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Wydawcy Magazynu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy czy 
konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych  
w czasopiśmie.

Drodzy Czytelnicy,

Z ogromną satysfakcją składamy na Wasze ręce dziesiąte  
- jubileuszowe w ydanie Magazynu Deal. Jesteśmy pełni  
nadziei, że spełni ono Wasze oczekiwania. 

W związku z jubileuszem przypada nam miły obowiązek  
podziękowań tym wszystkim, bez których nasz Magazyn nie 
mógłby się ukazywać w sposób regularny, przyjmując jedno-
cześnie nowoczesną i profesjonalną postać wydawniczą. 

W pierwszej kolejności, pragniemy podziękować wszyst-
kim Autorom artykułów zamieszczanych w Deal’u, którzy 
przez lata zapełniali łamy Magazynu wspaniałymi tekstami,  
dostarczając Wam różnorakiej wiedzy.

Następnie, słowa wdzięczności  kierujemy do byłych redak-
torów, bez których Deal nie byłby tym, czym jest obecnie.  
Gdyby nie ich ogromny wysiłek  merytoryczny oraz wkład pracy, 
nie moglibyśmy przedstawić Wam świata finansów opisanego  
w obecnym w ydaniu. Dzięki niemu dow iecie się między  
innymi: jak funkcjonuje formuła alternaty wnego systemu  
obrotu poza rynkiem regulowanym,  czym jest RESPECT Index, 
jak prognozuje się za pomocą sieci neuronowych oraz jakimi  
metodami wycenia się ludzkie życie.

Życzymy Wam zatem miłej lektur y, l icząc jednocześnie,  
że przy tak dużej różnorodności  tematów każdy z Was  
znajdzie coś dla siebie.

W imieniu swoim i całej redakcji,
Małgorzata Kozak

Redaktor Naczelna
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Przez ostatnie lata centrala PZU 
była zaangażowana w spór z Eureko, 
w ostatnim roku w restrukturyzację 
spółki i przygotowanie do wejścia 
na GPW. Jaki jest nowy cel grupy?  
W tym momencie najważniejszym tema-
tem, jaki omawiamy z Radą Nadzorczą 
jest strategia, zarówno ta krótko- jak  
i długookresowa. Cele krótkookreso-
wej strategii będą  mierzone trzema 
liczbami: przypisem składki, czyli 
wartością dodatkowej składki, którą 
będziemy musieli zebrać przez najbliż-
sze dwa lata, administrative cost ratio, 
czyli wartością wyrażającą stosunek 
kosztów administracyjnych do całej skład-
ki, oraz wysokością zwrotu na kapitale. 

Pomimo widocznej poprawy PZU 
jako były monopolista nadal traci 
udziały w większości segmentów 
ubezpieczeń. W jaki sposób planuje-
cie Państwo ustabilizować swoją po-
zycję? Czy poza dźwigniami cenowy-
mi, PZU  jest  w  stanie  konkurować 

z pozostałymi ubezpieczycielami? 
Nie ma takiego ubezpieczyciela na świecie 
o tak konkurencyjnej pozycji na rynku jak 
PZU. Mamy ponad 40% udziałów w rynku 
ubezpieczeń życiowych oraz ponad 30%  
w ubezpieczeniach majątkowych. Jeśli 
chodzi o naszych konkurentów, zarówno 

w ubezpieczeniach na życie jak i mająt-
kowych, to rynkowy udział najlepszego  
z nich jest cztery razy mniejszy. Podkre-
ślam więc jeszcze raz - nie ma drugiej 
takiej instytucji na świecie. Można po-
wiedzieć zatem, że do pewnego stopnia 
to my jesteśmy rynkiem. Nie zgadzam się 
z tezą, że z definicji musimy tracić udział 
w rynku. Powiem więcej - jestem przeko-
nany, że nie będziemy go tracić. Trzeba 

jednak zaznaczyć, że zarówno w mająt-
ku jak i w życiu nie będziemy już patrzy-
li na poziom zagregowanego przypisu 
składki. Żeby to zobrazować podam taki 
przykład: w majątku mamy ponad 70% 
ubezpieczeń komunikacyjnych dla kor-
poracji. Ten biznes jest jednak głęboko 

nierentowny. Jest mi obojętne, ile pro-
cent rynku będziemy mieli, chcę nato-
miast, aby ten biznes stał się opłacalny  
i to jest cel, jaki stawiam moim ludziom  
z działalności korporacyjnej. Jeśli cho-
dzi o ubezpieczenia komunikacyjne dla 
klientów detalicznych, to tam akurat 
udział w rynku w pewnym segmencie 

się poprawia. Na tę chwilę nie mogę po-
wiedzieć, w którym, bo rozmawiamy przed 
ogłoszeniem wyników, ale to są dobre 
wiadomości. Jednak nie ustępujemy pola 
i możemy walczyć. Cała filozofia odnosząca 
się do udziału w rynku polega według mnie 
na zmianie sposobu nastawienia do wal-
ki konkurencyjnej. Próbuję tego nauczyć 
moich kolegów z Grupy PZU. Dawniej  
w PZU wszyscy wychodzili na mecz mó-

Prezes PZU S.A., były wiceprezes The Boston Consulting Group, jeden z pierw-
szych Polaków, który ukończył prestiżową Harvard Business School, uzyskując  
tytuł MBA. Człowiek, który zarówno w pracy, jak i w życiu osobistym nie stroni od 
podejmowania ambitnych wyzwań, przełamuje oblicze znane z pierwszych stron 

gazet oraz uchyla rąbka tajemnicy, jaką kryje największe IPO w historii GPW.

ANDRZEJ KLESYK 
GRACZ ROKU 2010

Nie ma takiego ubezpieczyciela na 
świecie, o tak konkurencyjnej pozycji 
na rynku jak PZU.  

Deal Marzec 2010W CZTERY OCZY6 | Deal listopad 2010



wiąc: „Obyśmy przegrali jak najmniej”. 
Jeżeli staje się do rywalizacji z takim na-
stawieniem, to w ogóle nie ma po co na ten 
mecz wychodzić. Teraz mówię ludziom, że 
niemożliwe jest możliwe, że jesteśmy w sta-
nie robić niesamowite rzeczy. Moim zda-
niem nasz udział w rynku będzie wzrastał  
i nie będzie to spowodowane konkurowa-
niem ceną. Wystarczy spojrzeć na PZU 
Pomoc - żadne inne przedsiębiorstwo nie 
jest w stanie czegoś takiego zrobić. Nawet 
gdyby pięciu różnych konkurentów chciało 
zrealizować taki projekt razem, to im się to 
nie uda, bo duży może więcej. 

Czy w związku z tym nie obawiają się 
Państwo nowych regulacji odnośnie 
ubezpieczeń grupowych? Nie, ponie-
waż ubezpieczenia grupowe, w których 
mamy ponad 70% udziału w rynku, są ge-
nialnym biznesem. Szczególnie jeśli weź-
mie się pod uwagę model biznesowy, który 
jest niesamowicie trudny do rozpracowa-
nia i rzadko komu się to udaje. Jeśli cho-
dzi o regulacje dotyczące obowiązkowych 
przetargów, to tyczą się one tylko i wyłącz-
nie tej części przedsiębiorstw i instytu-
cji, która podlega pod pozostałe zlecenia 
publiczne. Do tej pory wygrywamy 75% 
z tych przetargów. Pozwolę sobie jednak 
wyrazić opinię, że ta regulacja, a właści-
wie interpretacja tego typu zamówień pu-
blicznych, jest niedorzeczna i zamierzamy  
z nią walczyć. Sprowadza się ona bowiem 
do tego, że klient, taki jakim są studenci 
czy pracownicy publiczni, musi wybrać 
wyłącznie na podstawie ceny. To absurd. 

Panie prezesie, w maju Polskę na-
wiedziła fala powodzi. Czy mógłby 
Pan powiedzieć jakie nastroje pano-
wały w spółce i jak sytuacja powo-
dziowa wpłynęła na płynność finan-
sową firmy? 
W PZU istnieją procedury służące zabez-
pieczeniu firmy przed konsekwencjami 
takich katastrof jak wspomniana powódź. 
Muszę przyznać, że na początku nie zda-
waliśmy sobie sprawy, jak duża będzie ska-
la tego zjawiska, przez co nasze call centre 
było przeciążone. Bardzo szybko jednak 
zareagowaliśmy – w ciągu 24 godzin. Na 
trzy miesiące przekierowywaliśmy na 
południe Polski wielu pracowników li-
kwidacji szkód z innych regionów. Były 
osoby, które przez sześć tygodni były poza 
domem. Niestety, w tym samym czasie 
przeprowadzaliśmy zwolnienia grupowe –  
z firmą rozstawało się 2 tys. osób. Nie by-
liśmy w stanie przewidzieć, że ten proces 

będzie się odbywał w tak trudnej sytuacji. 
Można się było spodziewać, że pracownicy 
wytypowani do zwolnienia „rzucą papie-
rami”, odejdą z dnia na dzień, nie zważając 
na niezwykle trudną i wymagającą zaan-
gażowania wszystkich sił sytuację. Jednak 
odpowiedzialność za klienta przeważyła  
i nawet ci odchodzący pracownicy zajęli się 
likwidacją szkód powodziowych.  Oczywi-
ście dostali za to odpowiednie gratyfikacje 
finansowe. Wracając do finansów - każdy 
większy ubezpieczyciel ma tzw. aseku-
rację. Kapitał PZU w tym momencie wy-
nosi 11 mld zł, suma bilansowa 55 mld zł,  
z czego 45 mld zł to aktywa inwestowalne, 
większość z nich bardzo płynna – dla nas 
kwestia utraty płynności nie istnieje. Nie 

wiem co musiałoby się stać, żeby PZU 
został narażony na stres finansowy.
 
W jednym z wywiadów Pan Mi-
nister Grad przedstawił plany 
finansowe na lata 2011-2013, 
w których wspomniał, że część 

wpływów z prywatyzacji będzie po-
chodziła ze sprzedaży akcji więk-
szych firm kontrolowanych przez 
Skarb Państwa. Czy mógłby się Pan 
jakoś do tego odnieść?
To akurat nie jest pytanie do mnie, tyl-
ko do właścicieli. W tym momencie 
Skarb Państwa ma 45% udziałów w PZU,  
a mniejszością blokującą, zgodnie z ko-
deksem spółek handlowych w Polsce jest 
25% +1 akcja. W tej chwili Skarb Pań-
stwa ma taką samą siłę, niezależnie czy 
ma 26% czy 45%. Wydaje mi się zatem, 
że jest decyzją tylko i wyłącznie eko-
nomiczną to, czy, kiedy i w jaki sposób 
sprzedać dodatkowe akcje. Jedyną rze-
czą nad którą Skarb Państwa - i podobnie 
Eureko - będzie się musiał zastanowić, 
jest fakt, że dziś na giełdzie dostępne jest 
około 37% tak zwanego free-float. Jeże-
li Eureko chciałoby sprzedać 17% i Skarb 
Państwa chciałby sprzedać 20%, to na-
gle free - float powiększy się dwukrotnie,  
a to mogłoby mieć pewne implikacje.

(...) PZU ma w tym momencie pienią-
dze, ma ogromną ochotę zatańczyć  
z kimś, ale parkiet jest pusty.
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W jaki sposób kierowane przez Pana 
PZU zamierza podjąć ekspansję za-
graniczną?
Jak Panie wiedzą, do tanga trzeba dwojga. 
W tym przypadku jest podobnie. Otóż PZU 
ma ogromną ochotę zatańczyć z kimś, ale 
parkiet jest pusty. Mówiąc wprost – PZU 
ma w tym momencie pieniądze ale w Eu-
ropie Centralnej i Wschodniej nie ma na 
razie znaczących firm na sprzedaż. Czechy 
– wszystkie firmy są kontrolowane. Sło-
wacja – wszystkie firmy są kontrolowane.  
W Polsce jedynym aktywem, które po-
tencjalnie moglibyśmy kupić,  jest spółka 
oferująca tylko i wyłącznie ubezpieczenia 
życiowe indywidualne, ponieważ tylko na 
to pozwoliłby nam UOKiK. Musimy zatem 
cierpliwie czekać i obserwować czy ktoś się 
nie potknie i nie będzie musiał sprzedać 
spółki, na przykład z uwagi na regulacje 
unijne. 
 
Czy w przypadku prywatyzacji spół-
ki Belgostrakh PZU będzie zaintere-
sowany jej przejęciem? Czy nie oba-
wia się Pan w takiej sytuacji wciąż 
ryzykownego rynku białoruskiego?
Jak sprawdzić, czy rynek jest ryzykowny 
czy nie? Ocena jest bardzo względna, po-
dam Paniom przykład. Porównajmy dwa 
obszary – białoruski i ukraiński. Na obu 
rynkach jest obowiązkowe OC komunika-
cyjne. Na Białorusi wszyscy mają ten ro-
dzaj ubezpieczenia, a na Ukrainie ma je 
ok. 40% mieszkańców. Który rynek jest 
bardziej cywilizowany: ukraiński czy bia-
łoruski? Odseparowałbym kwestie poli-
tyczne od kwestii biznesowych. Weźmy za 
przykład Chiny, które mają sytuację bar-
dziej zbliżoną do rynku białoruskiego niż 
do zachodnioeuropejskiego. Atrakcyjność 
biznesowa rynku nie zawsze idzie w parze 
z jej atrakcyjnością w kwestiach politycz-
nych. Odnosząc się do akwizycji mogę je-
dynie powiedzieć, że przyjrzymy się każ-
dej firmie, która będzie na sprzedaż w tej 
części Europy.

Jakie były relacje z inwestorami? 
Wspomniał Pan, że odbyliście 555 
rozmów. Jakimi kwestiami inwesto-
rzy byli najczęściej zainteresowani?
Zainteresowanie inwestorów spotkaniem 
z nami znacznie przewyższyło nasze moż-
liwości. Fizycznie odbyliśmy 555 rozmów  
z inwestorami. Schemat był stosunkowo 
podobny - najpierw usiłowali dowiedzieć 
się czegoś o naszej spółce, sprawdzić swoje 
założenia co do atrakcyjności rynku, co do 
modelu, np. czy i o ile można obciąć koszty,  
a o ile podwyższyć taryfy. Natomiast dru-

ga część pytań dotyczyła spraw 
własnościowych, w tym w szcze-
gólności o Skarb Państwa. Inwe-
storów głównie interesowało to, 
jak mocno Skarb Państwa an-
gażuje się w sprawy operacyjne 
spółki. Trzecią część stanowiły 
pytania dotyczące zarządza-
nia firmą - ponieważ inwestorzy 
kupują spółkę i zarząd. Byłem 
bardzo szczęśliwy, gdy słyszałem od in-
westorów opinie, że po raz pierwszy w 
historii mają tak profesjonalny zespół  
i tak profesjonalnie przygotowane IPO 
z Europy Wschodniej, gdzie zwykle Ro-
sjanie bili nas na głowę. Cieszył mnie 
również fakt, że wszyscy posługiwali 
się żargonem ekonomicznym. Nie było 
pytań, na które nie znalibyśmy odpo-
wiedzi. Rozmawialiśmy tam jak rów-
ny z równym, a nie jak młodszy brat ze 
starszym, który nie wie czy garnitur jest  
z poliestru czy z jedwabiu.

Jak udało się Panu ominąć pecha, 
który krążył nad złożeniem oferty 
PZU?
Nie patrzyłem na to jak na pecha. Wycho-
dziliśmy z założenia, że trzeba to zrobić. 
Mieliśmy pewien termin i choćby nie wia-
domo co się działo, musieliśmy zadebiuto-
wać pomiędzy 7 a 14 maja. Wszystkie na-
sze działania były temu podporządkowane. 
Z mojego doświadczenia wynika, że jak się 
ma bardzo duży poziom adrenaliny, to nie 
myśli się o tym, jak jest źle. Idąc tą drogą 
najlepiej byłoby usiąść i zacząć płakać.

Na pewno nie było to z zimną krwią, 
jakieś emocje musiały temu towa-
rzyszyć.
Ja akurat bardzo lubię adrenalinę. Kie-
dy w tamtym okresie wracałem do domu 
i rodzina pytała mnie, co się działo, opo-
wiadałem, a następnie szedłem spać. Rano 
byli zaskoczeni, że naprawdę spałem, bo 
tyle rzeczy się dzieje wokół. A przecież ja 
nie miałem na to żadnego wpływu, więc 

spałem, bo rano jest następny 
dzień. Nie ma co rozpaczać, trzeba 
iść dalej.

Skoro już jesteśmy przy tym 
temacie, jaki jest Pan Prezes 

Andrzej Klesyk prywatnie? W jaki 
sposób praca oddziałuje na Pana ży-
cie prywatne? Czy ta adrenalina jest 
też potrzebna w normalnym życiu 
oraz czy ma Pan na to życie czas?
Wiem jaki jestem wewnętrznie, to znaczy 
jaki mi się wydaje, że jestem. Ale okazuje 
się, że ludzie nas zupełnie inaczej postrze-
gają. Jestem z natury bardzo socjalnym 
stworzeniem. Prawda jest taka, że ja bar-
dzo kocham ludzi, bardzo lubię się śmiać.

Lubi Pan to co robi? Czy może praca 
to wymóg?
Był taki czas w życiu, że zarabiałem 
bardzo dobre pieniądze, ale wstawa-
łem o 7.30, piłem kawę i myślałem  
o tym, że znowu muszę tam iść. Pomi-
mo, że praca była ciekawa i pracowałem  
z interesującymi ludźmi, czułem, że to 
mnie po prostu nie kręci. A teraz wstaję 
przed 7.00, zarabiam fatalne pieniądze, ale 
ja to kocham. Jedyną rzeczą, która mnie  
w tym nie kręci jest fakt, że stałem się 
osobą publiczną, a ja nie mam parcia na 
szkło.

Najpierw był Lublin, filozofia, taniec, 
a potem nagle ekonomia, wyjazd do 
Stanów. Czy uważa Pan, że każdy z 
nas musi się w życiu kilka razy prze-
kwalifikować?
Wy, młodzi ludzie, macie niesamowitą 
szansę. Ja się tylko cieszę, że nie muszę 
konkurować z takimi jak wy, ponieważ 
w wieku 22 lat znacie 6 języków, macie  
7 praktyk i 8 wyjazdów zagranicznych.  
U mnie było to trochę inaczej. Jak szedłem 
na filozofię na KUL, to był głęboki komu-
nizm i myślałem wtedy, że będę profesjo-
nalnym tancerzem. Potem stwierdziłem, 
że filozofia to jednak nie to i przesze-
dłem na ekonomię, która była genialna. 
Prowadzący byli bardzo interesującymi  
i inspirującymi ludźmi. Gilowska była 
moim profesorem od ekonometrii, Winiec-
ki był moim profesorem od polityki mone-
tarnej. A potem rozsypał się komunizm  
i zacząłem tworzyć rynek kapitałowy  
z Leszkiem Pagą. Gdybym miał to ująć jed-
nym zdaniem - uważam, że w życiu powin-
no się zajmować się tym, co się lubi.

Małgorzata Kozak
malgorzata.kozak@skninwestor.com

Marta Maciejczyk
marta.maciejczyk@skninwestor.com

Jak szedłem na filozofię na KUL to był 
głęboki komunizm i myślałem wtedy, 
że będę profesjonalnym tancerzem. 
Potem stwierdziłem, że filozofia to jed-
nak nie to i przeszedłem na ekonomię, 
która była genialna. 

Mieliśmy pewien termin i choćby nie 
wiadomo co się działo, to musieliśmy 
zadebiutować pomiędzy 7 a 14 maja. 
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niż cena rynkowa. Kolejnym celem parków 
technologicznych jest transfer wiedzy do 
gospodarki oraz wspieranie regionalnego 
rozwoju gospodarczego poprzez pomoc  
w tworzeniu i rozwoju innowacyjnych 
przedsiębiorstw. Wsparcie to nie ba-
zuje tylko na doradztwie w tworzeniu 
przedsiębiorstwa, ale także w trakcie 
jego funkcjonowania. Przedsiębior-
cy mogą liczyć również na wsparcie  
w opracowaniu wniosków o dota-
cje unijne, księgowości i rachunkości, 

informatyki czy zarządzania firmą.  
W założeniach parki technologiczne mają 
również wspomagać funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa poprzez pozyskiwa-
nie funduszy na prace badawcze czy też 
wdrożeniowe, pomagają także w pozyska-
niu kapitału wysokiego ryzyka (venture 
capital). W każdej definicji pojawia się 
wzmianka odnośnie formalnego powią-

zania z ośrodkami akademickimi i nauko-
wo-badawczymi. Parki ponadto pełnią 
funkcję stymulującą kreatywność wśród 
lokalnej społeczności.

Nieodłączną częścią parków technolo-
gicznych są inkubatory przedsiębiorczo-
ści. W ramach inkubatorów funkcjonują 
młode, innowacyjne przedsiębiorstwa. 

Okres inkubacji trwa z założenia dwa lata, 
następnie przedsiębiorstwo może konty-
nuować współpracę z parkiem na zasadach 
komercyjnych. Proces ten polega na stwo-
rzeniu „cieplarnianych warunków” dla 
nowopowstałych przedsiębiorstw. Dzięki 
temu przedsiębiorcy mogą zredukować 
początkowe koszty działalności i skon-
centrować się wyłącznie na rozwiązaniach 
biznesowych, doskonaleniu swoich usług  
i poszukiwaniu klientów.

HISTORIA TECHNOPARKÓW
Za pierwszy w historii park technolo-
giczny uważa się stworzony w 1948 roku 
Bohanson Research Park w Menlo Park  
w USA. Jednak dynamiczny rozwój par-
ków technologicznych został zapoczątko-
wany przez przedsięwzięcie zrealizowane 
przez pracowników Uniwersytetu Stanfor-
da – Stanford Industrial Park, później na-
zwany Stanford Research Park. Instytucja 
znana jest obecnie jako Dolina Krzemo-
wa. Jest to największy park technologicz-
ny, w ramach którego funkcjonuje ponad 
700 podmiotów gospodarczych zatrud-
niających około 300 000 pracowników.  
Pierwsze ślady inspiracji technoparkami 

w Polsce pojawiły się 
dopiero w połowie 
lat osiemdziesiątych 
XX-tego wieku. Po-
wodem tak późnego 
zainteresowania ta-

kimi przedsięwzięciami mógł być panują-
cy w Polsce wtedy ustrój polityczny i brak 
regulacji prawnych dotyczących funkcjo-
nowania takiego rodzaju placówek. Pierw-
szy park powstał dopiero w 1995 roku  
w Poznaniu. Obecnie w jego strukturach 
działa ponad 50 instytucji, a na jego tere-
nie zatrudnienie znajduje ponad 300 osób  
(www.ppnt.poznan.pl). 

