katarzyna  
Wojewoda-Leśniewicz

Bankier.pl

Źródło: stooq.pl
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Tegoroczna wypłata najhojniejsza od lat
   Stopa dywidendy oraz średnia 10-letnia (w proc.)

Tak płacą spółki z indeksu WIG30
   Stopa dywidendy (proc.)
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Najlepsze lokaty 1M na 10 tys. zł 
 Z dodatkowymi warunkami

Lp. Bank Lokata Oprocento- Odsetki
Warunki  wanie* (w zł)
1. Bank SMART SMART Lokata „na powitanie” 4 25,66
tylko dla nowych klientów
2. eurobank Lokata LOGujesz-LOKujesz 3,5 22,46
wymaga posiadania konta w banku i korzystania z aplikacji mobilnej
3. PKO BP Lokata w IKO 2,25 15,43
wymaga posiadania konta w banku
4. BIZ Bank Lokata BIZ Spinająca 1,85 12,69
można założyć tylko jedną lokatę
5. PlusBank Lokata zakładana przez plusbank24 1,75 11,23
wymaga posiadania konta w banku

 Bez dodatkowych warunków
Lp. Bank Lokata Oprocento- Odsetki
  wanie* (w zł)
1. BIZ Bank Lokata BIZ Spinająca 1,85 11,87
    Bank SMART SMART Lokata 1,85 11,87
2. Plus Bank Lokata internetowa 1,65 10,58
3. Idea Bank Lokata Stabilna 1,50 9,63
   T-Mobile Usługi
   Bankowe Lokata standardowa 1,50 9,63
4. Raiffeisen 
    Polbank Standardowa lokata terminowa 1,20 7,70
5. BOŚ Bank EKOlokata 1,10 7,06
*stan na 1 lutego 2016 r. Źródło: Bankier.pl



KLIMAT

REKORDOWA SUSZA  
WE WŁOSZECH

Pogodzinach
EKOLOGIA

Kopenhaga bez  
paliw kopalnych

Fundusz inwestycyjny 
Kopenhagi nie będzie inwe-
stował w sektor paliw kopal-
nych. Dysponujący 925 mln 
EUR fundusz duńskiej stolicy 
ma się pozbyć akcji i obligacji 
powiązanych z tym sekto-
rem. — Kopenhaga mocno 
stawia na zieloną transfor-
mację. Do 2025 r. chcemy 
stać się pierwszą stolicą na 
świecie neutralną pod wzglę-
dem CO2. W związku z tym 
byłoby niestosowne dalsze 
inwestowanie przez miasto 
w ropę, węgiel i gaz — powie-
dział Frank Jensen,  burmistrz 
miasta.  [KŁ]

GADŻETY

Apple zamierza 
dalej ładować 

Ładowanie gadżetów na 
odległość jest technicznym 
wyzwaniem. Apple, który 
rozwija iPhone’a z funkcją 
bezprzewodowego ładowa-
nia, próbuje opracować tech-
nologię, która umożliwiłaby 
zasilanie iPhone’a i iPada 
z większej odległości, niż 
dzieje się to w przypadku 
obecnie stosowanych mat 
do ładowania, dlatego podjął 
współpracuje z partnerami 
w USA i Azji. Nowa tech-
nologia takiego ładowania 
ma być dostępna w 2017 r. 
Smartfon i tablet generują 
obecnie ponad trzy czwarte 
przychodów Apple’a, więc 
zapewnienie nowinek tech-
nologicznych dla przyszłych 
generacji tych urządzeń 
jest kluczowe dla koncernu 
z Kalifornii.  [ŁO] 

SYSTEMY OPERACYJNE

Windows „10”  
już na 2. miejscu  
Sześć miesięcy po debiucie 
Windows 10 wyprzedził 
swoje starsze wersje na 
liście najpopularniejszych 
systemów operacyjnych 
na komputery stacjonarne. 
W styczniu udział w rynku 
nowego systemu Microsoftu 
wyniósł 11,85 proc. „10” 
wyprzedziła więc starsze 
wersje Windowsa: XP 
i 8.1. Najpopularniejszy 
jest jednak nadal 
Windows 7 (52,47 proc.). 
CNET przypomina, że 
użytkownicy starszych 
wersji systemu opera-
cyjnego Microsoftu mają 
jeszcze pół roku na darmową 
aktualizację i przejście na 
Windows 10.  Microsoft 
ciągle dominuje na rynku 
systemów operacyjnych 
na komputery stacjonar-
ne. Dopiero piąte miejsce 
zajmuje Mac OS X 10.11 od 
Apple’a, a ósme Linux.  [DI]