P
raca ta powstała w oparciu o boga-
tą literaturę przedmiotu, raporty 
dotyczące funkcjonowania parków 
technologicznych oraz na pod-

stawie materiałów udostępnionych przez 
władze Łódzkiego Regionalnego Parku  
Naukowo - Technologicznego.

DEFINICJA POJĘCIA PARKU 
NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO.
Analizę tego podmiotu należy rozpocząć 
od zdefiniowania pojęcia parku naukowo - 
technologiczne-
go. W fachowej 
literaturze pla-
cówki tego typu 
nazywane są 
również parka-
mi badawczymi, 
naukowo - badawczymi, naukowo - techno-
logicznymi, a także technoparkami. Kon-
cepcja tworzenia parków technologicznych 
nawiązuje do marshallowskiej idei tworze-
nia dystryktów przemysłowych. Powsta-
wanie tego typu obiektów rozpoczęło się 
od trzeciej rewolucji przemysłowej, którą 
potocznie określa się również mianem re-
wolucji naukowo - technicznej. Jej początek 
datuje się na okres po II Wojnie Światowej  
i w praktyce trwa ona do dziś.

Parki naukowo - technologiczne istnieją już 
blisko 60 lat, lecz nie powstała dotychczas 
jednolita, ogólnie przyjęta ich  definicja.  
W obecnych można zauważyć pewne wspól-
ne cechy charakterystyczne. Nadrzędnym 
celem parków jest wspieranie młodych, in-
nowacyjnych firm. Pomoc ta polega przede 
wszystkim na udostępnianiu przedsiębior-
stwom działającym w strukturach parku: 
gruntów, powierzchni biurowych, sieci 
infrastruktury, laboratoriów i magazynów  
w formie dzierżawy, w cenie dużo niższej 

Stanford Industrial Park - Dolina Krzemowa (...), 
w ramach którego funkcjonuje ponad 700 firm.

ŁÓDZKI TECHNOPARK 

Artykuł ten jest charakterystyką Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo -  
Technologicznego. Dzięki tego typu parkom, przedsiębiorcy mogą zredukować 
początkowe koszty działalności i skoncentrować się wyłącznie na rozwiązaniach  

biznesowych.
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Koncepcja tworzenia parków technologicznych 
nawiązuje do marshallowskiej idei tworzenia dys-
tryktów przemysłowych.



CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO 
TECHNOPARKU
Łódzki Regionalny Park Naukowo-Techno-
logiczny (ŁRPNT) jest stosunkowo młodą 
instytucją. Pomysł powstania łódzkiego 
parku zrodził się dopiero w 2001 roku i był 
inicjatywą regionalną. Podpisanie aktu za-
łożycielskiego nastąpiło 1 lipca 2004 roku. 
Proces formowania instytucji był relatywnie 
długi, co było spowodowane problemami 
formalnymi, takimi jak: pozyskanie grun-
tów czy też spełnienie wymogów prawnych 
przez zawiązaną spółkę. Technopark zloka-
lizowany jest na południowo-wschodnich 
obrzeżach Łodzi, w sąsiedztwie portu lot-
niczego. Spółka zarządzająca parkiem 
funkcjonuje na zasadach non-profit. Głów-
nym źródłem dochodów parku są wpływy 
z dzierżawy pomieszczeń biurowych, sal 
konferencyjnych oraz dotacji unijnych  
z programu operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka - „Wspieranie ośrodków inno-
wacyjnych”. Po stworzeniu spółki przedsta-
wiciele ŁRPNT odwiedzili dwie największe 
placówki tego typu w Hiszpanii:  Sewillę  
i Malagę. Celem wizyty było zapoznanie się 
ze sposobem działania tych parków. Łódzki 
park technologiczny zajmuje obecnie pra-
wie 14 hektarów gruntów, z czego ponad 
10 ha przeznaczone jest pod działalność in-
westycyjną. Grunt ten został podzielony na 
działki przeznaczone pod zabudowę przez 
zewnętrznych inwestorów. Udostępniane 
są one na zasadach długoletniej dzierżawy, 
trwającej minimalnie 10 lat z prawem moż-

liwości późniejszego wykupienia gruntu 
bądź też przedłużenia dzierżawy. Cały te-
ren posiada szeroki dostęp do mediów, zaś 
dopuszczalna wysokość zabudowy wynosi 
16 metrów. Powierzchnia wspomnianych 
działek jest różnorodna: najmniejsza dział-
ka ma zaledwie 0,1932 ha, a największa 
2,27 ha. Na obecną chwilę cena dzierżawy 
gruntu wynosi zaledwie 2zł/m2. Pozostałe  
3 ha zagospodarowane są jako tereny zielo-

ne. Teren ten był początkowo dzierżawiony 
od Urzędu Miasta Łodzi. W późniejszej fa-
zie funkcjonowania parku grunty te zostały 
przekazane we własność parku - przez ten 
gest Urząd Miasta Łodzi stał się głównym 
udziałowcem w spółce posiadając 80,21% 
udziałów. Pozostałe udziały są rozdzielone 
pomiędzy:
- Województwo Łódzkie                  17,21%
- Politechnikę Łódzką                  0,84%
- Uniwersytet Łódzki                   0,84%
- Uniwersytet Medyczny                   0,42%
- Centrum Kupiectwa S.A.                   0,17%
- Łódzki Rynek Hurtowy „Zjazdowa” 0,17%
- Izbę Przemysłowo-Hurtową             0,08%

Cele funkcjonowania ŁRPNT pokrywają się 
z cechami charakterystycznymi tego rodza-
ju instytucji działającymi na całym świecie. 
Statutowymi przesłankami łódzkiego tech-
noparku są: 
- optymalne wykorzystanie zasobów gospo-
darczych i intelektualnych regionu, 
- wzrost innowacyjności i konkurencyjności 
przedsiębiorstw regionu, 
- wzrost liczby miejsc pracy i zmniejszenie 
bezrobocia w regionie, 
- wzrost konkurencyjności gospodarki Wo-
jewództwa Łódzkiego, 
- transfer nowoczesnych technologii z nauki 
do przemysłu, 
- zatrzymanie i zatrudnienie najlepiej wy-
kształconych absolwentów szkół wyższych.
Realizacja tych zadań na przestrzeni lat 
funkcjonowania parku przynosi efekty. Za-

mierzenia te realizowane są między innymi 
poprzez:
- wspieranie rozwoju przedsiębiorstw  
w procesach inkubacyjnych,
- wspieranie rozwoju nowych technologii  
i promocję innowacji,
- wsparcie dla wykorzystywania w gospo-
darce rozwiązań powstałych na uczelniach 
wyższych i jednostkach badawczo - rozwo-
jowych.

CEL: NOWOCZESNA ŁÓDŹ
Zarząd technoparku chce stworzyć nowy 
wizerunek Łodzi. Miasto to nie ma być już 
kojarzone ze stricte przemysłowym ośrod-
kiem pełnym taniej siły roboczej. Łódź ma 
być postrzegana jako centrum logistyczne  
i siedziba największych firm z branży high-
tech w Polsce. Według tych założeń Łódź 
ma być kojarzona z miastem nowoczesnych 
technologii. 

Na terenie parku ulokowany jest nowo-
czesny biurowiec o powierzchni całkowi-
tej 1100 m2. W biurowcu tym znajduje się 
siedziba zarządu, a od 2007 roku pełni on 
również funkcję inkubatorów przedsiębior-
czości. W chwili obecnej w jego strukturach 
funkcjonuje 17 przedsiębiorstw. Inkubacje 
zakończyło już 20, z czego jedno kontynuuje 
współpracę z ŁRPNT. Spośród firm, które 
zakończyły proces inkubacyjny, ponad poło-
wa była z sektora informatycznnego. Obec-
nie struktura branżowa Inkubatorów jest 
inna. Nadal znaczący udział mają podmioty 
z branży informatycznej, jednak pojawiło 
się więcej firm zajmujących się biotechnolo-
gią, produkcją leków i sprzętu rehabilitacyj-
nego. Coraz więcej nowych przedsiębiorstw 
interesuje się tematyką odnawialnych źró-
deł energii i geotermii. 

Ceny wynajmu w pełni wyposażonych biur 
w ramach inkubatora przedsiębiorczości są 
bardzo konkurencyjne. Na obecną chwilę 
dostępne są trzy rodzaje biur o różnych 

wielkościach, których ceny kształtują się 
następująco:
- powierzchnia biura 24 m2 – 605,28zł mie-
sięcznie
- powierzchnia biura 37 m2 – 933,14zł mie-
sięcznie
- powierzchnia biura 49 m2 – 1235,78zł 
miesięcznie.
Ceny te dotyczą pierwszego roku funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa w Inkubatorach, 
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w drugim roku ceny ulegają podwyżce.  
W porównaniu do cen wynajmu powierzch-
ni biurowych na terenie Łodzi, ceny te są 
symboliczne i pozwalają ludziom z pomy-
słem tanim kosztem rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej. W ramach mie-
sięcznej opłaty przedsiębiorca poza w peł-

ni wyposażonym klimatyzowanym biurem 
zyskuje kompleksowe doradztwo biznesowe  
i prawne. Dodatkowo oferowana jest pomoc 
w działaniach marketingowych poprzez 
m.in. promocję na stronie internetowej 
Łódzkiego Parku Naukowo - Technologicz-
nego. Ponadto firmy z Inkubatorów mają 
dostęp do szkoleń i konferencji organizowa-
nych przez technopark na preferencyjnych 
warunkach. 

PERSPEKTYWY ROZWOJU
Ze wcześniej wspominanego Funduszu UE 
- „Wspieranie ośrodków innowacyjności” 
ŁRPNT uzyskał dotację 65 mln zł na rozbu-
dowę technoparku, z czego około 12 mln zł 
ma być przeznaczone na rozbudowę infra-
struktury, a 53 mln zł na stworzenie nowo-

czesnego kompleksu. Całkowity koszt stwo-
rzenia tego budynku szacuje się na 77 mln 
zł. Inwestycja ma być zakończona do 2012 
roku, budynek ten został nazwany BioNa-
noParkiem. Nazwa ta pochodzi od nazwy 
dziedzin, z jakich prowadzone będą badania 
w nowoczesnych laboratoriach. Profil dzia-
łalności w nowopowstałych laboratoriach 
będzie skupiał się na badaniach dla branży 
spożywczej, medycznej, farmaceutycznej  
i chemicznej. Po zakończeniu tej inwestycji 
specjalnością parku ma być biotechnolo-
gia oraz branże jej pokrewne. W związku  
z samym funkcjonowaniem nowej placów-

ki ma powstać 28 dodatkowych miejsc 
pracy. Kompleks ma być usytuowany za 
istniejącym już biurowcem, w którym mie-
ści się inkubatory przedsiębiorczości. Oba 
budynki mają być ze sobą połączone. W bu-
dynku, który w najbliższym czasie ma po-
wstać, będą mieściły się cztery nowoczesne 

moduły biurowo-laboratoryjne. W składzie 
BioNanoParku będą funkcjonować dwa 
niezależne od siebie laboratoria:
- Laboratorium biofizyki molekularnej  
i nanostrukturalnej – badania prowa-
dzone w tym laboratorium dotyczyć będą 
przede wszystkim oddziaływań nanopow-
łok na zdrowie człowieka i środowisko oraz  
nad nowymi lekami i środkami terapeu-
tycznymi. 
- Laboratorium biotechnologii przemy-
słowej – w tym laboratorium prowadzone 
będą badania dotyczące produkcji i ulep-
szania enzymów oraz produkcji nowych 
produktów takich jak np. biomateriały czy 
nutraceutyki. Laboratoria te będą mogły 
świadczyć usługi badawcze na zlecenia 
przedsiębiorstw każdego rodzaju, jak rów-

nież instytucji na-
ukowo - badawczych. 

Popr zez powst a-
nie takich labora-
tor iów przed się -
biorcy będą mogli 
prowadzić badania 

swoich produktów lub technologii  
o wiele niższymi kosztami niż ponoszonymi 
poprzez stworzenie własnego zaplecza ba-
dawczego. W tym nowoczesnym komplek-
sie będzie się znajdować również nowocze-
sna sala konferencyjna mogąca pomieścić 
300 osób. Przewidziane jest także stworze-
nie bufetu umożliwiającego przygotowanie 
cateringu dla uczestników konferencji.  
W planie tego budynku zostały również za-
warte miejsca na wystawy oraz powierzch-
nie reklamowe. Część tego ogromnego 
kompleksu będzie zajmował rozbudowany 
inkubator przedsiębiorczości, który ma po-

mieścić dodatkowo 50 pomieszczeń. 
Spółka zamierza pozyskać dodatkowo no-
wych inwestorów. Na obecną chwilę dużym 
problemem ŁRPNT jest brak obecności in-
westora strategicznego na terenie parku,  
a analiza historii innych parków prowadzi 
do wniosku, że sama obecność dużego mię-

dzynarodowego przedsiębiorstwa na tere-
nie parku przyciąga inne firmy z sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 
W perspektywie czasu zarząd chciałby 
również zmienić formę prawną ze spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w spół-
kę akcyjną. Jednakże jest to zamiar dale-
ko wybiegający w przyszłość ze względów 
formalno - prawnych oraz finansowych.
Według przewidywań zarządu dotyczących 
dalszego rozwoju technoparku w okresie 
15 lat powinien on przyciągnąć około 200 
przedsiębiorstw z różnych branży. Co we-
dług szacunków oznacza tysiąc wysoko-
kwalifikowanych miejsc pracy oraz kolejny 
tysiąc w przedsiębiorstwach współpracują-
cych z Łódzkim Regionalnym Parkiem Na-
ukowo - Technologicznym. Ze względu na 
profil planowanego kompleksu najbardziej 
pożądane są firmy specjalizujące się w: in-
formatyce, produkcji leków, kosmetyków, 
produkcji aparatury medycznej, odnawial-
nych źródłach energii, ochronie środowi-
ska, biotechnologii, nanotechnologii, pro-
dukcji żywności, chemii. Jednak w ramach 
Łódzkiego Parku Technologicznego żadna 
branża nie będzie dyskryminowana.

Dużym osiągnięciem parku są także bar-
dzo dobre wyniki firm działających w jego 
strukturach. Perspektywy rozwoju, jakie 
zostały wyznaczone na najbliższe lata, są 
bardzo obiecujące. Jeśli wszystkie obrane 
cele zostaną osiągnięte, park ten ma szan-
se stać się jedną z najprężniej działających 
instytucji tego typu w Polsce.

Dawid Rezler  
dmr@g.pl

(...) Co według szacunków oznacza ponad tysiąc 
miejsc pracy w przedsiębiorstwach współpracu-
jących z ŁRPNT.
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szej kolejności zaprezentowana będzie 
ogólna postać modelu AR(1)-GARCH(1,1) . 
Następna część przedstawia metodykę pro-
gnozowania, na podstawie którego zostaną 
zaprezentowane wyniki badania oraz doko-
nana wyboru optymalnej długości próby, 
którą należy wykorzystać przy szacowaniu 
przyszłych wartości indeksu WIG.

MODEL GARCH I METODYKA 
PROGNOZOWANIA
W badaniu wykorzystano model AR(1)-
GARCH(1,1) dla stóp zwrotu z indeksu gieł-
dowego WIG postaci:

w którym wariancja składnika losowego
ε

t
 (zwana wariancją warunkową) opisana 

jest równaniem:

 
Całkowity rozmiar próby wynosi 3989 
dziennych obserwacji (stóp zwrotu)  
z okresu 04.10.1994 – 07.09.2010. 
Jednakże w pierwszym kroku wykorzy-

stano jedynie 2000 najnowszych danych. 
Następnie dokonano prognoz statycznych 
dla 20 okresów (11.08.2010 – 07.09.2010) 
i obliczono następujące miary: MAPE 
oraz RMSE. Następnie zwiększono próbę 
o jedną obserwację (do 2001 elementów), 
a kolejno powtórzono wszystkie kroki 
związane z prognozami oraz ponownie 
obliczono wcześniej wspomniane mierni-
ki. Powyższe punkty były powtarzane do 
momentu, kiedy osiągnięto maksymalną 
dostępną próbę (po wyłączeniu okresu 
prognozy: 3969 elementów), otrzymując 
w ten sposób miary dokładności prognoz 
związane z każdym zestawem próby (od 
2000 do 3969 obserwacji).

MAPE jest rozumiany jako średni abso-
lutny błąd procentowy:

RMSE:

W
ykorzystanie różnego rodza-
ju modeli w celu przedsta-
wienia zjawisk zachodzących 
na rynkach finansowych jest 

szeroko opisywane w literaturze zarów-
no naukowej, jak i innych publikacjach. 
Bardzo często, w celu estymacji parame-
trów modelu szeregu czasowego, wyko-
rzystuje się bardzo duże próby. Można 
to argumentować tym, że wykorzystuje 
się w ten sposób całą informację, która  
w danym momencie jest dostępna. Z dru-
giej jednak strony mocnym argumentem 
jest również to, że procesy bardzo odległe  
w czasie, zachodzące na rynkach, nie są 
w stanie wpłynąć pozytywnie na jakość 
modelu, który ma służyć analitykowi  
w celu dokonania prognoz – można zatem 
stwierdzić, że zbyt długi zakres danych 
jest w stanie poważnie zakłócić informa-
cje nadchodzące w ciągu kilku ostatnich 
miesięcy (bądź też dni, w zależności, jaką 
częstotliwością danych się posługujemy). 
Celem badania jest dokonanie wyboru 
optymalnej długości próby przy wykorzy-
staniu klasy modeli GARCH z przy uży-
ciu danych pochodzących z Warszawskiej 
Giełdy Papierów Wartościowych. W pierw-

Celem badania jest wybór optymalnej długości próby z wykorzystaniem modeli 
klasy GARCH przy użyciu danych pochodzących z Warszawskiej Giełdy Papierów 

Wartościowych. 

WPŁYW DŁUGOŚCI PRÓBY NA JAKOŚĆ 
PROGNOZ NA PODSTAWIE INDEKSU WIG
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WYNIKI BADANIA
Wykresy (Wykres 1. i Wykres 2.) przedsta-
wiają wartości wykorzystanych miar do-
kładności prognoz w zależności od długości 
przyjętej próby. Na ich podstawie wyraźnie 
widać, że przyjęcie najdłuższej próby (po-
wyżej 3000 obserwacji) powoduje nagły 
spadek jakości uzyskanych szacunków. 
Jednakże z drugiej strony przyjęcie zbyt 
krótkiej próby powoduje szybki wzrost 
współczynnika RMSE.  

Na Wykresie 3. dokonano porównania oby-
dwu miar dokładności prognoz, z którego 
wynika, że najlepsze prognozy uzyskuje się 
przy próbie wynoszącej od 2300 do 3000 
dziennych obserwacji. Warto jednakże po-
szerzyć powyższe mierniki o dodatkowe, 
np.: współczynnik Theila oraz statystyki 
dotyczące punktów zwrotnych. Wykorzy-
stane miary dowodzą, że w celu uzyskania 
prognoz rynkowych nie należy czerpać in-
formacji z całej dostępnej próby – można 
to tłumaczyć zbyt silnym wpływem nie-
istotnych (nieaktualnych) informacji na 
obecne.

         Bartosz Strąkowski
       bartoszstrakowski@skninwestor.com

W literaturze przyjęte jest,  
że postać modelu GARCH(1,1) 
wystarczająco dobrze opi-
suje procesy zachodzące na 
rynkach finansowych. Z tego 
względu, w powyższym ba-
daniu, nie zostanie omówiona 
kwestia wykorzystania innych 
specyfikacji modelu. Celowo 
został też pominięty test wy-
stępowania efektu ARCH.
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zaliczanych do kategorii CSR. Rośnie licz-
ba inicjatyw ekologicznych i społecznych, 
działań skierowanych do społeczności 
lokalnych, wewnętrznych reguł, kodek-
sów dobrych praktyk i określonych norm 
etycznych. Spółek, które na różne sposoby 
starają się być fair wobec swojego otocze-
nia (zewnętrznego i wewnętrznego), wciąż 
przybywa. Pojawiają się więc w kolejnych 
zestawieniach i raportach organizacji poza-
rządowych zajmujących się CSR. 

Według najnowszego raportu „Odpowie-
dzialny Biznes w Polsce” - Dobre Prakty-
ki za rok 2009 (przygotowywany od 8 lat 
przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu), 
na pierwszy plan wysuwają się inicjaty-
wy największych przedsiębiorstw. Wśród 
nich choćby Euro Bank S.A.,podejmujący 
działania z zakresu promowania przed-
siębiorczości, Grupa TP, która stworzyła 
specjalny program umożliwiający osobom 
niepełnosprawnym sterowanie przeglą-
darką internetową przy pomocy ruchów 
oczu, czy Polkomtel S.A., który  umożliwił 
pracownikom uzyskanie specjalistycznych 
umiejętności ratowniczych. Zupełnie nową 

kategorią w tym roku było odpowiedzial-
ne inwestowanie. Z inicjatywy Deloitte 
Polska, magazynu Forbes, Kulczyk Invest-
ments oraz Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie,  w listopadzie 2009 urucho-
miony został pierwszy w Polsce etyczny in-
deks giełdowy – RESPECT Index.

JAK TO DZIAŁA?
RESPECT Index jest indeksem, które ma 
pomóc inwestorom giełdowym w dokona-
niu oceny spółek pod kątem odpowiedzial-
ności społecznej. Analizą objęto spółki 
notowane na GPW, z wyłączeniem spółek 
zagranicznych i tych, których akcje są noto-
wane poza warszawską giełdą (dual-listing). 
W  czerwcu 2009 otrzymały one ankietę  
z 45 pytaniami dotyczącymi  funkcjonowa-
nia na giełdzie, zarządzania, regulowania 
zobowiązań, traktowania pracowników  
i klientów, ochrony środowiska, działalno-
ści społecznej oraz polityki odpowiedzial-
ności społecznej. Pytania i kryteria oceny 
oparto na międzynarodowym standardzie 
Global Reporting Initiative, dostosowanym 
do polskich realiów. Ankietę wypełniło 119 
spółek. Szczegółowemu audytowi podda-

C        
SR (Corporate Social Responsa-
bility), czyli społeczna odpowie-
dzialność biznesu, przez długi czas 
była w Polsce traktowana jako po-

jęcie – wydmuszka i kolejny chwyt mar-
ketingowy. Przez media i społeczeństwo 
uznawane za cyniczne narzędzie wizerun-
kowe w rękach speców od PR’u (i często 
tak właśnie wykorzystywane przez przed-
siębiorców). CSR długo musiało pracować 
na dobrą  markę  i uznanie autentycznych 
idei dobrych praktyk (poniekąd powielając 
los, mającego wciąż jeszcze złą prasę Public 
Relations). Na tym polu jest jeszcze dużo 
do zrobienia – pozorowane, obliczone tylko 
na efekt działania wciąż stanowią istotny 
procent aktywności społecznej polskich 
firm. Jednak zachodnie doświadczenia, 
gdzie CSR jako samodzielny element stra-
tegii przedsiębiorstw funkcjonuje już około 
dwudziestu lat, przynosząc optymistyczne 
prognozy. Z czasem odsetek ten powinien 
maleć – rzetelnie odpowiedzialny biznes 
po prostu opłaca się wszystkim zaintereso-
wanym. Wraz ze wzrastającą świadomością 
obustronnych korzyści, rośnie popular-
ność, a co za tym idzie, staranność praktyk  

RESPECT INDEx, CZYLI 
INWESTYCJE W DOBRE 

PRAKTYKI

Klasa RESPECT AAA: ta klasyfikacja nie dotyczy, wbrew pozorom, egzempla-
rza energooszczędnego sprzętu AGD. To najwyższa możliwa do uzyskania klasa  
ratingowa spółki giełdowej wchodzącej w skład nowego indeksu na GPW – RESPECT  
Index. Jednak w obu przypadkach chodzi o odpowiedzialność. W pierwszym  

ekologiczną, w drugim – społeczną. 
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no firmy, które na podstawie odpowiedzi 
wstępnie zakwalifikowały się do indeksu. 

Po podsumowaniu wyników spółki po-
dzielono na dziesięć klas ratingowych 
(najwyższa – RESPECT AAA, przysługi-
wała za minimum 95% punktów, najniższa –  
RESPECT D, za wynik poniżej 45%). W ten 
sposób powstał RESPECT Rating. Do RE-
SPECT Index weszły spółki, które otrzymały 
minimum ocenę RESPECT A (powyżej 75% 
punktów).  RESPECT Index jest indeksem 
dochodowym. Jego wartość jest przeliczana 
dwa razy dziennie. Wartością bazową jest 
1000 punktów, a datą bazową 31 grudnia 
2008 roku. Rewizja indeksu będzie do-
konywana co roku przez komitet indek-
sowy, na podstawie RESPECT Ratingu 
(lub w każdym momencie na podsta-
wie korekty nadzwyczajnej).

CZY TO SIĘ OPŁACA?
Tego typu rozwiązania od po-
nad dwudziestu lat z powodze-
niem funkcjonują na parkietach 
w różnych zakątkach globu. Do 
niedawna na strategii opartej na 
odpowiedzialnym inwestowaniu 
(Socially Responsible Investing) 
można było uzyskać zbliżone 
stopy zwrotu, do tych uzyskiwa-
nych dzięki konwencjonalnym 
benchmarkom. Analiza notowań 
uwzględniających czas kryzy-
su przemawia już na korzyść SRI.  
W ciągu ostatnich 5 lat Dow Jones 
Sustainability World Index wzrósł  
o prawie 8 %, podczas gdy MSCI World 
(szeroki indeks 1500 spółek rynków 
krajów rozwiniętych) o niecały 1 pro-
cent. Również badania prowadzone przez 
naukowców z Uniwersytetu Australii Za-
chodniej dowodzą, że spółki notowane  
w najstarszym indeksie SRI – Domini 
400 Social Index – w latach 1990–2007 
przyniosły nawet o połowę większe stopy 
zwrotu niż benchmarki nieuwzględniają-
ce odpowiedzialności społecznej. Od po-
czątku 2009 roku do połowy maja wartość  

RESPECT Index wzrosła o ponad 73%, pod-
czas gdy WIG20 w tym samym czasie uzy-
skał tylko 37% stopę zwrotu.

Spółki, które w wyniku badania, a następ-
nie audytu dostają najwyższe oceny ratin-
gowe, mają spełniać najwyższe standardy 
w zakresie zarządzania relacjami inwestor-
skimi, ryzykiem, polityki środowiskowej 
czy pracowniczej. Dzięki temu ryzyko inwe-
stycyjne ma być w ich przypadku mniejsze 

w dłuższym okresie. Konsekwencją roz-
woju tego projektu powinno być zain-

teresowanie inwestorów tworzeniem 
w oparciu o strukturę portfela 

RESPECT Indexu produktów 
finansowych: certyfikatów in-

westycy jnych, produktów 
strukturyzowanych, a może  
w niedalekiej przyszłości ETF 
(Exchange - Traded Fund) – 
mówi Tomasz Wiśniewski, 
przewodniczący komitetu 
indeksów giełdowych przy 
GPW w magazynie Forbes 
(06.2010). RESPECT In-
dex ma być wskazówką 
dla inwestorów, którzy 
zdają sobie sprawę z tego, 
że spełnianie czynników 
ESG (Environment, So-
cial, Governance) ma 
wpływ na długotermi-
nową rentowność inwe-
stycji. Indeksy tego typu 
funkcjonujące na giełdach 
w Nowym Jorku i mają  
w okresach, co najmniej 
pięcioletnich lepsze zwro-

ty niż ich „nieetyczne” 
benchmarki, ale w ich skład 

wchodzi po kilkadziesiąt,  
a nawet kilkaset spółek. Aby 

RESPECT Index dobrze speł-
niał swoją rolę, musi się więc 

powiększyć o kolejne spółki. 

Czy tak się stanie – zobaczymy. 
Ogłoszenie nowego składu indeksu 

odbędzie się w listopadzie 2010 r. 

                 Elżbieta Domagalska
    ela.domagalska@gmail.com

CSR to koncepcja dobrowolnego uwzględniania aspektów społecznych i ekologicznych podczas pro-
wadzenia działań handlowych i w kontaktach z interesariuszami [wg. Green Paper for Promoting  
a European Framework for Corporate Social Responsibility. COM (2001) 366 final, Bruksela 2001.].   
To taki sposób prowadzenia działalności firmy, w którym najważniejszym celem jest osiągnięcie równo-
wagi, pomiędzy jej efektywnością i dochodami a interesem społecznym.  Obszary, na których przedsię-
biorstwo może rozwijać strategię CSR, to przede wszystkim: miejsce pracy, społeczeństwo, środowisko 
naturalne i zarządzanie i raportowanie (wg FOB).
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Z
aczęło się jak w „Ziemi Obieca-
nej”: „Ja nie mam nic, ty nie masz 
nic, on nie ma nic. To razem wła-
śnie mamy tyle, w sam raz tyle, 

żeby założyć wielką fabrykę”. Deal może 
nie jest fabryką, ale od czegoś trzeba było 
zacząć. Następnie poszliśmy o jeden krok 
naprzód, stawiając sobie za cel stworze-
nie najlepszego magazynu studenckiego. 
Utopia? Niekoniecznie. Wszystko ma swój 
początek, a początkiem realizacji naszej 
wizji stało się pierwsze 
wydanie Deal’a. Słynny 
dziś Apple, rozpoczy-
nał swoją działalność 
w garażu, jako dwuoso-
bowa spółka. Rozwija-
ła się w szybkim tempie  
i w 1985 roku była już 
dużą, notowaną na gieł-
dzie spółką akcy jną  
z 60 milionami akcji 
oraz ogólną wartością 
rynkową przekracza-
jącą 1 mld USD. Niech 
ten amerykański sen  
o wielkiej potędze bę-
dzie przykładem dla ko-
lejnych twórców Magazynu, że czasami 
rzeczy odległe i nieosiągalne stają się bli-
skie i namacalne.
     
        Dominik Garczyński

Pierwsze wydanie, gdzie 
„redaktorem orkiestrą” 
był Dominik, stało na 
tak wysokim, jak na 
magazyn studencki, 
poziomie, że pokonanie 
poprzeczki wymagało 
całkowitego „big time” 
ze strony redakcji. Je-
dynym rozwiązaniem 
było znalezienie i za-
chęcenie reklamodaw-
ców do współpracy  
z Deal’em - proste do 
zdefiniowania, trud-
niejsze do wdrożenia. 
Rozgorzała dyskusja.
Nasz guru Dominik: „Potrzebna jest kasa, 
a czy z reklamy pasty do zębów czy oferty 
prestiżowych praktyk, to już sprawa total-
nie wtórna”. Marta: „O nie… reklamy nie 

JUBILEUSZ MAGAZYNU DEAL 
„Najdroższe marzenie autora:  

 przekształcić czytelnika w widza.” 
                                              Władimir Nabokow

redaktorem naczelnym) przebywaliśmy 
wtedy na Erasmusie i na wieczór zaplano-
waliśmy spotkanie ze znajomymi. Godzinę 
przed przyjściem gości odczytaliśmy maila 
od drukarni z informacją, że ze względu na 
duże obłożenie pracą musimy wysłać wer-
sję elektroniczną tydzień wcześniej, czyli 
do jutra rana. Postanowiliśmy, że nie zre-
zygnujemy ze spotkania tylko podzielimy 
się pracą i co dwie godziny będziemy się 
zmieniać w roli gospodarza. Efektem były 

znakomite humory go-
ści połączone z zabawą 
do godzin porannych 
oraz gotowa wersja ma-
gazynu, która o godzi-
nie 6 rano wylądowała 
na skrzynce mailowej 
drukarni. Największą 
satysfakcję sprawia mi 
fakt, że Deal cały czas 
przyciąga ambitnych 
ludzi pełnych pasji  
i kreatywności, czego 
widocznym dowodem 
są kolejne, coraz lepsze, 
wydania.

                         Adam Mazur

Determinacja, pasja i wizja to cechy, któ-
re zawsze wyróżniały redakcję. Od tego 
wszystko się zaczęło. Te trzy cechy połą-
czyły grupkę pasjonatów, którzy pewnego 

wieczoru postanowili 
stworzyć pierwsze wy-
danie Deal’a. To oni za-
rażali swoją wizją kolej-
nych śmiałków. Zarazili 
i mnie za co jestem im 
niezmiernie wdzięczny, 
bo okres pracy w re-
dakcji Deal’a, to jeden 
z najlepszych okresów 
studenckich.  Deal po-
łączył ludzi o różnych 
charakterach, dla któ-
rych nadrzędnym ce-
lem było stworzenie 
czegoś niepowtarzal-

nego i unikalnego nie tylko w kategoriach 
Uniwersytetu Łódzkiego, ale również  
w skali całego kraju. Wydanie każdego ko-
lejnego numeru wiązało się z zawieszeniem 
poprzeczki na jeszcze wyższym poziomie. 

powinny zaśmiecać naszego magazynu,  
a wzbogacać go fajnymi opcjami dla studen-
tów”. Dominik: „Marzenia ściętej głowy, bo 
wiodące firmy nie kupią przecież reklamy 
w niszowym magazynie, który ledwie, co 
zaczął istnieć…”. Marta: „A chcesz się za-
łożyć?”. Co prawda do zakładu nie doszło, 
ale dla mnie cel był jasny. Po setkach tele-
fonów, licznych dyskusjach, wchodzeniem 
przez okno, gdy wyrzucano mnie przez 
drzwi, nasza lista reklamodawców napa-

wała optymizmem: 
McKinsey, BCG, 
AT Kearney, P&G, 
Unilever, Accentu-
re, KPMG, Deloitte,  
X-Trade, mBank, 
Philips. Jaki morał 
płynie z tej histo-
rii? Jak w coś wie-
rzysz, to załóż się  
o skrzynkę wina,  
a nie o przekonanie.
   
           Marta Zaręba

Patrząc wstecz my-
ślę, że podjęcie się 

redagowania Deal’a było jednym z najlep-
szych wyborów, jakich dokonałem podczas 
studiów. A chwila, w której wziąłem do ręki 
wydrukowany egzemplarz będący efektem 
kilkumiesięcznej pracy, jednym z tych mo-
mentów, których długo się nie zapomina. 

Powstanie trzecie-
go wydania Deal’a 
byłoby niemożliwe 
bez udziału Borysa 
Pastusiaka, które-
go cenna krytyka 
oraz niesamowity 
zmysł obserwacji 
potrafiący w ciągu 
kilku sekund do-
strzec różnice rzę-
du 0,2 mm, okazały 
się bezcenne. Sama 
praca przy tworze-
niu Deala była nie-
zwykłą przygodą 
pełną wielu pozytywnych emo-

cji oraz trudnych chwil, dzięki którym le-
piej poznaje się swoje możliwości. Chyba 
najbardziej w pamięci zapadł mi ostatni 
dzień pracy. Razem z Marciniem (drugim 
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Tym bardziej jestem pełen podziwu dla ko-
lejnych redaktorów Deal’a, którzy nie boją 
się podjąć ogromnych 
wyzwań i z prawdziwą 
determinacją poświę-
cają swój prywatny 
czas i nierzadko studia, 
by kontynuować pięk-
ną tradycję wydawania 
magazynu Deal.  Życzę 
obecnej i przyszłym 
redakcjom, abyśmy 
kiedyś mogli wspólnie 
podzielić się naszymi 
wspomnieniami na 
okoliczność setnego 
numeru Deal’a!

        Adam Brzostowski

Z perspektywy czasu magazyn Deal utoż-
samiam z wyzwaniami, możliwością re-
alizacji ambitnych celów i nabywaniu cen-
nego doświadczenia 
wraz z ludźmi mający-
mi głowę wypełnioną 
świetnymi pomysłami. 
Od samego początku 
siła napędzająca re-
dakcję, jak i tematyka 
artykułów miała jeden 
wspólny mianownik, 
który inspirował auto-
rów do przedstawienia 
i rozwiązania proble-
mów związanych z go-
spodarką oraz światem 
biznesu. Redagowanie 
kolejnych numerów 
odzwierciedlało nasze 
zaangażowanie w szukanie odpowiedzi  
w dwóch obszarach. Pierwszym był do-
bór tematyki artykułów, skoncentrowany 
na świeżych problemach, takich jak: za-
łamanie na rynku subprime, kryzys linii 
lotniczych czy opcje walutowe. Drugim 
obszarem było podej-
mowanie  wyzwań 
przez redaktorów, 
które były związane  
z realizacją pomysłów 
i celów biznesowych  
w nieustannie zmie-
niającym się otocze-
niu. Cele postawione 
dotyczyły pozyskiwa-
nia nowych sponso-
rów, stworzenie wyda-
nia elektronicznego, 
opracowanie nowej 
szaty graficznej i po-
szerzenie dystrybucji. 
Połączenie tych dwóch 
płaszczyzn magazynu stworzyło rozpozna-
walny produkt.

    Szymon Rybarkiewicz

Wydanie Deal’a to dwa miesiące niezwykle 
intensywnej pracy, przypadającej na szczyt 

kryzysu gospo-
darczego. W tym 
okresie większość 
przedsiębiorstw 
wykazywała ten-
dencje do rady-
kalnego obniżania 
kosztów. W więk-
szości przypadków, 
budżety przezna-
czone na działania 
promocyjne kiero-
wane do studentów 
były pierwszymi, 
w których szukano 
oszczędności. Aby 
sprostać nowym, 

trudnym warunkom funkcjonowania ma-
gazynu, konieczne było wprowadzenie 
zmian, które pozwoliły osiągnąć wcześniej 
wyznaczone cele. Skład redakcyjny został 

poszerzony z 2 do 6 
osób, zmianie uległ 
model dystrybucji, 
a innowacyjna sza-
ta graficzna dodała 
Deal’owi nowego, 
świeżego wyglądu.
Z dzisiejszego punk-
tu widzenia, ogrom 
zdobytego doświad-
czenia, poszerzone 
horyzonty i czysta 
satysfakcja po ode-
braniu pierwszej 
paczki Deal’a z dru-
karni w pełni zre-
kompensowały kilka 

opuszczonych meczów Ligi Mistrzów oraz 
nieprzychylne spojrzenia prowadzących, 
po miesiącach oszczędnej obecności na ich 
zajęciach;)

                 Adam Adamiak

Deal jest jednym  
z najwspanialszych 
„nauczycieli” oraz 
jest „miejscem” 
spotkań i tworzenia 
ponadczasowych 
przyjaźni. Magazyn 
nauczył nas jednej  
z najtrudniejszych 
rzeczy w życiu 
-  KOMPROMISU. 
Dobrze pamiętamy 
nasze często zgryź-
liwe komentarze  
i badanie własnych 
opinii w sposób czasem daleki 

od ogólnie przyjętych standardów pracy 
zespołowej. Deal nauczył nas słuchać, a 
nie tylko słyszeć zdanie innych. Powiedze-
nie, że poznajemy ludzi dopiero wtedy, gdy 

zaczniemy z nimi pracować, zyskało praw-
dziwie realny wymiar. Do dziś jesteśmy 

pełni podziwu dla siebie  
i dla osób, które pracując  
z nami, mimo wielu spo-
rów, nadal są naszymi 
przyjaciółmi:) Poczucie 
pracy nad czymś, cze-
mu przyświeca zdecy-
dowanie wyższa idea od 
czystego profitu, doda-
wało nam sił i pozwoli-
ło osiągnąć niebywały 
sukces. Podsumowując,  
Deal był najlepszym 
przygotowaniem do 
przyszłej, profesjonal-
nej pracy. Nie zamie-
nilibyśmy tego okre-

su na żadną, nawet najlepszą praktykę 
czy staż. Zastanawiamy się jak wielu  
z Was będzie miało odwagę, aby stać 
się częścią zespołu redakcyjnego  

i kontynuować ideę któ-
ra już sama w sobie jest 
czymś  fantastycznym!
     
   Małgorzata Skibińska
             Piotr Kowalczyk

Zespołowy proces twór-
czy zawsze niesie ze 
sobą widmo narasta-
jących konfliktów, któ-
rych redakcja 10 nu-
meru Deal’a uniknęła 
dzięki hektolitrom kofe-
iny i gigantycznej dawki 
dobrego humoru, który 
nie opuszczał naszego 

lokum do ostatniej minuty. Na pytanie, 
czym jest Deal, bez chwili wytchnienia 
odpowiemy, że jest syntezą wielu nieprze-
spanych nocy, godzin spędzonych przed 
ekranami monitorów, narastającego na-
pięcia, zażartych dyskusji, presji czasu   

i satysfakcji wynoszo-
nej z pokoju redakcyj-
nego po kilkunastu go-
dzinach nieprzerwanej 
pracy. Naszym najlep-
szym przyjacielem było 
zmęczenie, które jako 
nieodłączny towarzysz 
podróży intelektualnej  
w głąb meandrów świa-
ta finansów, wywoła-
ło niezwykle interesu-
jące efekty uboczne,  
w postaci białych kró-
lików, z których je-
den został ochrzczo-

ny imieniem „Deal” - tym samym 
stając się nieoficjalną maskotką  
Magazynu:)

   Paweł Wojdera
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GET A JOB
Zastanawialiście się, jak przebiega roz-
mowa kwalifikacyjna w wielkich, reno-
mowanych instytucjach? Czy chcielibyście 
poznać tajniki procesu rekrutacyjnego? 
Dowiedzieć się jak napisać dobre CV, które 
wyróżni Was spośród innych kandydatów  
i umożliwi zdobycie pracy Waszych marzeń? 
SKN Inwestor wraz z kołem naukowym HR 
Leaders po raz czwarty wyszedł naprze-
ciw oczekiwaniom studentów pragnących 
przygotować się do procesu rekrutacyjnego 
oraz zdobyć doświadczenie niezbędne do 
osiągnięcia sukcesu w karierze zawodowej.  
Projekt Get A Job wystartował 10 marca 
i składał się z czterech etapów. Na pierw-
szym spotkaniu odbyła się  prezentacja 
przedstawicieli firm będących partnerami 
strategicznymi projektu. W tym roku byli 
to: p. Monika Charytonik - Human Reso-
urces Manager w X-Trade Brokes, p. Rafał 
Retwiński - koordynator Działu Wsparcia 
w Target BPO, p. Wiktor Doktór - General 
Manager w SouthWestern oraz p. Małgo-
rzata Kiersznicka - HR Generalist w South-
Western. Podczas drugiej części spotkania 
studenci zostali przeszkoleni z zakresu pi-
sania CV i listu motywacyjnego  poprowa-
dzonego przez pana Bartłomieja Babczyń-
skiego z Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Łodzi. Studenci po-
znali najczęściej popełniane błędy przez 
kandydatów ubiegających się o pracę oraz 
wskazówki jak ich uniknąć. Warunkiem 
przejścia do drugiego etapu było napisanie 
poprawnego i atrakcyjnego CV. W tym roku 
nadesłano aż 130 dokumentów od studen-
tów uczelni z całej Polski, z których zostało 

wyselekcjonowane 30 najlepszych. Kolejne 
etapy składały się z testów numerycznych  
i werbalnych, assessment centre oraz biz-
nesowego case study. Rolę asesorów pełnili 
nasi wykładowcy - dr Agnieszka Kurczew-
ska oraz mgr Artur Zimny. Podczas ostat-
niego etapu, który odbył się 28 kwietnia, 
zostali wyłonieni zwycięzcy konkursu.  
Na podstawie CV, wyników z obu testów 
oraz obserwacji podaczas assesment centre 
wraz z partnerami wybraliśmy osoby wy-
różniające się podczas wszystkich etapów. 
Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz 
feedback swojej pracy w projekcie dro-
gą elektroniczną. Zwycięzcy zdobyli 
atrakcyjne nagrody, w tym laptop oraz 
płatne praktyki w DM X-Trade Brokers,  
SouthWestern i Target BPO. Wszystkim lau-
reatom serdecz-
nie gratulujemy 
i życzymy więcej  
sukcesów!