RANKINGI

WALT DISNEY NAJMOCNIEJSZY, 
APPLE NAJCENNIEJSZY
Walt Disney jest najsilniejszą marką świata — wynika 
z raportu przygotowanego przez Brand Finance. 
Medialny gigant wyprzedził Lego, które było najlep-
sze w zeszłym roku. 
Brand Finance przygotowuje zestawienie najsilniej-
szych marek na podstawie analizy m.in. znajomości 
marki, a także lojalności klientów, promocji i inwe-
stycji w marketing. Walt Disney wskoczył na sam 
szczyt głównie dzięki sukcesowi najnowszego filmu 
z serii „Gwiezdne wojny”. 
Niezależnie od badania dotyczącego siły poszcze-
gólnych marek autorzy przygotowali także listę 
bazującą na wskaźnikach finansowych, czyli ranking 
najbardziej wartościowych marek. W tej kategorii 
nadal prowadzi koncern Apple, który pochwalił się 
niedawno rekordowymi wynikami, ale na drugą 
pozycję awansował internetowy gigant Google. 
Borykająca się ze skandalem wokół silników wyso-
koprężnych marka Volkswagen straciła najwięcej 
— wartość marki spadła o 12 mld USD.  [ŁO]  © Ⓟ
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Po bezdeszczo-
wym grudniu 
susza w styczniu 
osiągnęła rekor-
dowe i niespoty-
kane o tej porze 
roku rozmiary. 
W pierwszym 
miesiącu roku 
spadło tyle desz-
czu, ile zazwyczaj 
w sierpniu. 
Niemal całko-
wity brak opadów, które już w najcieplejszym 
we Włoszech od 215 lat grudniu były mniejsze 
o 91 proc., niż wynosi średnia tego miesiąca, ma 
bardzo poważne konsekwencje dla jakości powie-
trza w miastach. Z tego powodu smog uznano tej 
zimy również za rekordowo wysoki. Od wielu dni 
nieprzerwanie poziom zanieczyszczenia powietrza 
przekracza dopuszczalne normy w Mediolanie, 
Rzymie, Turynie i wielu innych miastach.
Bardzo zagrożone są uprawy — alarmuje rolniczy 
związek Coldiretti, który zebrał dane z całego kraju. 
W jego ocenie anomalie tegorocznej przypominają-
cej wiosnę włoskiej zimy mnożą się. Najzimniejszy 
zazwyczaj styczeń przyniósł wiele gorących dni. 
W górach brakuje śniegu, a w wielu rzekach poziom 
wody jest tak niski jak latem. W Padzie jest on o 2 m 
niższy w porównaniu ze stanem w styczniu ubie-
głego roku. Coraz bardziej suche są wielkie jeziora 
— w Maggiore wody jest mniej o 17 proc. niż zwykle 
zimą, a w jeziorze Garda — o 33 proc.  [DI, PAP]  © Ⓟ

N
a stronie Barbie.com koncern Mattel 
zaprezentował nowe lalki. Zamówienia 
można składać od 28 stycznia na stronie 
mattelshop.com w USA. Kolekcja będzie 

stopniowo trafiała do sprzedawców detalicznych 
w całym kraju aż do końca 2016 r., zaś w Polsce 
będzie dostępna już w marcu.
Nowością w nazywanej Barbie Fashionistas 
kolekcji ma być także wprowadzenie innych niż 
„biała europejska” ras i karnacji, choć ciemno-
skóra Barbie funkcjonuje na rynku już kilka lat. 
„Uważamy, że ciąży na nas odpowiedzialność 
wobec dziewczynek i ich rodziców związana z pro-
pagowaniem różnorodnego pojmowania piękna” 
— argumentuje cytowana w materiałach praso-
wych Evelyn Mazzocco, wiceprezes i generalna 
menedżer Mattela. W ślad za nowymi kształtami 
ma iść nowa linia ubranek i akcesoriów.
Trudno nie zauważyć we wprowadzanych 
zmianach prób ratowania dramatycznej sytuacji, 
w jakiej od kilku lat znajduje się najpopular-
niejsza lalka świata, mimo że zapytani wprost 
przedstawiciele koncernu nie chcą oczywiście 
tego potwierdzić. Globalna sprzedaż Barbie 
spada od kilku lat z rzędu, w ostatnio raporto-
wanym kwartale 2015 r. był to spadek rzędu 
14 proc. Wartość sprzedaży w USA wyniosła na 
koniec 2015 r. 302 mln USD. Ciosem były nie 
tylko konkurencyjne lalki wypuszczane przez 
innych producentów, ale również linia klocków 
dla dziewczynek Lego Friends, wahania kursu 
dolara oraz utrata na rzecz Hasbro licencji na 
produkcję lalek z popularnych filmów Disneya, 
w tym księżniczek z filmu „Kraina lodu”.