HOMO 
ECONOMICUS
Jednym z celów 
S t u d e n c k i e g o 
Koła Naukowego  
Inwestor jest roz-
powszechnianie 
oraz dostarczanie 
studentom wiedzy 
ekonomicznej z zakresu efektywnego inwe-
stowania kapitału. Starając się by wiedza ta 
była najbardziej praktyczna i jednocześnie 
jak najwyższej jakości, zapraszamy prak-
tyków rynku finansowego  z wieloletnim 
doświadczeniem do prowadzenia warsz-

tatów pt. Homo 
E c o n o m i c u s , 
o r g a n i z o w a -
nych na prze-
łomie marca i 
kwietnia. Cykl 
szkoleń składa-
ła się z trzech 
c o t y g o d n i o -
wych spotkań 
p o d z ie lonyc h 
na dwa poziomy 
– podstawowy  
i  z a aw a n s o -

wany - dzięki czemu jest dostosowany 
do zróżnicowanego słuchacza. Ostatnia 
edycja wystartowała 27 marca i wzięło  
w nim udział ponad 300 studentów łódz-
kich uczelni oraz maturzystów. Uczest-
nictwo w co najmniej dwóch spotkaniach 
zostało nagrodzone certyfikatami uznawa-
nymi przez wiele instytucji finansowych. 
Na zakończenie projektu zorganizowany 
został case study - za najciekawsze rozwią-
zania zostały przyznane atrakcyjne nagro-
dy rzeczowe. Dla tych, którzy czuli niedosyt 
wiedzy oraz chęć zastosowania jej w prak-
tyce czekał kolejny projekt, czyli…

GRA GIEŁDOWA
14 kwietnia wystartowała już piąta edy-
cja gry inwestycyjnej stworzonej przez 

SKN Inwestor. Projekt adresowany jest do 
wszystkich miłośników giełdy, a jak staty-
styki pokazują, jest ich wśród studentów 
coraz więcej. W tym roku został pobity 
rekord, gdyż do konkursu zgłosiło się po-
nad 250 osób! Warunkiem przystąpie-
nia do konkursu było zarejestrowanie się  
i założenie portfela publicznego na plat-
formie bankier.pl. Każdy uczestnik otrzy-
mał wirtualne 100 tys. zł  z możliwością 
zainwestowania ich w akcje notowane na 
GPW, kontrakty terminowe oraz jednostki 
funduszy inwestycyjnych. 14 kwietnia od-
było się spotkanie inauguracyjne, którego 
gościem był pan Dariusz Matys z Domu 
Maklerskiego KBC Securities. W ramach 
projektu zorganizowaliśmy również szko-
lenie „Podstawy Analizy Technicznej”, pod-
czas którego uczestnicy mogli przygotować 
się merytorycznie przed przystąpieniem do 

„Jeśli twoja aktywność inspiruje innych by więcej 
marzyć, więcej się uczyć, więcej działać i stawać 

się kimś więcej, to jesteś liderem.” 
                                                      John Quincy Adams

NEWSLETTER    
SKN INWESTOR
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gry. Po tygodniach zmagań inwestycyjnych 
nadszedł czas na rozstrzygnięcie konkursu. 
Zwycięzca uzyskał najwyższą, ponad 800% 
stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału, 
inwestując tylko w akcje i zawierając nie-
spełna 570 transakcji. Jest to rekordowy 
wynik w historii Gry Giełdowej, którego 
serdecznie gratulujemy. Nagrodą był wy-
sokiej klasy laptop oraz płatne praktyki 
w Domu Maklerskim KBC Securities dla 
pierwszej piątki finalistów. Wszystkie oso-
by zainteresowane sprawdzeniem swoich 
umiejętności oraz niebojące się wyzwań za-
praszamy do kolejnej edycji Gry Giełdowej, 
która odbędzie się już wiosną. 

BLACK&WHITE PARTY
Kolejna odsłona kultowej imprezy w nie-
zwykłym czarno-białym klimacie już za 

nami. 29 kwietnia członkowie  SKN Inwe-
stor wraz ze studentami łódzkich uczelni 
bawili się w Kokoo, najbardziej rozpozna-
walnym i modnym klubie.  Nawiązując do 
nazwy, impreza rozpoczęła się późnym 
wieczorem o godzinie 22 i trwała do bia-
łego rana. Na gości czekało mnóstwo nie-
spodzianek. Już na wstępie każdy otrzy-
mał zaproszenie na lekcję salsy o wartości 
25 zł w studium Project Salsa. Ci, którym 
sprzyjało szczęście, wylosowali atrakcyjne 
nagrody, wśród których były: karnety na 
siłownię I’m fit, karnety do szkół tańca Pro-
ject Salsa i FNF, bilety do kina, zaproszenia 
na wspinaczkę, profesjonalna sesja foto-
graficzna oraz wiele, wiele innych. Klimat 
Black&White towarzyszył nam przez całą 
noc, zaczynając od strojów imprezowiczów 
po wystawę czarno-białych linorytów arty-
sty Dariusza Chojnackiego, która stanowiła 
oprawę imprezy.  Dobra zabawa, świetne 
towarzystwo oraz niesamowita energia 
sprzyjały wspólnej integracji i sprawiły, 
że ta noc na długo pozostanie w naszej  
pamięci. 

INWESTOR CUP
Już niejednokrotnie udowodniliśmy, że 
spełniamy się na różnorodnych, płaszczy-
znach, zarówno życia studenckiego jak  
i biznesowego. Tym razem postanowiliśmy 
przenieść rywalizację pomiędzy korpora-
cjami, a organizacjami studenckimi na… 

boisko do piłki 
nożnej. Tak wła-
śnie powstał nowy 
projekt - Inwestor 
Cup, czyli turniej 
piłki nożnej, któ-
r e go  g ł ów ny m 
celem była inte-
gracja środowiska 
a k a d e m i c k i e g o  
z biznesow y m. 
Turniej trwał przez 
dwa dni 29-30 
maja.  Pierwszego dnia, w sobotni, ciepły 
poranek na boisku pojawiły się reprezenta-
cje: Fujitsu, SKN Inwestor, SKN Tial, SKN 
IM-Tech, SKN Progress, SKN HR Leaders 
oraz Erasmus Team.  W ciągu całego dnia 
odbyło się sześć meczy. Cały event utrzy-

m a ny z o s t a ł  
w klimacie ma-
jowego pikniku, 
któremu towa-
rzyszyły grill, 
muzyka oraz 
wesołe rozmo-
wy. Zawodnicy 
nie pozostali 
bez wsparcia 
żeńskiej części 
kół naukowych, 
które dzielnie 
d o p i n g o w a ł y 

swoje drużyny. 
Drugiego dnia nadszedł czas na finał, pod-
czas którego wyłonił się zwycięzca czyli 
Erasmus Team. Drużyna SKN Inwestor 
zajęła drugie miejsce! Wszystkich chętnych 
chcących spróbować swoich sił w turnieju 
zapraszamy do zgłaszania swoich drużyn  
w przyszłym roku.

PANEL VIP
20 października odbyło się kolejne, siód-
me spotkanie z cyklu „Panel VIP”, którego 
gościem był Prezes PZU S.A. - Pan Andrzej 
Klesyk. Wykład pt. „Ostatnie 12 miesięcy  
w PZU - od konfliktu do IPO” odbył się  
w wypełnionej prawie po brzegi auli. Nasz 
VIP pokazał studentom, jak wyglądał pro-
ces IPO na przykładzie zarządzanej przez 
siebie spółki. Zaczął od rozwiązania kon-
fliktu między Skarbem Państwa, a holen-
derską firmą Eureko. Następnie, opowie-
dział słuchaczom, jak wyglądały rozmowy 
z inwestorami, przechodząc do planów na 
najbliższe lata w spółce. Warto podkreślić, 
że był to pierwszy wykład, jaki Pan Klesyk 
przeprowadził dla studenckiego audyto-
rium. Oprócz Pana Prezesa odwiedziła nas 
także delegacja z łódzkiego oddziału PZU,  
Pan Roman Kucharczyk – Dyrektor Od-
działu Regionalnego PZU w Łodzi oraz Pani 
Dorota Jatczak-Szychowska – Koordynator 
Marketingu w Oddziale Regionalnym PZU 
w Łodzi. Po wykładzie, goście honorowi 
razem z członkami SKN Inwestor wybra-

li się na lunch do restauracji Satyna, któ-
ry przebiegał w bardzo miłej atmosferze. 
Spotkanie z Panem Andrzejem Klesykiem 
wywarło na wszystkich członkach naszego 
koła wielkie wrażenie.

INWESTOR DAY I INAUGURACJA
Po długich wakacjach przyszedł czas na 
rozpoczęcie nowego roku akademickiego, 
a wraz z nim wznowienie aktywności Stu-
denciego Koła Naukowego Inwestor. Aby 
powrót z wypoczynku stał się przyjemny 
postanowiliśmy zorganizować Inwestor 
Day. Przez cały dzień mieliście okazję po-
znać naszą organizację, zadawać pytania 
odnośnie działalności i projektów, które 
tworzymy. Do dyspozycji gości był poczę-
stunek w postaci gorących i zimnych napo-
jów oraz ciast. Ponadto, każdy mógł wziąć 
udział w konkursie, którego nagrodą był 
iPod. Dodatkowo, w ramach Inwestor Day 
miały miejsce dwa wykłady poprowadzo-
ne przez specjalistów z instytucji wspiera-
jących przedsiębiorczość młodych ludzi: 
Pana Ryszarda Kunce - Prezesa Akademic-
kich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz 
Pani Ewy Postolskiej - Prezes Centrum  
Innowacji Akcelerator Technologii. Następ-
nego dnia, już w bardziej oficjalnym tonie, 
odbyła się inauguracja, na której opowie-
dzieliśmy o historii naszej organizacji,  
dotychczasowych osiągnięciach oraz pla-
nach  na najbliższą przyszłość. 
       
      
           Joanna Syczewska
        joanna.syczewska@skninwestor.com
                Zdjęcia:
        Łukasz Lelonkiewicz
      lukasz.lelonkiewicz@skninwestor.com
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trwa nieprzerwanie. Nałożenie się na siebie 
3-godzinowego czasu handlu na rynkach 
europejskich i amerykańskich jest bezpo-
średnią przyczyną opóźnienia DJIA o jeden 
okres. W przypadku, gdyby nie zostało to 
wykonane, nie można byłoby wykorzystać 
pełnej informacji pochodzącej z USA, a za-
ledwie jej część. Spowodowałoby to ponadto 
dodatkowe komplikacje w szacowaniu para-
metrów, ponieważ narzuciłoby konieczność 
rozdzielenia godzin handlu rynku amery-
kańskiego na dwie części. Uwzględnienie 
tych efektów pozwala na sformułowanie 
równania regresji danego wzorem:

gdzie:  jest zmienną objaśnianą, w ana-
lizowanym przypadku indeksem WIG20,   

 szeregiem czasowym reprezentują-
cym NIKKEI225,  zmienną objaśniają-
cą DJIA,    wyrazem wolnym, Nikkei225 

i DJIA parametrami strukturalnymi mode-
lu,  składnikiem losowym.

Szacowanie parametrów strukturalnych 
powyższego modelu klasycznymi metodami 
estymacji może być nieefektywne. Szeregi 
czasowe cechujące się duża liczbą obserwa-
cji, często powodują heteroskedastyczność 
lub autokorelację składnika losowego. Prze-
sądza to często o wykorzystaniu metodolo-
gii ARCH, która jest najpowszechniej stoso-
wana właśnie na rynkach finansowych.

MODELE KLASY ARCH
W latach osiemdziesiątych XX wieku in-
tensywne badania modeli opartych na 
szeregach czasowych, doprowadziły do 
powstania nowej grupy modeli, w których 
dopuszcza się występowanie niejednorod-
ności wariancji składnika losowego. Są to 
modele klasy ARCH, oparte na procesie 
autoregresyjnym z warunkową heteroske-
dastycznością, w których σ

i
2 określana jest 

przez odpowiednio sformułowane równa-

nie. Wykorzystuje się je przede wszystkim 
do badania, m.in. kursów akcji, zmienności 
kursów walutowych, jak również do opisu 
niektórych zjawisk makroekonomicznych, 
np. inflacji. Mnogość możliwych specyfika-
cji funkcji wariancji warunkowej modelu 
ARCH, pozwala na budowę wielu innych 
jego modyfikacji. Do najważniejszych i naj-
powszechniej stosowanych, należą modele 
GARCH wraz z ich alternatywnymi warian-
tami oraz modele ARCH-M. Model AR-
CH(S) można opisywać stosując schemat 
autoregresyjny rzędu S (AR(S)):

        

    

gdzie: h
t
 - funkcja wariancji warunkowej;   

Linowy model ARCH(S) przyjmujący kształt 
składnika losowego, opisanego powyżej, ma 
postać:

   

             

gdzie:  - wektor zmiennych objaśniają-
cych;  - wektor parametrów struktural-
nych.

Modele GARCH(S,Q) stanowią uogólnie-
nie modeli ARCH(S), dla których funkcja  
wariancji warunkowej przyjmuje postać:

      

Czyli jak skonstruować strategię inwestycyjną na 
podstawie informacji z rynków międzynarodowych.J

edną z najważniejszych cech każ-
dego rynku jest to, że nie może 
on istnieć w oderwaniu od innych 
jego sektorów. Dotyczy to zarów-

no rynków finansowych, niefinansowych, 
terytorialnych, rodzajowych jak i między-
narodowych. Ceny akcji uzależnione są 
przede wszystkim od rynku obligacji. Ceny 
obligacji w dużym stopniu zależą od tren-
dów zmian na rynkach towarowych, te  
z kolei uzależnione są od rynków waluto-
wych, a przede wszystkim od ceny dolara.

Używając modelowania ekonometrycznego 
z naukowej strony jesteśmy w stanie opisać 
efekty pojawiające się zarówno na giełdach 
światowych, jak i małych, nierozwiniętych 
jeszcze rynkach mniejszych państw. Można 
jednoznacznie wskazać te efekty, które wy-
stępują w gospodarce określonej jednostki 
terytorialnej, jak również te, które pojawia-
ją się w skali kontynentu, a nawet świata.

MODEL TRANSMISJI
Przedstawiony model transmisji między-
rynkowej, opiera się na przekazywaniu 
informacji pomiędzy trzema głównymi re-
gionami geograficznymi - USA, Azją oraz 
Europą. Bardziej zawężając obszar poszu-
kiwań, Stany Zjednoczony reprezentowa-
ne są przez indeks giełdowy Dow Jones 
Industrial Average, a rynek azjatycki przez 
japoński NIKKEI225. Zostały one wybra-
ne, jako główne charakterystyki dwóch naj-
większych rynków giełdowych świata. Eu-
ropa opisywana jest poprzez polski WIG20,  
w którego skład wchodzi 20 największych 
spółek notowanych na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. W skali 
czasu GTM, dzień t zaczyna się o godzinie 
00:00 h, natomiast t-1 kończy się o 23:59 
h. W związku z tym, jako pierwsza otwiera 
się giełda azjatycka ok. 00:00 – 01:00 oraz 
zamyka ok. 06:00 – 07:00. Handel na ryn-
kach europejskich zaczyna się ok. 08:00 – 
09:00 i trwa do 16:30 – 17:30. Jako ostatni 
w analizowanym kontekście otwiera się ry-
nek USA ok. 13:30 – 14:30 oraz zamyka ok. 
21:00 – 22:00. Następnego dnia t+1 rynek 
azjatycki otwiera się po około trzech godzi-
nach po skończeniu handlu w USA. Cykl ten 

POTWIERDZONA DECYZJA 
CZY STRZAŁ W CIEMNO?
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BADANIE  
EMPIRYCZNE
Dane wykorzystane w analizie są dziennymi 
cenami zamknięcia, obejmującymi okres od 
18.04.1994r. do 31.03.2010r.  Notowania 
obejmujące weekendy oraz dni, w których 
obrót był zawieszony nie zostały uwzględ-
nione, ponieważ giełdy były zamknięte i se-
sje nie odbywały się. Rozmiar próby uwa-
runkowany jest poprzez indeks NIKKEI225, 
ponieważ jego notowania rozpoczynają się 
od 18.04.1994r. W całym okresie można 
zauważyć, że jako pierwsze sygnały zwrot-
ne rynku pojawiały się na wykresie DJIA. 
Jednocześnie większość wahań kursowych 
znajdywała swoje odzwierciedlenie w cenach 
indeksów WIG20 oraz NIKKEI225. Zwie-
lokrotnione lub zmniejszone ruchy mogą 
świadczyć o złożoności rynku, który badane 
instrumenty reprezentują - im bardziej roz-
winięta gospodarka, tym wahania kursowe 
mniej wpływają na kapitalizację spółek. Ba-
dana wartość statystyki t-studenta wskazała 
na nieistotność parametru a

0,
 dlatego nie 

został on uwzględniony w dalszych rozwa-
żaniach.Bazując na otrzymanych rezulta-
tach, można stwierdzić, że zarówno DJIA 
oraz NIKKEI225 mają istotny wpływ na 
kształtowanie się indeksu WIG20. Ponadto 
wykorzystując m.in. kryteria informacyjne 
oraz podstawowe statystyki jednoznacznie 
można stwierdzić, że wyższą wartość pro-
gnostyczną posiada model GARCH(1,1). 
Dodatkowo przeprowadzenie testu χ2 nie 
dało w obu analizowanych przypadkach 
podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, 
mówiącej o ich normalności.

RELATIVE STRENGTH INDEX
Wskaźnik ten mierzy siłę względną każde-
go instrumentu finansowego, kontrolując 
zmiany w cenach jego zamknięcia.
RSI określony jest wzorem:

 Jako pierwszy przedstawił go Walles Wil-
der Jr. (1978r.) w publikacji pt. „New Con-

cepts In Technical 
Trading Systems”. 
Obecnie jest on 
uważany, za jeden  
z  n a j l e p s z y c h 
wskaźników, które 
można badać pod 
kątem występowa-
nia trendów, forma-
cji cenowych, oraz 
punktów wsparcia 
i oporu. 

Wilder (1978r.) re-
komendował użycie 
14-dniowego okre-
su, jednakże wartość ta może być zmienna 
dla różnych instrumentów finansowych. 
Należy jednak pamiętać, że im mniejsza 
liczba dni, tym większa zmienność wskaź-
nika. Powoduje to w ekstremalnych przy-
padkach wzgldnie duże wahania w krótkim 
czasie, co prowadzi do błędnych wskazań 
punktów wykupienia i wyprzedania rynku. 

KONSTRUKCJA STRATEGII
Rozważmy strategie inwestycyjną sformu-
łowaną w dwóch wariantach: w pierwszym 
przypadku transakcja w całości zawierana 
jest na podstawie oszacowanego modelu 
GARCH(1,1). Drugi przypadek obejmuje 
kombinacje dwóch poprzednich, tzn. kon-
trakt na WIG20 jest realizowany w przy-
padku odpowiednich wskazań płynących  
z oszacowanego modelu, jak również z oscy-
latora RSI. Transakcja zawierana jest jedy-
nie w przypadku przekroczenia poziomów 
30% lub 70%. Zgodnie z oczekiwaniami naj-
większy zwrot z inwestycji osiągnięty został 
dla przypadku, w którym decyzja podejmo-
wana była wyłącznie na podstawie modelu 
GARCH(1,1). Spowodowane jest to przez 
zawarcie największej liczby transakcji, która 
ukształtowała się na poziomie 3855, z czego 

40,4% przyniosło stratę. Mimo to, całkowi-
ta stopa zwrotu wyniosła 1763,3%, jedno-
cześnie dając 56,6% skuteczności dla tego 
rodzaju inwestycji.  Zdumiewająco dobre 
rezultaty dało połączenie modelu ekonome-
trycznego ze wskaźnikiem RSI. Całkowita 
stopa zwrotu wyniosła wówczas 294,8%,  
a liczba zawartych kontraktów termino-
wych 189.  Średnia wartość stopy zwrotu 
wyniosła 1,55%, a liczba pozycji stratnych 
została wyeliminowana do zera. Oscyla-
tor RSI poprawnie odwzorowywał punkty 
zwrotne rynku w 89,655%. Oznacza to, że 
w całym okresie 16-letnim na 87 przypad-
ków przekroczenia punktów zwrotnych aż 
78 znalazło swoje odzwierciedlenie w cenie 
indeksu WIG20.

PODSUMOWANIE
Niniejszy artykuł udowadnia istnienie za-
leżności pomiędzy indeksami WIG20, Dow 
Jones Industrial Average oraz NIKKEI225. 
Polska gospodarka, jako najmniej rozwi-
nięta w porównaniu do rynku amerykań-
skiego czy japońskiego, jest najbardziej 
wrażliwa na wszelkie zmiany w państwach, 
z którymi utrzymuje stałe kontakty han-
dlowe. Wpływa to bezpośrednio na kapi-
talizację nie tylko największych spółek, ale 
również dochody małych przedsiębiorców,  
zajmujących się importem.

                Szymon Małecki
         malecki.szymon@gmail.com
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Życie – czy ktokolwiek potrafi je wycenić w obiektywny sposób? 
Czy ktokolwiek ma prawo do wyceny wartości życia drugiego człowieka? 
A jeśli już podejmiemy taką próbę, to w jakim celu?  
Jakie kryteria powinniśmy stosować? 

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć zarówno  
w naukach ekonomiczno-społecznych,  
jak i prawnych. 

METODY  
WYCENY ŻYCIA
Na całym świecie przyjęto 
pewne metody, według 
których ludzkie życie 
podlega wycenie. Me-
tody te w żaden sposób 
nie oceniają faktycznej 
wartości życia, które 
dla każdego człowie-
ka jest bezcenne – co 
czyni je kontrower-
syjnymi. 

METODA  
UTRACONEJ 
PRODUKCJI
Opiera się na zdol-
nościach produk-
c y jnych ka żdego 
człowieka, które są 
tracone lub ogranicza-
ne na skutek śmierci, 
czy utraty zdrowia. Tym 
samym można zmierzyć, 
jak dużo potencjalnej pro-
dukcji w przyszłym okre-
sie życia zostało na skutek 
tych czynników stracone. 
To podejście, chociaż proste  
w zastosowaniu, ma pewne 
ograniczenia. Po pierwsze: im ktoś 
jest starszy, tym mniejszą wartość 
ma produkt, jego przyszłej aktyw-
ności (wartość życia emeryta spro-
wadzona jest do zera ponieważ nie 
zarabia). Po drugie: produkcyjność 
mierzona jest za pomocą wskaźnika 
PKB – czyniąc utratę życia wyłącz-
nie kwestią utraconego produktu, co 
jest co najmniej niemoralne.  

PREMIA ZA RYZYKO  
Związana jest ze zróżnicowaniem zawodów 
podejmowanych przez ludzi – niektóre za-
wody są bardziej ryzykowne niż inne ze 
względu na większą liczbę wypadków przy 
pracy lub inne zagrożenia. Mimo to ludzie 

je wybierają, ponieważ wyższe ryzyko jest 
kompensowane większymi zarobkami. 
Różnica pomiędzy zarobkami na stano-
wisku wiążącym się z większym ryzykiem  
a stanowiskiem, które przy porównywal-

N
ie ma oczywistych metod wyce-
ny dobra, jakim jest życie. Do-
bro to nie podlega wymianie, 
a więc nie istnieje jego jawny 

rynek. Niemniej jednak, ludzie przypisują 
życiu pewną wartość, którą można spro-
wadzić do wspólnego mianownika – jest 
nim miernik pieniężny. Pomimo tego, że 
obiektywna wycena życia jest niemożli-
wa, specjaliści pokusili się o nią na po-
trzeby prowadzonych przez siebie działań.
Zadanie to powierzone zostało wykwalifiko-
wanym specjalistom, którzy na podstawie 
wielu zmiennych i zaawansowanego apa-
ratu matematycznego szacują, jaką kwotę 
może „wygenerować” człowiek w ciągu ca-
łego swojego życia. Owe szacunki mają na 
celu ułatwienie zarówno specjalistom jak  
i przeciętnym obywatelom prosperowania 
w społeczeństwie. W przypadku utraty czę-
ści zdrowia lub utraty życia, eksperci po-
trafią na podstawie wypracowanych mode-
li wyliczyć przysługujące nam lub naszym 
rodzinom odszkodowania.

Ludzkie życie jako kategoria ekonomiczna 
wydaje się pojęciem abstrakcyjnym. Jest 
ono jednak wartością ekonomiczną sensu 
stricte. Z punktu widzenia ekonomiczne-
go, życie człowieka możemy wycenić ade-
kwatnie do zajmowanej przez niego pozy-
cji w społeczeństwie. Na przykład wartość  
pracownika dla pracodawcy równa będzie 
zyskowi, jaki ten pracownik przyniesie 
przedsiębiorstwu od chwili początkowej – 
określonej mianem t

0
 – do momentu, gdy 

pracownik nie będzie zdolny do generowa-
nia zysków (w przypadku utraty zdrowia 
lub życia). Z punktu widzenia państwa, 
wartość życia obywatela to zysk w postaci 
podatków, jaki wygeneruje on od początku 
pomiaru do chwili śmierci. Zysk ten jest 
pewną wartością oczekiwaną, która obra-
zuje wartość przeciętnego Kowalskiego. Tą 
najprostszą miarą, znając własne zarobki 
i oczekiwaną długość życia możemy poli-
czyć, ile jesteśmy warci w poszczególnych  
kategoriach.

WYCENA ŻYCIA
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nych kwalifikacjach zawodowych, nie 
przedstawia takiego ryzyka, zwana jest 
premią za ryzyko.
 
Przyjmuje się, że kobiety rzadko wykonują 
zawody ryzykowne pod względem bezpie-

czeństwa pracy. Nawet w przy-
padku tej samej kate-

gor i i  zawodu, 
najbardziej 

ryzy-

kowne zadania przekazywane są mężczy-
znom. Nie jest zatem niczym zaskakującym, 
że największy odsetek zgonów, sklasyfiko-
wanych pod względem gałęzi przemysłu 
czy zawodu, dotyczą mężczyzn.

Znając ryzyko śmierci na skutek wypadku 
przy pracy oraz premię za ryzyko, można 
obliczyć subiektywną i domyślnie przyjmo-
waną przez każdego pracownika wartość 
życia. 

Metoda ta stanowi indywidualną wycenę 
własnego zdrowia i życia, i w ten sposób 
opiera się na rzeczywistych wyborach lu-
dzi. Ograniczeniem tej metody jest sposób 
szacowania, który obrazuje wartość życia 
przyjmowaną przez biedniejszą część spo-
łeczeństwa – częściej podejmującą ryzy-
kowne zawody. Ponadto, jeśli ktoś wybie-

ra pracę, która zwiększa ryzyko śmierci 
o 1% za 100 zł miesięcznie więcej nie 

oznacza, że podejmie pracę, w której 
ryzyko wynosi 99% za 9 900 zło-

tych.  
 

METODA  
ODSZKODOWAŃ 
SĄDOWYCH 

Wartością życia (value 
of life) można nazwać 
pewien jego walor lub 
cechę wyrażającą się 
w jego wymienial-
ności na inne dobra 
(w szczególności na 
pieniądze). W jaki 
sposób zatem kwe-
stie value of life 
rozstrzygają sądy? 
W literaturze przed-
miotu wskazuje się 
na popularną zasadę 
„to make victim who-
le”, która polega na 
całkowitym wyrów-
naniu strat poszko-

dowanego. Zgodnie  
z tą zasadą sądy często 

korzystają ze statystycz-
nej wartości życia przed-

stawianej corocznie przez 
różnego rodzaju agendy 

rządowe i inne organizacje 
(np. w Stanach Zjednoczonych 

raporty na ten temat publikuje 
m.in. Departament Transportu).  
A zatem wartość życia może być 
także mierzona za pomocą wyso-
kości odszkodowań sądowych dla 
ofiar przestępstw oraz wypadków. 
Wysokość zasądzanych odszko-
dowań jest miarą sędziowskiego 
oszacowania wartości ludzkiego 
życia i zdrowia. Można zakładać, 
że ich szacunki są właściwe. Jed-
nakże, z uwagi na fakt, iż sędzio-

wie nie stanowią reprezentatywnej grupy 
dla całego społeczeństwa, ich punkt wi-
dzenia również nie jest reprezentatywny. 
Ponadto, wysokość odszkodowań przyzna-
wanych przez sądy, jest często ściśle okre-
ślona prawem lub ustalonymi zasadami 

orzecznictwa – niekoniecznie odzwiercie-
dlającymi poglądy społeczeństwa. 

METODA  
CEN HEDONICZNYCH  
Hedonic wage method - tłumaczenie tego 
terminu można przedstawić, jako utratę 
wszelkich dóbr, którym nie można przy-
pisać wartości majątkowej. Samo pojęcie 
zostało wprowadzone przez ekonomistów,  
w celu rozróżnienia pomiędzy wartością 
ludzkiego życia w sensie ekonomicznym 
oraz każdym innym. Metoda cen hedonicz-
nych obrazuje stratę wartości pieniężnej 
życia przez ograniczenie np. jakiejś aktyw-
ności. Wartość hedonic wage method jest 
trudna do określenia, jak bowiem określić 
radość płynącą z życia? Niektórzy ekono-
miści skłaniają się ku temu, by „radość  
z życia” oceniać według cen, jakie ludzie 
skłonni są zapłacić za rozrywki (tj. kino, 
sport, etc.).

METODA CVM  
Wyceny warunkowej – metoda w założe-
niach bardzo podobna do hedonic wage 
method. Tutaj również cenę życia opieramy 
na kwotach, jakie ludzie są skłonni zapłacić 
za pewne dobra. Tym razem jednak wyce-
niamy małe redukcje prawdopodobieństwa 
śmierci, np. ile jesteśmy skłonni zapłacić 
za zmniejszenie ilości wypadków lub po-
prawienie czystości powietrza, co może 
wydłużyć życie o określony ułamek.

Powyższe dwie metody uznane zostały za naj-
trafniejsze przy statystycznej wycenie życia, 
pomimo swoich wad wynikających z możli-
wości błędnej wyceny nadmienionych dóbr.
Aby zminimalizować jak najwięcej wad, 
wprowadzono metodykę zbierania infor-
macji nazwaną WTP (willingness to pay), 
opierającą się na przeprowadzaniu an-
kiety wśród reprezentacyjnej grupy ludzi, 
oceniającej ich skłonność do zapłaty, za 
możliwość dłuższego i zdrowszego życia. 

Atrakcyjność tej metody polega na uzyski-
waniu bezpośrednich oszacowań zaintereso-
wanych osób; ma jednak także swoje ograni-
czenia. Po pierwsze, sposób zadawania pytań 
wpływa na uzyskiwaną odpowiedź. Po drugie, 
skłonność do zapłaty a zdolność zapłacenia to 
dwie różne rzeczy. Po trzecie, badanie doty-
czy pewnej hipotetycznej sytuacji, zmuszając 
respondentów do myślowego eksperymentu 
i nie jest pewnym, czy, gdyby rzeczywiście 
przyszło do płacenia, decyzja byłaby ta sama.

Najprostsza „Cena” życia w ujęciu VSL 
(value of statistic life) opisana jest wzo-
rem opartym na założeniach modelu cen 
hedonicznych, przy czym należy pamiętać, 
że metoda ta jest oparta na liczeniu rekom-
pensaty (części wynagrodzenia) w zamian 
za ryzyko związane z wypadkiem śmier-
telnym. Obejmuje ona swoim zakresem 

Deal Marzec 2010 WARTO WIEDZIEĆ | 23Deal listopad 2010



wyselekcjonowaną część społeczeństwa  
i uśrednia ryzyko, niezależnie od zawodu. 

 

przy czym φ jest średnią premią za krań-
cowy wzrost prawdopodobieństwa śmierci.

Wartość VSL dla Polski na poziomie 4,49 
mln PLN zasadniczo pokrywa się z wylicze-
niami Komisji Europejskiej – 1 mln EUR. 

W przypadku metody wyceny warunkowej 
(CVM), w celu zminimalizowania wad, jakie 
niesie za sobą VSL metodą cen hedonicznych, 
stosuje się metodę wyceny dodatkowego roku 
przeżycia (VOLY) opisaną ogólnym wzorem:

gdzie: 

n – pozostała oczekiwana długość życia 
r – współczynnik dyskontujący użyteczność 
dalszego życia (przyjmowany na poziomie 
0,3% lub 1,5%)

Korzystając z tej formuły można przedsta-
wić zakres VOLY dla wspomnianej wcześniej 
wartości VSL (wartość VSL 4,49 mln zł liczo-
na była w oparciu o metodę cen hedonicz-
nych) – przy założeniu scenariusza CVM 
(wyceny warunkowej), dla którego wartość 
VSL wynosiła od 0,28 do 4,01 mln PLN, tj.:

    14 500 PLN <  VOLY < 207 000 PLN      
  
Jednakże, ze względu na wady meto-
dy VSL, które znajdują odzwierciedlenie 
także w przedstawionym ujęciu CVM, 
powyższy wzór może okazać się niezado-
walającym. W tym miejscu pojawia się 
możliwość wykorzystania wspomnianej 
wcześniej metody WTP (willingness to pay).

Zastosowana zostanie zatem alternatywna 
metoda wyceny VOLY oparta na szacowaniu 
wskaźnika WTP, który opisuje bezpośrednią 
gotowość do zapłaty za oczekiwane wydłuże-
nie życia o pewien określony okres. W latach 
2004-2006 w kilku krajach Unii Europej-
skiej – w ramach projektu Komisji Europej-
skiej NEEDS – przeprowadzone zostało ba-
danie VOLY wg powyższej metody. W Polsce 
badanie to przeprowadził dla KE Warszawski 
Ośrodek Ekonomii Ekologicznej, ankietując 
150 mieszkańców Warszawy w 2005 roku.
 
Założonymi okresami były: 6 i 3 miesiące. 
VOLY obliczono na podstawie następujących 
wzorów:

 

            i             to oszacowana średnia mie-
sięczna wartość gotowości do zapłaty (mode-
lem Spike’a) za wydłużenie długości życia za 
okresy odpowiednio 6. i 3. miesięcy,  
        - oczekiwana długość życia,   
        - średni wiek próby. 

Wyniki tych obliczeń były następujące:

 

Analizując ww. wyniki można zauważyć 
wyraźną, dość nieoczekiwaną różnicę mię-
dzy wynikami – badania wskazują, że je-
steśmy w stanie więcej zapłacić za VOLY 
3-miesięczne.

Na podstawie danych zebranych w pró-
bach w przypadku wcześniejszych obliczeń 
przyjęto, że bliższy realnej wycenie jest wy-
nik dla trzech miesięcy. Dla porównania,  
w poniższej Tabeli 4. zaprezentowane zostały 
wyceny dodatkowego roku przeżycia VOLY 
w wybranych państwach (wyniki podane  
w euro). Aby policzyć średnią wartość życia, 
należy pomnożyć VOLY danego państwa 
przez oczekiwaną długość życia.

„SAMOWYCENA” ŻYCIA
Wycena życia nierozerwalnie łączy się w na-
szej świadomości z wielkimi korporacjami 
ubezpieczeniowymi szacującymi, ile może 
być warte nasze życie. Nic bardziej mylnego, 

bo przecież gdyby tak było, po co mielibyśmy 
o tym pisać w akapicie „Samowycena życia”? 
Każdy z nas, czy jesteśmy biednymi, podsta-
rzałymi rolnikami, czy młodymi rekinami 
finansjery, myśli o tym, ile może być warte 
nasze własne życie – odpowiedź jest jedna – 
jest bezcenne. Aby jednak zapewnić byt na-
szym bliskim ,rodzinom, osobom zależnym 
od nas, w razie gdybyśmy opuścili ten łez pa-
dół, warto się ubezpieczyć – wykupić polisę 
na życie. I tu należy się wyjaśnienie, korzysta-
jąc z usług ubezpieczyciela sami wyceniamy 

własne życie. Kwota polisy zależna jest tylko 
od tego, jak bardzo chcemy zabezpieczyć 
bliskich. Mamy jednak opcje, skorzystamy  
z gotowych propozycji, które zazwyczaj opie-
wają na sumę średnich dwuletnich zarobków 
na naszym stanowisku lub przysporzymy 
aktuariuszom trochę pracy i sami ustalimy 
tą kwotę zgodnie z naszymi możliwościami. 

Aktuariusz, dzięki zaawansowanemu apa-
ratowi matematycznemu obliczy, jakie jest 
prawdopodobieństwo naszego zgonu, dzięki 
czemu zakład ubezpieczeń będzie mógł narzu-
cić składkę, która zadowoli ubezpieczyciela, 
a zarazem pozwoli zrealizować świadczenie 
w przypadku śmierci przed średnią, której 
dożyć powinniśmy. Celem takiego działania 
jest naturalnie wygenerowanie zysku dla fir-
my ubezpieczeniowej, której nie obchodzi  
z punktu widzenia ekonomicznego, ile warte 
jest życie klienta. Można zatem przyjąć, że 
dla firm ubezpieczeniowych wartością ludz-
kiego życia jest wartość oczekiwana sumy 
wszystkich polis życiowych, jakie wyemito-
wała. O ile składka dla tych polis w znako-
mitej większości opiera się na gotowych sza-
blonach, o tyle w przypadku indywidualnej 
wyceny angażowany jest wyspecjalizowany 
dział underwritingu ubezpieczeniowego lub 
przedsiębiorstwo, które oferuje takie usługi. 
Underwriterzy w bardzo dokładny sposób 
analizują każdy przypadek i dokonują wy-
ceny na podstawie szeregu ryzyk, które za-
grażają statystycznemu przebiegowi życia, 
przyporządkowując ubezpieczonego do 
określonej klasy ryzyka. Do najważniejszych 
ryzyk można zaliczyć stan zdrowia, nałogi, 
stresogenność środowiska, charakter pracy.  
W praktyce underwriting zajmuje się bada-
niem sensu podejęcia współpracy z klientem 
oraz sposób w jaki zmodyfikować dla konkret-
nego przypadku składkę, która również jest 
pewnym miernikiem wartości naszego życia.

BILANS IN PLUS?
Pomimo szerokiej gamy metod i mode-
li wyceny wartości życia ludzkiego, żadna 
z nich nie jest w stanie realnie i w pełni 
obiektywnie oddać jego pieniężnej warto-
ści, jaka mogłaby zadośćuczynić powstały 
uszczerbek na zdrowiu, czy utratę życia. 
Pewnym jest, iż żadne pieniądze nie są w 
stanie zrekompensować takiej straty. Nale-
ży także pamiętać, że każda z omówionych 
metod wyceny życia posiada swoje wady  
i ograniczenia. Plusem tych metod jest fakt, 
że w przypadku różnych zdarzeń losowych 
istnieje możliwość przynajmniej częściowej 
rekompensaty utraconego zdrowia lub życia 
oraz pewnego zabezpieczenia finansowego. 

   Milena Kabza
   Michał Majzel
               Koło Naukowe Cash Flow
           Politechnika Łódzka
       www.cashflow.edu.pl
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Tabela 1. Stan zdrowia Polaków 

Dalsza oczekiwana długość życia (w 
latach)

 średnia: 75,5

 kobiety: 80

 mężczyźni: 71,3

Prawdopodobieństwo zgonu (na 1000 
osób)  poniżej 5. roku życia  6,7

Prawdopodobieństwo zgonu (na 1000 
osób) po-między 15. a 60. rokiem życia

 kobiety: 82

  mężczyźni: 204

Oczekiwana długość życia w zdrowiu 
(HALE  – healthy life expectancy) w 

latach

 średnia: 68,9

 kobiety: 71,1

 mężczyźni: 66,9

Źródło: Raport o stanie zdrowia na świecie, Worldbank.org, 2009

Tabela 2. Średnie prawdopodobieństwo śmierci w zależności od rodzaju działalności 
(1992-1995)

Kategorie działalności Liczba zgonów na 100 000 
pracowników

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 23,9

Górnictwo 26,3

Budownictwo 13,4

Produkcja 3,8

Transport, komunikacja 10,6

Handel hurtowy 5,4

Handel detaliczny 3,6

Finanse, ubezpieczenia, 
handel nieruchomościami 1,5

Usługi 1,8

Źródło: W. K. Viscusi, J. E. Aldy (2003), “The Value of a Statistical Life: A Critical Re-
view of Market Estimates Throughout the World,” Journal of Risk and Uncertainty, vol. 27,  
str. 5-76

Tabela 3. Badania VSL i VOLY, rola WTP

VSL (mln PLN)

Metoda cen hedonicznych  4,49

Metoda wyceny       
warunkowej  0,28 – 4,01

Źródło: M.Giergiczny, „Zastosowanie metody eksperymentów  
z wyborem do badania wartości statystycznego życia ludzkie-
go”, praca doktorska na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW 
(2006)

Tabela 4. Wycena VOLY3 dla wybranych państw

Państwo VOLY3 miesięczne (EUR)

Szwajcaria 44 011

Czechy 44 409

Dania 56 503

Hiszpania 36 898

Francja 34 250

Węgry 11 686

Polska 25 625

Źródło: NEEDS RS1b “Final Report on the monetary valuation 
of mortality and morbidity risks from air pollu-tion 2004-2006”, 
www.needs-project.org

TABELE I WYKRESY
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W
hile  not  only briefly discus-
sing neural networks theory, 
this study determines that 
model accuracy is difficult 

to obtain and can take months or years of  
investigation. It clarif ies that neural  
net work s are not a lways per fect in  
their predictions. Nevertheless, Edward 
Gately in his book Neural Networks for 
Financial Forecasting describes the de-
velopment of a neural network that 
achieved a 93.3 percent probability of pre-
dicting a market rise, and an 88.07 per-
cent probability of predicting a market 
drop in the S&P500.    
 
What is the most important, this thesis 
does not show a successful neural network , 
but proves that artificial intelligence can be  
used as a forecasting tool, describing  
the idea. According to E. Michael Azoff, 
a neural network is a computer pro-
gram that can recognize patterns in data,  
learn and make forecasts of future patterns.  
T he  n a me “ne u r a l  ne t work ”  der i -
ves from the neural structure in the  
brain, and was so termed by the bio-
logists and physiologists who attemp-
ted to stimulate and model the neurons. 
 
THEORY 
The structure of a neural network is 

designed in a manner of a biolog i-
cal neurons. It is well known that all 
inputs to the cell body of the neuron ar-
rive along dendrites. These can also act 
as outputs interconnecting inter-neurons.  
 
Mathematically, the dendrite’s function can 
be approximated as a summation. Axons, 
on the other hand, are found only on output 
cells. The axon has an electrical potential.  
If excited past, it will transmit an elec-
tr ical signal. A xons terminate at sy-

napses that connect it to the dendrite 
of another neuron. When the electri-
cal input to a synapse reaches a thre-
shold, it will pass the signal through to 
the dendrite to which it is connected. 
 
A neural network may be also considered 
as a data processing technique that maps 
or relates some type of input stream of 
information to an output stream of data. 
For example, the input may be in the form 
of a two dimensional image with missing 

Figure 1. Neural network structure

Source: Authors realisation

This article examines and describes the use of neural networks as a forecasting 
tool.  It is a survey based on the application that predicts stock market prices using 
artificial intelligence and its ability to discover patterns in nonlinear  

and chaotic systems.

 FORECASTING FINANCIAL MARKETS 
USING NEURAL NETWORKS
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or distorted segments, and the proces-
sing output may produce a corrected ima-
ge. In time series applications of interest 
here, the input may be a one dimensio-
nal time series, and the output the best 
estimation of the next item in the series.  
In general, neural network tasks may 
be divided into four types of distinct  
applications: 
1. Classification: deciding into which cate-
gory an input pattern falls into.  
2. Association: acts as a content addres-
sable memory that recalls an output gi-
ven some part of it as an input.  
3. Codification: encoding compresses an 
input by producing an output with redu-
ced dimension. the opposite task, deco-
ding, may also be of interest.  
4. Simulation: the creation of a novel 
output for an input that acts as stimu-
lus, the network having been exposed to 
a simple of possible stimuli.     
Any particular task may involve a number 
of the above functions. For example, time 
series forecasting by the multilayer percep-
tion may involve an element of compression 
of the input data (encoding), an element of 
noise reduction (association), the capabili-
ty of detecting recurring pattern that lead 
to predictable behavior (classification) and 
the forecast of a unique event (simulation). 
 
Some processing tasks performed by 
neural networks may also be fulf i l-
led by traditional techniques, such as 
look-up databases or regression ana-
lysis. However non share the unique 
capabilities of neural networks, whose ad-
vantages may be summarized as follows: 
 
1. Generalisation : the neural networks are 
the first established through a “training” 
phase, whereby example inputs are presen-
ted and the network is trained to extract 
relevant information from these patterns. 
Subsequently the network has the capability 

to generalize, so that a hitherto unseen in-
put pattern may also be processed.   
 
2. Flexibility: the range of tasks that the neu-
ral network can be applied to, vastly exce-
eds any one traditional technique.  
 
3. Non-linear modeling: the network map-
ping process involves nonlinear functions 
that can consequently cover a greater ran-
ge of problem complexity. Although other 
nonlinear techniques exist, the neural ne-
twork is superior in its generality and prac-
tical ease in implementation. 
 