W Polsce, według informacji udostępnionej przez 
oddział Mattela, sprzedaż rośnie. 
— W 2015 r. marka Barbie odnotowała kilkupro-
centowy wzrost sprzedaży (dane NPD Data za cały 
2015 r.), a wybrane lalki były najlepiej sprzedają-
cymi się produktami w kategorii lalek NPD (New 
Product Development) — mówi Rafał Stępień, 
marketing manager Mattel Poland.
Niespodziewaną konkurencją, choć głównie 
wizerunkową, dla Mattela stał się także w 2014 r. 
amerykański artysta Nicolas Lamm, który począt-
kowo tylko w ramach eksperymentu wydrukował 
na drukarce 3D wersję Barbie o proporcjach ciała 
właściwych dla przeciętnej młodej, szczupłej 
Amerykanki. Przy postawieniu obok siebie lalek ta 
z drukarki była niższa od komercyjnej Barbie, mia-
ła dłuższe stopy, mniejsze wcięcie w talii i szersze 
ramiona. Popularność informacji o eksperymencie 
zainspirowała Nicolasa Lamma do produkowania 
nowej lalki nazwanej od jego nazwiska Lammily. 
Dla niej stworzył firmę, przeprowadził kampanię 
crowdfundingową na finansowanie masowej 
produkcji i zrezygnował z kariery artystycznej. 
Opłaciło się: w ciągu roku klientów znalazło 40 tys. 
lalek Lammily, które trafiły do 62 krajów. 
„Przyklaskuję pomysłowi Mattela na wypuszczenie 
Barbie o różnych kształtach ciała” — napisał „PB” 
Nicolas Lamm poproszony o komentarz. Nie chciał 
się wypowiedzieć, czy jest to dla jego Lammily ja-
kieś zagrożenie, ale przy wielkościach i metodach 
produkcji (Mattel produkuje nowe lalki w Chinach, 
Lamm — w niewielkich manufakturach w USA) 
trudno ich porównywać. © Ⓟ

Anna Druś

ZABAWKI

GRUBA BARBIE  
NA RATUNEK MATTELOWI

 KRĘPA, 
WYSOKA, 
OKRĄGLEJSZA: 
Nowe kształty 
ciała Barbie 
są prawdziwą 
rewolucją 
w firmie takiej  
jak Mattel, 
ale nadal 
reprezentują 
raczej idealnie 
wyglądające 
kobiety. Lalek 
odpowiadających 
przeciętnym 
kobietom 
pozostaje szukać 
w niewielkich 
manufakturach, 
takich jak ta  
od lalki Lammily.  
[FOT. MAT. PRASOWE]

MARKI ŚWIATA

Najmocniejsze 
(Brand Strength Index Score w pkt.)

 1. Walt Disney  92
 2. Lego  92
 3. L’Oreal  92
 4. PwC  91
 5. McKinsey  91
 6. Nike  91
 7. Johnson’s  91
 8. Coca-Cola  90
 9. NBC  90
10. Google  90

Najbardziej wartościowe
(zaokrąglona wartość w mld USD)

 1. Apple  145,9
 2. Google  94,2
 3. Samsung  83,2
 4. Amazon  69,6 
 5. Microsoft  67,3 
 6. Verizon  63,1 
 7. AT&T  59,9 
 8. Walmart  53,7
 9. China Mobile  49,8
10. Wells Fargo  44,1

Na polski rynek trafi nowa kolekcja  
lalek Barbie. Znajdą się w niej lalki grube, 
niskie i wysokie... 