NEURAL PARADIGMS  
It is a term of neural network architecture 
designs, which can be divided into three 
broad classes, on the basis of the techni-
que used to iteratively train the free para-
meters in the network, known as weights. 
- Reinforcement learning – targets for 

each of the network, input examples are 
not known (or not used), only a criterion 
as to whether the network performance is 
correct or not is utilized in feedback, no 
information regarding the actual correct 
output is available for training.  
- Unsupervised learning – there is total 
lack of feedback as to whether the learning 
objective has been correctively achieved 
or not. Rather, these types of network are 
self-organising, using correlations amongst  
the input patterns to categorise them ac-
cording to self-discovered classes.  
- Supervised learning – the network out-
put targets are known during training, so 
that the error, the difference between the 
desired target and actual output, may be 
fed back to the network for improving the 
performance.
 
THE MULTILAYER PERCEPTRON 
Generally speaking, it is a supervised neu-

Figure 2. Artificial neuron using backpropgatation learning
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ral network, by which is meant that the data 
used for training and testing the network  
is paired with the desired response of the 
network, the target. Knowledge of the de-
sired response provides a starting point for 
iteratively modifying the network, by com-
paring the observed response with the tar-
get and using the error to drive the network’s 
free parameters in a direction that will mi-
nimize the error for repeated presentations 
of the training input data. This is the essen-
ce of the backpropagation method, which 
backpropagates the error through the  
network, adjusting the weights, which are 
the free, modifiable parameters.
 
There are many commercially available  
neural network programs designed for 
use on financial markets and there had 
been some noticeable reports of the-
ir successful application. However, like 
other computer program, neural ne-
tworks are only as good as the data given 
and the questions that are asked of the 
proper use of a neural network, artificial 
intelligence, involves spending time un-
derstanding and cleaning data: removing 
errors, preprocessing and postprocessing.  
 
RESEARCH 
The analysis of market prices with a view to 
forecasting future behaviour presumes that 
such an approach is meaningful, whether 
its methodology is technical analysis (which 
assumes historical price studies alone are 

ver nonlinear relationships in input data 
makes them ideal for modeling nonlinear 
dynamic systems such as the stock market. 
However, there are various neural network 
configurations to model the stock market.  
This   study is build upon the  Mul-
tilayer - perceptrons (MLPs) mo-
del with backpropagation, used in  
NeuroSolution.4 computer program. 
The first step in designing any neu-
ral network is to collect training data. 
The designer needs to decide what he 

wants the neural network to do and what 
data requirements are needed to train the 
network. Will it be a classifier, an estima-
tor (modeler) or a self-organizer? It must 
be determined what the neural network will 
output in response to the data used as the 
network input. What is more, we needed to 
make sure that data-collection process is 
repeatable and decide how big amount of 
data should be included. A larger number of 
samples  generally give the network a bet-

ter representation of the desired problem 
and increase the likelihood that the neural 
network will produce the desired outputs. 
 
Following study had been build upon over 
100 daily (opening, maximum, minimum 
and closing) KGHMs share prices in The 
Warsaw Stock Exchange (WIG20 index). 
In next phase is choosing a methodology. 
Backpropagation is a form of data learning 
(supervised) where every input vector has 
an adaptive parameter which is changed  
according to prespecified procedure. 
Moreover, in our analysis there was used  
a highly recommended method for stopping 
network training - cross validation, which 
monitors the error on an independent set 
of data and stops training when this er-
ror begins to increase. This is considered 
to be the point of  best generalization. 
 
CONCLUSION 
It is difficult to identify good raw data, pre-
processing this data, training a network and 
repeating this process until a good model is 
developed. However, the neural networks, if 
properly trained, do have the capability to 
forecast financial markets and the individu-
al investor could benefit from the use of this 
forecasting tool.
 
Although neural networks are not perfect in 
their prediction, they outperform all other 
methods and provide hope that one day we 
can more fully understand dynamic, chaotic 
systems such as the stock market.

 
Małgorzata Kozak 

malgorzata.kozak@skninwestor.com 
     Joanna Syczewska 

joanna.syczewska@skninwestor.com

Figure 4.  KGHM’s neural network structure

Figure 3. Fragment of a data set

date opening price 
(pln)

maximum price 
(pln)

minimum price 
(pln)

closing price 
(pln) output error

17.02.2010 94.80 95.40 94.20 95.00 95.730736 -0.730736

18.02.2010 94.80 96.40 94.05 94.75 96.336213 -1.586243

19.02.2010 93.80 96.25 93.20 96.00 96.336213 -0.336243

22.02.2010 97.75 97.80 96.40 96.60 95.730736 0.869264

23.02.2010 96.60 97.10 94.50 94.60 95.730736 -1.130736

24.02.2010 94.05 94.80 92.85 94.00 95.160172 -1.160172

25.02.2010 94.00 95.85 91.60 92.10 96.336213 -4.236243

26.02.2010 95.00 96.40 94.30 96.40 96.973572 -0.573572

01.03.2010 98.10 99.90 97.40 98.30 97.302826 0.997174

02.03.2010 98.80 100.10 97.60 99.80 97.979037 1.820943

03.03.2010 99.80 101.80 98,95 101.00 97.638245 3.361755

04.03.2010 99.80 102.40 99.40 100.10 97.979057 2.120943

05.03.2010 100.00 102.20 99.95 101.50 98.324402 3.175558

08.03.2010 101.10 102.50 100.40 102.00 97.989037 4.020943

sufficient for prediction) or fundamental 
analysis (which studies general economic 
variables, company performance stati-
stics, prevailing supply and demand etc.) 
 
The purpose of this part of atricle is to pre-
dict the KGHMs closing prices using neu-
ral network. As described previously, it is a 
computer program or hardwired machine 
that is designed to learn in a manner similar 
to the human brain. Their ability  to disco-

Source: Authors calculations

Source: Authors realisation
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C
ase study jest próbką realnych 
problemów, z jakimi zmierza-
ją się na co dzień konsultanci.  
W ciągu około 20 minut kandydat 

przedstawia osobie prowadzącej rozmowę 
kwalifikacyjną swoje podejście do pro-
blemu oraz proponuje jego rozwiązanie. 
Rekruterzy oceniają przede wszystkim 
umiejętność stworzenia i zaprezentowania 
logicznej struktury, która doprowadziła  
kandydata do zaproponowanej rekomen-
dacji. Studenci polskich uczelni nierzadko 
mają problemy z rozwiązywaniem rekruta-
cyjnych case studies. Najczęstszą przyczy-
ną jest małe doświadczenie, które wynika 
z braku okazji do rozwiązywania tego typu 
zadań. 
 
JAK WYGLĄDA STRUKTURA   
TYPOWEGO CASE STUDY?  
Osoba prowadząca case study będzie 
od Ciebie oczekiwać pokazania jasnej 
struktury prowadzonej przez Ciebie 
analizy, ustalenia priorytetów przy roz-
wiązywaniu problemu, słuchania i wy-
korzysty wania istotnych informacji  
w celu wypracowania jasnej rekomendacji. 
Aby ułatwić sobie ustrukturyzowanie 
rozwiązania case study, możesz podzielić 
je na pięć części: wstęp, podejście, ana-
lizę, rekomendację oraz kolejne kroki: 
- Wstęp - postaraj się zrozumieć sytuację 
i pytania. Uporządkuj fakty i zadawaj py-
tania w celu wyjaśnienia wszelkich szcze-
gółów, co do których masz wątpliwości. 
- Podejście - przemyśl i ustal plan roz-
wiązania problemu. Wykorzystaj to, 
co wydaje Ci się sensowne – nieko-
niecznie tradycyjne sposoby. Sformu-
łuj hipotezy robocze i ustal priorytety! 
- Analiza - zbadaj zagadnienie i skon-
centruj się na postawionym pytaniu. 
Podsumow uj regularnie swój pro-

ces myślowy i wyraźnie pokazuj kie-
runek swojej argumentacji. Pamiętaj  
o sprawdzeniu swoich wyników.  
- Rekomendacja - podsumuj swoje usta-
lenia i przejdź do wniosków.  
- Kolejne kroki - jeżeli widzisz taką potrze-
bę, wspomnij o wszelkich ewentualnych 
lukach w podejściu/rozumowaniu. Co 
jeszcze należy wziąć pod uwagę?  
 
W tabeli znajdziesz opis tych typo-
wych elementów, wraz z informacją  
o czym powinieneś pamiętać przechodząc 
przez każdy z tych etapów oraz informa-
cję, na jakie kwestie szczególnie zwra-
ca uwagę osoba prowadząca interview. 
 
NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZYGO-
TOWUJĄC SIĘ DO CASE STUDY?    
Podczas case study interview staraj się my-
śleć strategicznie i wychodzić poza oczywi-

ste ramy. Nie martw się, jeśli nie posiadasz 
konkretnej wiedzy związanej z dziedziną, 
której dotyczy studium przypadku. Jeżeli 
nie jesteś pewnien swojej odpowiedzi skup 
się na wyjaśnieniu proponowanego przez 
siebie rozwiązania. Nie wszystkie odpo-
wiedzi są jednoznacznie „dobre” lub „złe”. 
Ważne jest aby przygotować sobie strukturę 
wypowiedzi i unikać szybkiego podawania 
nieprzemyślanego rozwiązania. Nie musisz 
się trzymać rygorystycznie swojej struktury. 
Osoba prowadząca spotkanie może sprowa-
dzić rozmowę na inne tory. Na każdym eta-
pie staraj się prowadzić dialog z prowadzą-
cym i dzielić się z nim swoimi wnioskami. 
   
 
    Powodzenia! 
   Anna Solińska 
  Asystent ds. Rekrutacji 
    www.bcg.com

 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ  
DO CASE STUDY INTERVIEW?

The Boston Consulting Group jest międzynarodową firmą doradztwa strategicznego. Nasze rozwią-
zania pozwalają najbardziej prestiżowym firmom efektywnie konkurować, stwarzać i utrzymać 
przewagę na rynku. Dlatego praca w BCG to wyzwanie intelektualne, ale także świetna atmosfera 
współpracy w firmie, która już po raz kolejny została wybrana przez magazyn Fortune jednym  
z najlepszych pracodawców wśród firm konsultingowych.

Wstęp Podejście Analiza Rekomendacja Kolejne Kroki

Rola  
prowadzą-

cego  
ze strony 

BCG

Nakreślenie • 
ram problemu

Przedstawienie • 
podstawowych 
faktów

Udzielanie • 
wskazówek i kiero-
wanie dyskusją

Zadawanie pytań • 
w celu sprawdzenia 
logiki rozumowania i 
przesłanek

Przedstawienie • 
danych i kontekstu 
sytuacyjnego

Zachęcanie do  • 
wydania  
rekomendacji

Sprawdzanie i • 
zatwierdzanie reko-
mendacji

Zadawanie pytań • 
pomocniczych typu: 
„czy należałoby wziąć 
coś jeszcze pod 
uwagę?”

Twoja rola

Wyjaśnienie • 
szczegółów w 
celu upewnienia 
się, że dobrze 
rozumiesz posta-
wiony problem

Przemyślenie • 
podejścia i planu, 
rozwiązanie 
problemu

Wyjaśnienie • 
swojego podejścia

Formułowanie • 
hipotez i ustalanie 
priorytetów 

Wybór i • 
uzasadnienie od-
powiedniej metody 
analizy 

Uzyskanie szcze-• 
gółowych informacji; 
wyjaśnienie ewentual-
nych wątpliwości i sfor-
mułowanie założeń

Dokonanie obliczeń• 
Wyjaśnienie skutków• 

Zakończenie • 
analizy i sformuło-
wanie wykonalnych 
rekomendacji

Powiązanie konklu-• 
zji z postawioną na 
wstępie hipotezą

Wyznaczenie • 
kolejnych kwestii do 
zbadania i założeń do 
dalszej weryfikacji 

Przedstawienie • 
możliwego scena-
riusza wdrożenia 
rozwiązań 

Oceniane

nie dotyczy• Logiczny tok • 
myślenia i dobra 
struktura wypo-
wiedzi

Dokładność i sku-• 
teczność obliczeń

Umiejętność wydo-• 
bycia znaczenia

Jasność i zwięzłość • 
rekomendacji 

Kreatywność, • 
niestereotypowe 
myślenie, umiejętność 
przełożenia teorii 
na konkretny plan 
działania

 

Case study interview jest techniką rekrutacyjną szczególnie chętnie stosowaną przez 
firmy z branży doradztwa strategicznego. Rozmowa tego typu pozwala wszechstron-
nie ocenić kandydata. Sprawdza umiejętność myślenia analitycznego, strukturyzo-

wania problemów oraz kreatywność.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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Public Offering (IPO), który nie wyma-
ga przygotowania prospektu emisyjnego, 
w konsekwencji czego koszty debiutu są 
znacznie niższe niż w przypadku GPW. Ko-
lejną alternatywą są środki unijne pozwa-
lające obniżyć koszty, związane z analizami 
i doradztwem, o nawet 50%. Ta możliwość 
pozwala na niemal całkowite zminimalizo-
wanie ryzyka pozyskania kapitału. 

Ponadto, na rynku NC ograniczone są rów-
nież formalności związane z obowiązkiem 
informacyjnym, podmioty gospodarcze nie 
są zobowiązane sporządzać raportów kwar-
talnych, raporty półroczne nie podlegają 
obowiązkowi audytowania, a spółki same 
mogę wybierać standardy rachunkowości. 
Notowane firmy to w większości podmioty 
technologiczne, z sektorów takich jak: me-
dia, przemysł elektromaszynowy, informa-
tyka czy biotechnologia.  Spółki decydują 
się na przystąpienie do NewConnect z chęci 
szybkiego pozyskania kapitału na finan-
sowanie nowych projektów. Uproszczone 
formalności i niskie koszty dają możliwość 
dynamicznego rozwoju, dzięki któremu są 
w stanie szybko dołączyć do dużych firm 
notowanych na GPW.  Dotychczas utworzo-
nono specjalny segment spółek o nazwie 
NewConnect Lead, których celem jest pro-
mowanie podmiotów msjścych największe 
szanse na przeniesinie na głowny parkiet. 

INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO) 
NA NEWCONNECT
NewConnect pod względem płynności ob-
rotów i liczby IPO zajmuje wysoką drugą 
lokatę wśród alternatywnych platform eu-
ropejskich. Choć Polska doświadcza pew-
nych problemów gospodarczych, to staty-
styki wydają się być bardzo optymistyczne, 
a  taka sytuacja sprzyja mniejszym przed-
siębiorstwom.

Środki pieniężne pozyskane z emisji akcji 
mogą przyczynić się do szybkiego rozwoju, 
a samo uczestnictwo w rynku nieregulowa-
nym wskazuje na prestiż i większe zaufanie 
wśród klientów i współpracowników firmy. 
Dane pokazują, iż w tym roku odnotowano 
rekordową ilość 38 debiutów. Już w pierw-
szym półroczu miało miejsce więcej IPO 
niż w poprzednim roku (26 debiutów). 

Analiza tegorocznych debiutów pokazu-
je, iż najbardziej aktywnymi sektorami 
były handel oraz usługi inne, było to od-
powiednio 8 i 7 firm. W sektorach takich 
jak: ochrona zdrowia, usługi finansowe 
czy wypoczynek odnotowano po 1 debiu-
cie. Żadnych nowych akcji nie zaoferował:  
e-handel, telekomunikacja ani nieruchomo-
ści. Z wielu przyczyn, tegoroczni debiutan-
ci zasługują na szczególną uwagę, zarówno  
ze względu na profile swojej działalności,  

W 
sierpniu tego roku minę-
ła 3 rocznica pierwszej se-
sji na rynku NewConnect  
będącym jednym z najdyna-

miczniej rozwijających się alternatywnych 
systemów obrotu w Europie Środko-
wo-Wschodniej. Rynek ciągle zyskuje na 
popularności i coraz częściej firmy zagra-
niczne deklarują chęć przystąpienia do 
niego. Jednak 3 rocznica to czas na po-
ważne ref leksje i ocenę dotyczącą funk-
cjonowania i korzyści płynących zarówno 
dla firm jak i inwestorów indywidualnych. 
Projekt Zarządu Giełdy Papierów Warto-
ściowych (GPW), jakim jest NewConnect, 
powszechnie uznawany jest za udany, jed-
nak okres w jakim powstał, czyli rok 2007  
i kryzys gospodarczy który mu towarzyszył, 
odcisnął na nim bardzo negatywne piętno. 
Od niedawna, rynek zmienił swój trend 
i stara się odrabiać straty, jednak wciąż 
nasuwa się pytanie czy wystarczająco?   

CZYM JEST NEWCONNECT?
NC prowadzony jest przez Giełdę Papierów 
Wartościowych w Warszawie poza głów-
nym parkietem. Rynek skierowany jest do 
młodych przedsiębiorstw o stosunkowo 
niewielkiej kapitalizacji - zazwyczaj nie 
większej niż 20 mln złotych. Swoją popu-
larność, rynek nieregulowany zawdzięcza 
m.in. uproszczonemu procesowi Initial 

Spółki notowane na NewConnect to innowacyjne i ambitne przedsiębiorstwa, które 
coraz częściej ze swoją działalnością wychodzą poza granice Polski. 

NEWCONNECT ALTERNATYWĄ DLA  
GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH?
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ale również z powodu kapitalizacji rynku. 
Przykładem niebywałego sukcesu może 
być firma Oponix.pl, zajmująca się prowa-
dzeniem sklepów internetowych w branży 
motoryzacyjnej. Oponix.pl swój uroczy-
sty debiut miała na początku tego roku,  

a łączna wartość oferty prywatnej wyniosła 
840,000zł. Na zamknięciu w dniu debiutu 
cena akcji wzrosła o 208%, co jest ogrom-
nym i rzadko spotykanym osiągnięciem. 
Wysoka cena utrzymywała się do końca 
marca, a później kurs spółki systematycznie 
spadał. Jednak akcje są wciąż na poziomie 
powyżej 89% ceny wyjściowej. 

Niestety, I półrocze tego roku obfitowało 
również w duże spadki. Przykładem dra-
stycznych obniżek jest Atlantis. Firma zaj-
muje się pozyskiwaniem energii ze źródeł 
odnawialnych, takich jak: wiatr, woda, czy 
biomasa. W dniu debiutu, firma odnotowa-
ła spadek ceny akcji rzędu 91%, co należy do 
rzadkości. W następnych miesiącach spółka 
nieznacznie odrobiła straty, jednak wciąż 
nie zostały one całkowicie pokryte. Pod-
sumowując wszystkie tegoroczne debiuty 
widać, iż 28 firm odnotowało wzrost akcji, 
5 stratę, a kolejne 5 pozostało na niezmie-
nionym poziomie. 

Analizując sytuację spółek na NewConnect 
można jednoznacznie stwierdzić, że rynek 
nieregulowany rozwija się w zaskakująco 
szybkim tempie. Jednak jak pokazuje do-
świadczenie, innowacyjność nie jest gwa-
rantem zysku, a sam rynek alternatywny 
charakteryzuje się dużą nieprzewidywal-
nością. Niemal niemożliwe jest przewi-
dzenie czy inwestycja przyniesie zyski czy 
straty. Notowane firmy są w początkowym 
stadium rozwoju i nierzadko to tak zwane 
spółki groszowe. 

NEWCONNECT – INWESTOWAĆ 
CZY GRAĆ?
Kondycja NewConnect jest bezpośrednio 
związana z sytuacją na głównym parkiecie. 
Miniony rok na GPW koncentrował się na 
odrabianiu strat, lecz w tym samym czasie 

NCIndex (indeks giełdowy spółek notowa-
nych na NewConnect) był w dużo lepszej 
kondycji. Jednak nie wszystkie sektory na 
rynku nieregulowanym radziły sobie tak 
samo dobrze. Zeszłoroczne dane pokazu-

ją, że NCIndex wzrósł o ok. 38%, jednak 
w przypadku 4 branż kurs był negatywny 
(telekomunikacja, e-handel, informaty-
ka i wypoczynek). Obserwując rynek na 
szczególną uwagę zasługują niektóre sek-
tory. Najwyższy wynik odnotowały usługi 
finansowe, z zyskiem rzędu 441,35%. Tak 
wysoki zwrot, branża zawdzięcza głownie 
dwóm firmom: DFP Doradztwo Finansowe 
i GoAdvisers, które podwoiły swoje zyski  
w minionym roku. Inwestorom bardzo do-
bre wyniki zapewniły również usługi inne, 
dając stopę zwrotu na poziomie 106,46%. 
Tutaj ważną rolę odegrały Ekoexport (105%) 
oraz Polman (100%).

Takie wyniki wydają się napawać optymi-
zmem, jednak analizując dane od czasu 
debiutu, okazuje się, że spółki nie odrobiły 
jeszcze strat spowodowanych kryzysem fi-
nansowym. Większość spółek odnotowała 
ujemne stopy zwrotu, a jedynie dwie bran-
że osiągnęły dodatnie wyniki (technologie  
i usługi inne). Najgorsze wyniki odnotowa-
ła branża wypoczynku (-53,86%) oraz nie-
ruchomości (-42,29%). Dane pokazują, że 
mimo owocnych ostatnich 12 miesięcy nie-
którym branżom wiele brakuje aby osiągnąć 
wyniki z dnia debiutu. 

Badając okres ostatnich trzech miesięcy 
na rynku NewConnect widać, iż był to czas 
trendu spadkowego i konsolidacji. Przez 
okres wakacji NCIndex oscylował pomiędzy 
wartościami 53 a 57 punktów. Paradoksal-
nie najlepszym okazał się miesiąc sierpień, 
kiedy stopa zwrotu utrzymywała się na po-

ziomie -0,18% przy wartości obrotów 239 
mln zł. Analizując konkretne walory widać, 
że najwięcej pozwalała zarobić spółka Ni-
colas Games, stopa zwrotu z inwestycji wy-
niosła 125%. W ostatnim czasie 50 spółek 
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odnotowało wzrost, 78 spadek, natomiast 
8 pozostało bez zmian. Ostatnio zdecydo-
wanie najlepiej radziła sobie branża usług 
finansowych, sektor odnotował wzrost  
w wysokości 35,5%. Ważnym wydarze-
niem na rynku NewConnect było ogło-
szenie przez GPW wprowadzenia nowego 
indeksu NC Life Science. Ma on grupować 
spółki z sektora medycyny i biotechnologii.  
W przypadku rynku nastawionego na spółki 
technologiczne jest to ruch właściwy. W in-
deksie mają znaleźć się następujące firmy: 
Biomaxima, Euroimplant, Mabion, Phar-
mena, Read Gene. Indeks NC Life Science 
pozwoli na wyeksponowanie pewnej grupy 
spółek, ale również zwiększy przejrzystość 
rynku i ułatwi podejmowanie decyzji inwe-
stycyjnych. 

Analiza indeksów NewConnect przedstawia 
dynamiczne zmiany na rynku mogące su-
gerować, że jest to rynek przeznaczony dla 
giełdowych spekulantów. Jednak gdy spoj-
rzymy na nominalne wartości transakcji, to 
sytuacja nie wygląda już tak optymistycznie. 
Średnia wartość transakcji na rynku niere-
gulowanym początkowo wynosiła 1234zł, 
po czym w roku 2007 wzrosła do 2335zł, 
a obecnie jest to 1758zł. Z powyższych 
danych wynika, iż silny wpływ na aktyw-
ność obrotu ma koniunktura giełdowa od-
zwierciedlająca sytuację całej gospodarki.  
NewConnect jest rynkiem dla inwesto-
rów stosujących analizę fundamentalną.  
Największe znaczenie ma w tej sytuacji po-
tencjał ekonomiczny.  

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE 
– SZANSA CZY ZAGROŻENIE DLA 
PORTFELA?
Rynek NewConnect w Polsce bardzo do-
brze spełnił swoją rolę, wciąż się rozwija  
i zachęca do nowych inwestycji. Spółki 
notowane na NewConnect to innowacyjne  
i ambitne przedsiębiorstwa, które coraz 
częściej ze swoją działalnością wychodzą 
poza granice Polski. Firmy mogą z po-
wodzeniem rywalizować na rynkach Unii 
Europejskiej i na całym świecie. Jednak 
możliwości spółek nie są wykorzystywane 
w całości, spółki wciąż odczuwają ciężar 
niedawnego kryzysu. 

Śledząc minione trzy lata NC dostrzec 
można ograniczone zaufanie inwestorów 
do rynku. W tej sytuacji nasuwa się pyta-
nie czy wynika ono z braku doświadczenia 
na rynku, a może problem stanowią noto-
wane spółki. Biorąc pod uwagę, nie tylko 
kapitalizację, ale również czynniki takie jak 
zadłużenie czy wypłacalność, firmy budzą 
wiele wątpliwości.  

Rynek NC niesie za sobą zarówno wiele 
szans jak i zagrożeń. Z pewnością inwe-
stowanie w innowacyjne projekty może 
przynieść bardzo wysokie zyski w krótkim 

czasie, a platforma stanowi łatwy dostęp do 
nowoczesnych i dynamicznie rozwijających 
się firm. Jednak wiele czynników oddzia-
ływujących na NewConnect stanowić może 
duże zagrożenie. Analizując rynek można 
dojść do wniosku, że wiele przedsiębiorstw 
traktuje alternatywny system obrotu tyl-
ko jako przedbieg do głównego parkietu, 
a takie podejście może spowodować dużą 
presję przejścia na GPW. W wyniku takich 
działań możliwe jest wytworzenie bańki 
spekulacyjnej. Inwestorzy oczekując przy-
stąpienia do parkietu głównego będą ku-
powali akcje spółek, gdyż debiut na GPW 
spowoduje wzrost płynności oraz zaintere-
sowania firmą, a w rezultacie tylko pozorny 
wzrost cen akcji. Co więcej, usilne wprowa-
dzanie spółek na rynek podstawowy może 
zaszkodzić samemu NewConnect, gdyż 
utraci on najlepszych członków, a co za tym 
idzie dalszy rozwój stanie pod znakiem za-
pytania. Na rynku znajduje się wiele ma-

łych i niedoświadczonych przedsiębiorstw, 
w których inwestowanie obarczone może 
być bardzo dużym ryzykiem. Ponadto brak 
precyzyjnej polityki informacji inwestycyj-
nej doprowadzić może do błędnych wnio-
sków i decyzji. Część spółek notowanych na 
rynku nieregulowanym nie prowadzi żad-
nych relacji inwestorskich. NewConnect 
może stać się źródłem ogromnych zysków 
przy założeniu, że analiza wybranych wa-
lorów będzie bardzo skrupulatna i złożona.  
Od zawsze to właśnie nowoczesne technolo-
gie stanowiły źródło największego dochodu. 
Jednak ważne jest aby doboru inwestycji 
dokonywać bardzo ostrożnie, bowiem ry-
nek już nieraz pokazał, że jest nieprzewi-
dywalny.   

        Sylwia Wilk
       s.wilk88@gmail.com
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słu tajemnicą firmy. Nikt za wyjątkiem 
osób upoważnionych go nie zna (upoważ-
nieni są dodatkowo obejmowani klauzulą  
o poufności), koszty tego kroku są znikome 
oraz nie występuje ograniczenie czasu ani 
terytorium. Najsłynniejszym przykładem  
i zarazem najbardziej strzeżoną tajemnicą 
firmy jest skład Coca Coli, który od ponad 
80 lat pozostaje utajniony. Oryginalna re-
ceptura przechowywana jest w depozycie 
w banku w Atlancie i wyceniana jest na 100 
miliardów dolarów amerykańskich. Już 
dwukrotnie Indie próbowały na drodze są-
dowej wydobyć od korporacji skład napoju 
oskarżając ją, że płyn zawiera szkodliwe 
dla zdrowia składniki. Bezskutecznie. A co 
by było gdyby Coca Cola była objęta paten-
tem, nawet międzynarodowym? Już od 60 
lat wszystkie kraje świata same by ją pro-
dukowały w sposób legalny, a jeszcze 20 
lat wstecz tylko w lekko zmienionym skła-
dzie, co prawdopodobnie zaskutkowałoby 
serią kosztownych pozwów o naruszenie 
ochrony patentowej. Dodatkowo Coca Cola 
straciłaby sporo ze swego uroku tajemni-
czości.

A co społeczeństwo jako całość zyskuje  
z patentowania? Śmiem twierdzić, że nie 
wiele albo i nic. Wszyscy nabywcy nowe-
go opatentowanego rozwiązania płacą za 
nie dodatkowe kwoty pokrywając opłaty 
utrzymujące patent w mocy. Ograniczo-
ny zostaje postęp. Rozwiązania na rynku 
pojawiają się z rocznym opóźnieniem, nie 
działają metody sieciowego rozwoju dobra 
(gdy każda kolejna osoba może unowocze-
śniać i rozwijać produkt), dla dóbr opa-
tentowanych nie ma zastosowania prawo 
Moor’a mówiące o wykładniczym przyro-
ście istotnych atrybutów wynalazku, np. 
przestrzeni dyskowej. Nie mamy dostępu 
do tanich leków: ich skład jest opatento-
wany, tylko jednostki upoważnione mogą 
je produkować przez co, przez minimum 
20 lat nie zadziałają mechanizmy rynkowe 
i nie zostaną opracowane tańsze metody 
produkcji tych najistotniejszych (AIDS, 
nowotwory). 

Co by było dla nas najlepsze jako społe-
czeństwa? Oczywiście nieograniczony  
i darmowy (lub w rozsądnej cenie) dostęp 
do dorobku naukowego. Wtedy zadziała-
łyby mechanizmy wolnorynkowe, które 
doprowadziłyby do postępu cywilizacyj-

nego, technicznego i organizacyjnego.  
A co nam dzisiaj zostaje? Wstyd się przy-
znać ale legalne próby obejścia ochro-
ny lub… piractwo. Najbardziej znanym 
przykładem tego jest Hollywood i wcale 
nie chodzi o to, że cały czas miliony ludzi 
nielegalnie ściągają filmy z Internetu. Ka-
lifornijska kinematografia sama w sobie 
jest dzieckiem piractwa. Na początku XX 
wieku Thomas Edison, twórca techniki 
filmowej, bezwzględnie egzekwował swoje 
prawa patentowe na Wschodnim Wybrze-
żu USA. Ówcześnie w Kalifornii prawa pa-
tentowe jeszcze nie obowiązywały i to tam 
przenieśli się twórcy filmowi ze swoją pro-
dukcją. Kiedy stan został objęty stosow-
nym ustawodawstwem patenty Edisona 
już wygasły, dzięki czemu Hollywood stał 
się zagłębiem kinematografii.

Można się spierać czy dobra niematerial-
ne powinny być objęte prawem własności. 
Moim zdaniem tak. Jednak faktem jest, że 
ochrona IP w obecnej jej postaci nie speł-
nia swoich założeń. Większości posiadaczy 
patentów nie ułatwia, a wręcz utrudnia 
funkcjonowanie na współczesnym rynku. 
Śmiem nawet twierdzić, że wynalazki od-
noszą sukces pomimo ich opatentowania. 
Ilość patentów na 100 000 mieszkańców 
wcale nie jest determinantem wzrostu go-
spodarczego, jak to wielu ekonometryków 
UE próbuje nam wmówić w swoich mode-
lach. W mojej opinii dorobek intelektualny 
powinien być chroniony efektywnie, nie 
szkodząc ani autorom patentów ani społe-
czeństwu, co na pewno nie ma miejsca we 
współczesnym świecie.

       Agnieszka Kwiecińska
      agakwiec@gmail.com

W        
Unii Europejskiej w celu 
s t y mu l o w a n i a  i n n o w a -
cy jności i rozwoju stoso-
wane są różne dyrektywy,  

w których kluczową pozycję zajmuje wła-
sność intelektualna. W dużym uprosz-
czeniu:  na leż y prowad z ić  bada nia , 
patentować swoje odkrycia - im więcej 
patentów się zgłosi tym kraj będzie bar-
dziej rozwinięty. Proste? Niekoniecznie…

Każdy kraj ma własną procedurę paten-
tową, lecz są one stosunkowo zbliżone do 
siebie. W Polsce w Urzędzie Patentowym 
RP składa się stosowny wniosek zawiera-
jący m.in. podanie o udzielenie patentu 
oraz opis wynalazku, który ujawnia jego 
istotę i jest publikowany po 18 miesiącach 
(szczegóły rozwiązania są powszechnie do-
stępne, ale właśnie za to przyznawana jest 
ochrona). Patent przyznaje się na 20 lat od 
daty złożenia wniosku, co oznacza, że po 
tym okresie każdy może bezpłatnie wyko-
rzystać nasz pomysł. Dodatkowo procedu-
ra patentowa jest płatna, obejmuje opłaty 
urzędowe wnoszone w kolejnych etapach 
postępowania, opłaty okresowe za utrzy-
manie patentu w mocy oraz koszty obsługi 
prawnej.

W tym momencie można zadać sobie py-
tanie czy patentowanie jest rzeczywiście 
opłacalne dla przedsiębiorcy? Za paten-
tem idzie korzyść okresowej ochrony 
oraz ograniczonego monopolu produktu, 
jednak ma to swoją cenę: opłaty, jawność 
rozwiązania, brak możliwości korzystania 
i publikowania wynalazku do momentu 
zakończenia procedury. W Wielkiej Bryta-
nii cena złożenia wniosku to 3 000 funtów, 
ale koszty postępowania sądowego, jeśli 
nastąpi pozew, mogą sięgnąć już milionów. 
W dziedzinie high-tech patenty mają słabą 
siłę, są łatwe do obejścia, opublikowanie 
rozwiązania pozbawia wynalazcę przewa-
gi konkurencyjnej. Z kolei w biotechnolo-
gii patenty są silne, dla małych firm jest to 
jedyna możliwość konkurowania z dużymi 
koncernami farmaceutycznymi. Dodatko-
wo we wszystkich sektorach gospodarki 
zyski z opatentowanych produktów są prze-
sunięte w czasie, moment wejścia na rynek 
jest odsunięty o okres postępowania, a ko-
rzyści wynikające z ochrony trwają jedynie 
20 lat. W sytuacji przedsiębiorcy lepszym 
rozwiązaniem zdaje się być objęcie pomy-

Innowacyjne technologie są podstawą nowoczesnych gospodarek. Państwa,  
które chcą znaleźć się wśród światowej czołówki, zmuszone są cały czas się rozwijać  

w zakresie ochrony własności intelektualnej.

O WŁASNOŚCI SŁÓW KILKA...
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CZY JESTEŚMY GOTOWI?
Moment, w którym Polska stanie się człon-
kiem strefy euro zależy od spełnienia wa-
runków członkostwa w unii monetarnej. 
Podstawą jest osiągnięcie trwałej konwer-
gencji nominalnej i realnej. Komisja Eu-
ropejska oraz Europejski Bank Centralny  
w przygotowywanych przez siebie nieza-
leżnie „Raportach o konwergencji” doko-
nują oceny spełnienia kryteriów przez kra-
je kandydujące do Eurosystemu. Raporty 
te przygotowywane są co najmniej raz na 
dwa lata lub na wniosek państwa kandy-
dującego. Traktat ustanawiający Wspól-
notę Europejską, jako warunek przyjęcia 
wspólnej waluty określił konieczność speł-
nienia następujących kryteriów formal-
nych: kryterium stabilności cen, fiskalne,    
stóp procentowych, kursowe oraz konwer-
gencji prawnej.

KRYTERIUM STABILNOŚCI CEN
Artykuł 121 ust.1 tiret pierwsze Traktatu 
wymaga „osiągnięcia wysokiego stopnia 
stabilności cen; będzie to wynikało ze sto-
py inflacji zbliżonej do istniejącej w co naj-
wyżej trzech państwach członkowskich, 
które mają najlepsze rezultaty w dziedzi-
nie stabilności cen”. Średnia stopa inflacji 
w ciągu jednego roku poprzedzającego 
badanie, nie powinna przekraczać war-
tości referencyjnej dla kryterium inflacji 
obliczanej poprzez dodanie 1,5 p. procen-
towego do średniej stopy inflacji dla trzech 
krajów UE o najbardziej stabilnym pozio-
mie cen. W badanym okresie były to: Por-
tugalia (-0,8%), Estonia (-0,7%) i Belgia 
(-0,1%). Należy również zaznaczyć, że speł-
nienie tego kryterium wymaga nie tylko 
osiągnięcia wysokiego stopnia stabilności 
cen, ale też umiejętności jego utrzymania 
w kolejnych miesiącach, oraz po przyjęciu 
euro. W latach 2000-2003 stopa inflacji 
w Polsce wykazywała znaczący, spadkowy 
trend, po czym do roku 2006 utrzymywa-

ła się stosunkowo na niskim poziomie. Od 
początków 2007 znów zaczęła narastać 
presja płacowa, co spowodowało, że na 
przestrzeni lat 2008 i 2009 poziom infla-
cji oscylował wokół 4%. W okresie referen-
cyjnym, od kwietnia 2009 roku do marca 
2010 roku, średnia stopa inflacji HICP za 
12 miesięcy wyniosła w Polsce 3,9%, czyli 
była wyraźnie wyższa od wartości refe-
rencyjnej (1,0%) przyjętej dla kryterium 
stabilności cen. Stosunkowo niska war-
tość referencyjna dla kryterium stabilno-
ści cen jest wynikiem wystąpienia szoko-
wych spadków cen na świecie i poważnego 
załamania się aktywności gospodarczej  
w większości krajów, przez co poziom in-
flacji w krajach Unii Europejskiej był bar-
dzo niski. Mimo to warto zaznaczyć, że 
przy obecnym poziomie inflacji, różnica 
pomiędzy Polską, a średnią dla strefy euro 
jest znacznie mniejsza niż 8 lat temu.

KRYTERIUM FISKALNE
Kryterium to związane jest z utrzymaniem 
„stabilnej sytuacji finansów publicznych”. 
Zgodnie z nim, państwo kandydujące do 
Eurosystemu musi spełniać wymogi dys-
cypliny budżetowej. Ważne jest zatem, aby 
stosunek planowanego lub rzeczywiste-
go deficytu sektora instytucji rządowych  
i samorządowych do PKB nie przekra-
czał wartości referencyjnej (3% PKB). Po-
nadto stosunek długu sektora instytucji 
rządowych i samorządowych do PKB nie 
powinien być wyższy niż 60% PKB. W re-
ferencyjnym roku 2009 deficyt budżetowy 
Polski wyniósł 7,1% PKB, czyli znacznie 
powyżej wartości referencyjnej. Poniżej 
wartości granicznej natomiast znalazł się 
wskaźnik długu publicznego do PKB. Jego 
wartość w roku 2009 wyniosła 51% PKB. 
Według prognoz Komisji Europejskiej,  
w roku 2010 wskaźnik deficytu budże-
towego może wzrosnąć do poziomu 7,3% 
PKB, zaś wskaźnik długu publicznego – 

P
oczątk iem Unii Europejsk iej 
była założona w 1950 r. Euro-
pejska Wspólnota Węgla i Stali.  
W jej sk ład wchodzi ło sześć 

państw. Wstępnie współpraca dotyczy-
ła przemysłu węglowego i stalowego, lecz  
z biegiem lat zaczęto poszerzać ją o kolejne 
zagadnienia gospodarcze. Podjęto działa-
nia mające na celu ustanowienie wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz 
współpracy w dziedzinie wymiaru spra-
wiedliwości, spraw wewnętrznych, a także 
wprowadzono wspólną walutę. Obecnie  
w skład Unii Europejskiej wchodzi 27 państw.

STREFA EURO
Od dnia 1 stycznia 1999 roku, kiedy to 
pierwszych 11 państw członkowskich 
wprowadziło wspólną walutę, do strefy 
euro przystąpiło kolejnych pięć krajów. 
Ponadto trzy państwa nie należące do Unii 
Europejskiej maja podpisaną z nią umo-
wę o uczestnictwo w Unii Gospodarczej  
i Walutowej (UGiW) i udział we wspólnej 
polityce pieniężnej, w tym używanie euro. 
Są nimi: Maroko, San Marino i Watykan. 
Pozostałe państwa nie są pełnymi uczest-
nikami w UGiW. Niektóre z nich (Dania  
i Wielka Brytania) posiadają klauzule opt 
- out, dzięki której mogą same zadecydo-
wać o swojej przyszłości walutowej. Jeże-
li jednak zdecydują się na przyjęcie euro, 
będą podlegać takim samym procedurom 
jak inne kraje UE. Od 1 maja 2004 roku 
Polska, wraz z pozostałymi 8 państwami 
jest członkiem Unii Gospodarczej i Walu-
towej ze statusem państwa z derogacją, co 
oznacza częściowe zawieszenie niektórych 
praw i obowiązków w stosunku do pań-
stwa członkowskiego. Na mocy Traktatu 
ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 
kraje te zobowiązane są w dalszej perspek-
tywie do przyjęcia euro oraz prowadzenia 
wspólnej polityki pieniężnej z krajami na-
leżącymi do unii monetarnej.

Przystąpienie do strefy Euro wiąże się z wymogiem spełninia wielu 
uwarunkowań, jakie stawia przed każdym państwem Unia Eu-
ropejska. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie kryteriów 
konwergencji, jak i również uka- zanie w jakim stopniu Polska  
    gospodarka przygotowa- na jest do ich spełnienia.

KRYTERIA KONWERGENCJI. CZY POLSKA 
JEST GOTOWA NA PRZYJĘCIE EURO?
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do 54% PKB. Europejski Bank Centralny 
w „Raporcie o konwergencji” z maja 2010 
roku stwierdził, że „osiągnięcie średnio-
okresowego celu budżetowego wskazane-
go w Pakcie na rzecz stabilności i wzro-
stu (określonego ilościowo w programie 
konwergencji jako deficyt równy 1% PKB, 
po korekcie o zmiany wynikające z cyklu 
koniunkturalnego i wyłączeniu wpływu 
czynników jednorazowych i przejścio-
wych) będzie wymagać od Polski szeroko 
zakrojonej konsolidacji fiskalnej”.

KRYTERIUM STÓP PROCENTO-
WYCH
Kryterium to wymaga „trwałego charak-
teru konwergencji osiągniętej przez 
państwo członkowskie i jego udziału 
w mechanizmie wymiany walut 
Europejskiego Systemu Walu-
towego, co odzwierciedla się 
w poziomach długotermino-
wych stóp procentowych” 
(Art. 121 ust. 1 tiret czwar-
te Traktatu).  Średnia 
nominalna długotermi-
nowa stopa procentowa 
państwa ubiegającego 
się o przyjęcie wspólnej 
waluty w ciągu jedne-
go roku przed badaniem 
nie powinna przekraczać 
więcej niż 2 punkty pro-
centowe stopy procentowej 
trzech państw członkow-
skich o najbardziej stabil-
nych cenach. Stopy procento-
we obliczane są na podstawie 
długoterminow ych obligacji 
państwowych lub porównywalnych 
papierów wartościowych, z uwzględ-
nieniem różnic w definicjach krajowych. 
Od czwartego kwartału 2005 roku do 
września 2009 roku 12-mięsięczna śred-
nia rentowność długoterminowych papie-
rów skarbowych w Polsce kształtowała 
się na poziomie niższym niż wartość re-
ferencyjna. Ostatnie lata upłynęły jednak 
pod znakiem wzrostu ogólnego poziomu 
długoterminowych stóp procentowych, 
co spowodowane było międzynarodowym 
kryzysem finansowym, zmianą podejścia 
do ryzyka, oraz pogorszeniem warunków 
makroekonomicznych. Obecnie średnia 
długoterminowa stopa procentowa dla 
okresu referencyjnego (od kwietnia 2009 
roku do marca 2010 roku) wynosi 6,1%, 
tak więc jest ona o 0,1 pkt. procentowego 
wyższa od wartości referencyjnej – 6,0%. 
Spośród innych państw kandydujących do 
strefy euro, kryterium stóp procentowych, 
jak dotychczas spełnione jest jedynie  
w Czechach i Szwecji.

KRYTERIUM KURSOWE
Zgodnie z tym kryterium, waluta pań-
stwa ubiegającego się o przyjęcie wspólnej 

waluty, musi przebywać w mechanizmie 
ERM II (Exchange Rate Mechanism) przez 
co najmniej 2 lata. W okresie tym muszą 
zostać utrzymane pewne granice wahań 
kursu, które zostały przewidziane mecha-
nizmem wymiany walut Europejskiego 
Systemu Walutowego. Równocześnie nie 
może wystąpić dewaluacja owej waluty 
wobec waluty innego kraju członkowskie-
go. Przystąpienie do mechanizmu ERM II 
nie wymaga spełnienia wszystkich kryte-
riów konwergencji. Jednakże to, w jakim 

stopniu będą one spełnione może wpłynąć 
na kształtowanie się kursu walutowego,  
a co za tym idzie, zdolność spełnienia kry-
terium walutowego. W dwuletnim okresie 
referencyjnym polski złoty nie był objęty 
mechanizmem kursowym ERM II, a jego 
kurs był płynny, tak więc Polska nie speł-
nia kryterium kursowego. Ponadto w okre-
sie od połowy 2008 roku do lutego 2009 
roku miała miejsce gwałtowna deprecjacja 
złotego. W reakcji na zaistniałą sytuację, 
w maju 2009 r. zarząd Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego zatwierdził udzie-
lenie Polsce, jako środka zapobiegawczego, 
elastycznej linii kredytowej (Flexible Cre-
dit Line) w celu wsparcia w obliczu świato-
wego kryzysu finansowo-gospodarczego.

KRY TERIUM KON WERGENCJI 
PRAWNEJ
Według artykułu 131 Traktatu, ustawo-
dawstwo państwa kandydującego do stre-
fy euro musi być „zgodne” z Traktatami  

i Statutem. Europejski Bank Centralny 
w państwach ubiegających się o przyjęcie 
wspólnej waluty poddaje analizie następu-
jące zagadnienia:
- zgodność z postanowieniami Traktatu 
(art. 130) i Statutu (art. 7 i art. 14 ust. 2) do-
tyczącymi niezależności krajowych banków 
centralnych, a także z postanowieniami do-
tyczącymi poufności (art. 37 Statutu);
- przestrzeganie zakazu finansowania ze 
środków banku centralnego (art. 123 Trak-
tatu) oraz uprzywilejowanego dostępu (art. 
124 Traktatu), a także przestrzeganie jed-
nolitej pisowni euro wymaganej prawem 
unijnym;
- integrację prawną krajowych banków 

centralnych z Eurosystemem (w szcze-
gólności w świetle art. 12 ust. 1 oraz 

art. 14 ust. 3 Statutu).

Prawo polskie nie spełnia 
wszystkich wymagań doty-

czących niezależności banku 
centralnego, zakazu finan-
sowania ze środków banku 
centralnego oraz integracji 
prawnej z Eurosystemem. 
Jako państwo członkow-
skie objęte derogacją, 
Polska musi w całości 
spełnić wymagania do-
stosowawcze określone  
w art. 131 Traktatu.
 

PODSUMOWANIE
Dla okresu referencyjne-

go, od kwietnia 2009 roku 
do marca 2010 roku, Polska 

nie spełnia żadnego kryterium 
konwergencji. Należy jednak pod-

kreślić, że wartości niektórych wskaź-
ników są znacznie lepsze niż 9 lat temu. 
Duże znaczenie w kształtowaniu się warto-
ści referencyjnych, oraz średnich wartości 
dla Polski miał międzynarodowy kryzys 
finansowy. Spowolnienie gospodarcze spo-
wodowało, że poziom inflacji w niektórych 
krajach Unii Europejskiej znajdował się na 
bardzo niskim poziomie. Zwiększona nie-
chęć inwestorów do podejmowania ryzyka 
oraz niepewność perspektyw gospodar-
czych przyczyniły się do ogólnego wzro-
stu długoterminowych stóp procentowych  
w Polsce. Mimo, iż w marcu 2010 ich po-
ziom spadł, to dla całego okresu refe-
rencyjnego, średnia wartość znajduje się 
minimalnie nad wartością referencyjną. 
Osłabienie koniunktury gospodarczej 
miało również wpływ na wzrost deficytu 
budżetowego większości krajów członkow-
skich, w tym również Polski. Na usunięcie 
nadmiernego deficytu Polska ma czas do 
2012 roku. 

           Krzysztof Forfecki
          krzysztof.forfecki@skninwestor.com
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sie finansów przedsiębiorstw. Kolejnym 
krokiem są dla nich praktyki w Dziale Do-
radztwa Transakcyjnego Ernst & Young.  

W ubiegłym roku wielu finalistów konku-
su znalazło zatrudnienie w naszej firmie. 
Dla większości z nich przygoda z Financial 
Challenger’em zakończyła się prawdziwym 
sukcesem – podjęciem pracy w największej 

firmie doradczej w Polsce – przekonuje 
Anna Woźniak, Menedżer ds. Rekrutacji  
w Ernst & Young. Uczestnictwo w konkur-
sie można zgłaszać do 26 listopada br.
 
Więcej informacji na temat poszczegól-
nych etapów konkursu oraz formularz 
zgłoszeniowy znajduje się na stronie: 
www.ey.com.pl/FinancialChallenger

    Anna Woźniak
       HR Manager
       www.ey.com

Ernst & Young  to jedna z wiodących międzynarodowych korpo-
racji świadczących profesjonalne usługi doradcze. Ernst &Young 
w Polsce to ponad 1300 ekspertów pracujących w 6 biurach na 
terenie kraju. Ernst & Young jest audytorem prawie 20% przed-
siębiorstw znajdujących się na liście 1000 największych świato-
wych firm magazynu Business Week. Jest też światowym liderem 
w dziedzinie doradztwa podatkowego. Firma świadczy usługi w 
zakresie: audytu, doradztwa biznesowego, księgowości, doradz-
twa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, ulg i dotacji inwe-
stycyjnych, doradztwa na rynku nieruchomości oraz szkoleń.

E
ksperci z dzia łu Doradzt wa 
Transakcyjnego Ernst & Young 
po raz kolejny przygotują zadania 
dla studentów biorących udział  

w konkursie EY Financial Challenger. Kon-
kurs, skierowany do studentów wydziałów 
ekonomicznych i finansowych, jest dosko-
nałą okazją do sprawdzenia i umiejętne-
go wykorzystania wiedzy teoretycznej. 

Konkurs EY Financial Challenger oparty 
jest na cyklu studiów przypadku, które po-
zwolą uczestnikom zmierzyć się z zadania-
mi stawianymi profesjonalistom z branży, 
a tym samym zdobyć cenne doświadczenie 
będące uzupełnieniem wiedzy teoretycz-
nej zdobytej podczas studiów. Studenci 
będą uczestniczyć w transakcjach, dora-
dzać klientom, poszukiwać optymalnych 
rozwiązań rzeczywistych problemów.  
W kilkuosobowych zespołach przepro-
wadzą transakcje sprzedaży lub kupna 
spółki, wykonają jej wycenę i przygotują 
analizy finansowe. Będą odpowiedzialni 
za podejmowanie strategicznych decyzji  
i przekonanie klienta do swoich racji. Zwy-
cięstwo w konkursie, oprócz atrakcyjnych 
nagród rzeczowych i pieniężnych, daje 
przede wszystkim możliwość odbycia płat-
nych praktyk w Ernst & Young.

Konkurs to zderzenie wiedzy teoretycz-
nej zdobywanej na wyższych uczelniach  
z rynkową praktyką transakcyjną – stu-
denci mogą sprawdzić czy są przygotowa-
ni do codziennych wyzwań rynku M&A.  
Myślę, że konkurs EY Financial Challenger 
to jedyna w swoim rodzaju możliwość prak-
tycznego ocenienia się. Dla każdego studen-
ta jest to także szansa sprawdzenia czy rze-
czywiście interesuje go ten fragment świata 
finansów oraz bardzo „bolesnego” uświa-
domienia sobie, ile jeszcze musi się na-
uczyć. Myślę, że to bardzo dobra rekomen-
dacja na ostatni rok lub dwa lata studiów. 
Konkurs to również bilet wstępu na prak-
tyki do zespołu Doradztwa Transakcyjnego  
Ernst & Young, a dla nas – jest to możliwość 
wybrania kilku nieoszlifowanych diamen-
tów – mówi Bartłomiej Smolarek, Dyrektor  
w Dziale Doradztwa Transakcyjnego  
Ernst & Young. 

Uczestnicy EY Financial Challenger pod-
kreślają, że udział w konkursie motywuje 
ich do poszerzania swojej wiedzy w zakre-

Ubiegłoroczni zwycięzcy konkursu Financial Challenger.

...trampoliną do kariery w największej firmie doradczej w Polsce. Rusza siódma 
edycja konkursu Ernst & Young dla studentów.

ey FINANCIAL CHALLENGER

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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in the first situation is usually established 
on a higher level. If the company wants to 
take the control over the other one it must 
encourage the investors of that company 
to resell shares. They usually decide to sell 
their shares if the price in the mandatory 
bid is offered with significant premium. 
In the situation when the mandatory bid  
is only the legal requirement which has to 
be obeyed, the price in the announcement 
is usually established at the minimum level 
which is pointed out in the act mentioned 
above. In that case the shareholders of the 
company are not ready to sell their shares 
as there is no premium in the price of the 
mandatory bid. 

EVENT STUDY METHODOLOGY
Event studies are used to look almost eve-
ry information announcements up on the 
stock market. The event study is a special 
kind of a research in which some particu-
lar steps must be followed to get the final 
results. The use of event studies in finance 
and economics is more and more popular. 
Event studies examine the effect of some 
event or set of events on the value of as-
sets. This methodology can be helpful if 
the information announcement influence 
on the share price of particular company 
quoted on the stock exchange is analyzed.             
First of all, we have to prepare data to get 

specific final results. Subsequently, we 
need to define an event window. This is the 
period over which the event occurs. Next, 
a definition of an estimation window is 
demanded. This is the period over which 
the parameters are estimated. To start the 
analysis we need to measure an abnormal 
return. Having the return during the event 
window and estimated normal return it is 
possible to get the abnormal return. Re-
turn during the event window minus nor-
mal return is the abnormal return. There 
are a lot of different ways to estimate ab-
normal returns. The most popular one is to 
use the market model. In that methodology 
the abnormal return is measured in accor-
dance with the formula presented below:
 

where:  
     – abnormal return;      –particular com-
pany’ rate of return;    ,    – parameters 
estimated over the estimation window;  
     – market rate of return.

If the abnormal returns are calculated next 
step is to estimate cumulative abnormal 
return (CAR). The aggregation of the ab-
normal returns over time is needed to get 
CAR in event window. 

THE INVESTORS’ REACTION TO  
A MANDATORY BID ON  

THE WARSAW STOCK ExCHANGE

O
ne of the important tool which 
can be used to acquire particu-
lar company quoted on the stock 
exchange is a mandatory bid. 

There are a lot of questions which have 
to be posed as far as that issue is concer-
ned. What has the most important influ-
ence on the mandatory bid? Which part of 
the transaction is that profitable for? What 
is the investors’ reaction to the manda-
tory bid? The aim of the following article 
is to describe the subject matter of that 
occurrence on the stock market and pre-
sent the result of the particular research. 
h. 
MANDATORY BID
The mandatory bid procedure is regulated 
in the Act of 29 July 2005 on Public Offer 
and the Conditions for Introducing Finan-
cial Instruments to the Organized Trading 
System and on Public Companies. This act 
concerns, inter alia, the effects of obta-
ining a public company status and special 
rights and duties related to the holding of 
and trading in shares of such companies.
The distinction must be drawn between 
the mandatory bid which is announced 
because of the plan of acquisition of par-
ticular company and the second one which 
is announced as this is demanded by law 
to protect minority shareholders. It is pro-
bably not difficult to guess that the price 

 

Nowadays, acquisitions play really significant role on the stock market. The popula-
rity of these transactions depends on the current situation in the global economy. 

ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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The formula for CAR is presented below:
  
 
 

where:   
        – cumulative abnormal return, 
          –  abnormal return.

The final step is to calculate average cumu-
lative abnormal return (ACAR). It gives op-
portunity to analyze an investors’ reaction 
on the particular occurrence which had 
place on the stock market. The formula for 
ACAR is given below:
 

where:  
                 – average cumulative abnormal 
return,                  – cumulative abnormal re-
turn, n  - number of analyzed companies.

For each research the statistical tests 
should be adopted. The distinction must  
be made between parametric and non-
parametric tests. From the first group it  
is worth to point out the t-student test and 
its modification. However, as far as nonpa-
rametric tests are concerned the most ap-
propriated one in the event study analyses 
of abnormal returns is Corrado’s nonpara-
metric rank test.

EMPIRICAL RESEARCH 
The research was carried out in accordan-
ce with the event study methodology. The 
full history, from February 14th 2007 to 
January 8th 2010, of companies quoted 
on Warsaw Stock Exchange was analyzed. 
Over that period 54 mandatory bids were 
examined. The daily closing price of each 
company on the particular trading day 
was taken into account. The publicly di-
sclosed information about manda-
tory bid was used for 
the purposes 

of that research. A ll information 
was gained from the data base on 
the website w w w.gpwinfostrefa.pl.  
After calculations it was possible to prepa-
re the graph which is the base of the inve-
stors’ reaction to the mandatory bid analy-
sis. It is presented below:
The average cumulative abnormal return 

grows over the period from t=-5 to t=+1, 
after that there is insignificant fall over 
the period from t=+2 to t=+10. The reac-
tion is really similar to that which can be 
observed on developed markets. As we can 
see the ACAR starts to decrease some days 
before the day of announcement of infor-
mation about mandatory bid. It means that 
some investors may have access to the in-
formation earlier or they may analyze the 
situation of companies more accurately. 
The reason of that may also have its ori-
gins in tools used by particular investors 
to make their decisions. For example, the 
access to the data bases by investment 
funds causes that their situation in com-
parison to individual investors is superior.
Moreover, the results have to be analyzed 

in the context of the information efficiency 
of capital markets. There is no doubt  that 
mandatory bid announcement has positi-
ve influence on the stock market. The in-
vestors’ reaction is delayed what creates 
opportunity for them to reach superior 
returns. The research is the proof that  
on the Warsaw Stock Exchange information 

inefficiencies occur. From the individual 
investor’s point of view, who would like to 
invest according to the information about 
mandatory bid, the possibility of using that 
research is limited. It is difficult to antici-
pate the announcement of information and 
as a result to choose appropriate moment 
to buy the shares of each company.  On the 
other hand, as we can see on the graph, 
after the announcement of information 
ACAR goes down,  the general hint for the 
individual investor is to sell the shares of 
the company just after the disclosure of the 
information about mandatory bid.

SUMMARY
It is true that the mandatory bid has huge 
influence on the price of companies’ sha-
res quoted on the Warsaw Stock Exchange. 
The knowledge about investors’ reaction 
can be obviously used by the institutional 
and individual investors. They can scruti-

nize information about particular shares 
and make decision about addition to 

their portfolios. In the following pa-
per the event study methodology 

was shortly presented. It can be 
used for examining many dif-
ferent issues in finance and 
economics. The part of pre-
sented research, concerning 
the reaction of investors to 
particular occurrences on 
the stock market, can provi-

de the base for continuing the 
analysis in that subject.

   
                          Szymon Okoń  

                         okonszymon@gmail.com
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Pierwszy finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy miał miejsce  
18 lat temu. Jak od tylu lat udaje 
Wam się łączyć ciężką pracę z pasją  
i działaniem charytatywnym?
Przygotowanie do pierwszego Finału było 
zupełnie na wariackich papierach. To mia-
ła być jednorazowa akcja. Gdzieś na ksero 
odbijane listy, które miały uwierzytelnić 
ludzi zbierających pieniądze. Oni wtedy nie 
mieli żadnych puszek, zbierali do torebek. 
Towarzystwo było bardzo rock and rollo-
we, więc omiatane wzrokiem przez tych, 
którzy dawali pieniądze. Ale między inny-
mi dzięki temu przełamaliśmy z początku 
wszelkiego rodzaju sentencje pod tytułem 
„ale o co chodzi?”, „nie wiadomo, co to za 
gostek zbiera pieniądze”, bądź „co z tymi 
pieniędzmi się stanie?”. Było to jak najbar-
dziej naturalne, polskie i mające podstawy 
w naszej przeszłości. My przełamaliśmy tę 
złą tradycję. W pierwszym roku nie bardzo 
wiedzieliśmy, jak to ugryźć formalnie. Pie-
niądze trafiły do Centrum Zdrowia Dziec-
ka, nie do nas, bo zbieraliśmy dla Centrum 
Zdrowia Dziecka. Ilość zebranych pienię-
dzy spowodowała, że finalnie zdecydowali-
śmy się zrobić coś nie dla jednego ośrodka, 
ale dla ośmiu, m.in. dla ośrodka w Łodzi 
– Centrum Zdrowia Matki Polki. Zaczęli-
śmy wszystko organizować, a ten pierwszy 
rok spowodował, że te pieniądze przeleża-
ły. Leżały, były z nich super procenty, ja-
kieś nierealne – 32%. To było takie wielkie 
oprocentowanie, szalone też pieniądze.  
I od początku, co jest bardzo ważne, ja, 
jako prezes tej fundacji, pracowałem robiąc 
programy telewizyjne. To był od razu mój 
job, od samego początku „róbta, co chceta” 
- rok trwały programy, zanim przygotowa-
liśmy finał. Ale fundacja ma to do siebie, 
co mogą poświadczyć nasi przyjaciele, 
pracownicy, że tu jest niespokojny duch.  
W związku z tym zawsze coś się wymyśla-
ło. Po 3 latach pracy w fundacji, jej funk-
cjonowania, wymyśliliśmy Przystanek Wo-
odstock. I powoli coraz więcej się działo. 
Cztery ogólnopolskie programy medyczne, 

jeden edukacyjny – szkolenie nauczycieli, 
którzy następnie uczą pierwszej pomocy 
dzieci ze szkół podstawowych. Cała dydak-
tyka i nauka pierwszej pomocy jest u nas 
niezwykle poważnie traktowana, tak że 
zrobiło się z tego potężne przedsięwzięcie 
logistyczne. Pomimo ogromu pracy dbamy 
jednak o to, żeby w soboty nie pracować. 
Kiedyś ludzie tu siedzieli dzień i noc, ale 
potem powiedziałem: „Nie, dosyć, idźcie 
do domu”. Trzeba po prostu żyć normalnie 
i to też jest bardzo ważne. Atmosfera jest 
rodzinna, ale nie przekraczająca pewnych 
norm, tzn. nie siedzimy i nie biesiadujemy, 
ale wszystko jest wykonywane, moim zda-
niem dobrze.

Jak wygląda organizacyjna strona 
działalności Pańskiej fundacji?
Od razu zacznijmy od tego, co uważam 
za bardzo ważne, że tutaj pracują ludzie. 
To jest ich praca. Zatrudniamy aktualnie  
23 osoby. Jak na tak potężną fundację i tak 
bardzo się cieszymy, że nie są to 123 oso-
by. Przez pierwszy rok działania fundacji,  

18 lat temu, polegało to na całkowitym wo-
lontariacie, czyli wszyscy byli wolontariu-
szami i robili wszystkie czynności, również 
te które dzisiaj wykonują pracownicy fun-
dacji. W związku z tym, że na jednej akcji 
się nie skończyło, zaczęliśmy zatrudniać 
osoby. Na początku to była sekretarka, 
skarbnik, nie pamiętam, chyba pracowały 
tylko 3 osoby. Jak wspominamy to, co było 
18 lat temu i jak jest teraz, i jak to musimy 
dzielić. Istotnie oddzielamy sektor wolon-
tariatu od sektora profesjonalnego. Wy 
jesteście wolontariatem, takim czystym 
wolontariatem. Także ten rozdział jest bar-
dzo wyraźnie powiedziany - kto pracuje  
w ramach wolontariatu, a kto jest tutaj eta-
towym pracownikiem.

Chciałem zaznaczyć to, że nie mamy pra-
wa, co jest groteskowe, ale nie mamy prawa 
wydać złotówki ze zbiórki pieniędzy, nawet 
na swoje utrzymanie. Tak jakby za powie-
trze należało pracować. To można zrobić 
raz, ale jak się organizuje tego typu akcję 
regularnie przez 18 lat, to prąd, ołówek, 

Jako że działalność SKN Inwestor nie kończy się na uczelni i na organizowaniu 
projektów skierowanych tylko do studentów zdecydowaliśmy się wspomóc akcję 
charytatywną organizowaną przez Jurka Owsiaka. Stworzyliśmy projekt, którego 
głównym celem jest zbudowanie serca z monet, a następnie przekazanie zebra-
nych funduszy WOŚP. Cała akcja bardzo spodobała się założycielowi fundacji. Przy 
tej okazji, mieliśmy przyjemność rozmowy z Jurkiem, a jej przebieg opisujemy  

w poniższym wywiadzie. 

CZŁOWIEK O WIELKIM SERCU 
DO DZIAŁANIA
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pióro, długopis, papier, lokal – wszystko 
kosztuje. My musimy zdobywać pieniądze 
na codzienną działalność z innych źró-
deł i na szczęście zdobywamy. Nie mamy  
z tym problemu. Oprocentowanie jest teraz 
symboliczne, więc z tego nie ma już dużych 
pieniędzy, ale zbiórka całościowo musi iść 
na zakup sprzętu medycznego i na pro-
gramy medyczne. Wszelkie dywagacje, że 
są to pieniądze na Przystanek Woodstock  
są nieprawdziwe. Nie możemy ruszyć pie-
niędzy ze zbiórki i musimy się gospoda-
rować tak, żeby finansować działalność  
z środków przeznaczanych nam od spon-
sorów, uzyskujemy je z dodatkowych  
źródeł.

Jeśli chodzi o samą zbiórkę, to wy-
pracowaliśmy chyba najlepszy mo-
del wolontariatu - bardzo jasny  
i czysty, który się dobrze przyjął. 
Wolontariusze mają identyfikator, 
są zarejestrowani i wiadomo kim 
są. Jest termin podany na zbiórkę, 
dokładny jej cel. Zabraniamy cho-
dzenia po domach, nie szantażujemy 
ludzi słowami: „wrzuć pieniądz”. Jeśli 
ktoś nie ma ochoty, to nie wrzuca. Zbiórka 
trwa przez określony czas. Nie mamy swo-
ich siedzib, agend, a ludzie marzą o tym, 
żeby była agenda Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. I też nie rozmieniamy się 
na drobne. Jeśli mamy temat, to się go 
trzymamy. Chociaż ludzie nas proszą, że-
byśmy zbierali na tysięczne rzeczy i żebym 
ja wystąpił w związku z tysiącem spraw.  
Ja mówię: „Sorry, nie”.

Co może zrobić przeciętny student, 
który chciałby włączyć się w dzia-
łalność fundacji, częściej niż raz w 
roku, w trakcie finału? Jak dokład-
nie wygląda praca takiego wolonta-
riusza?
Zawsze przed finałem ogłaszamy, że jeśli 
ktoś chce, może przyjechać do nas praco-
wać, pomagać nam. Jednak potrzebujemy 
dosłownie 4 osób do tych 23 stale pracują-
cych, bo po prostu się nie mieścimy. Oso-
by te obsługują całą wysyłkę wszystkich 
rzeczy. Jeżeli wysyłamy do was identy-
fikatory, jeśli sami po nie przyjedziecie, 
to wyobraźcie sobie - jest 1700 sztabów , 
przez co, są takie dni, gdy te 4 osoby plus 
jeszcze kilka innych, maksymalnie 7-8, 
które mogą przy tym pracować, przygoto-
wują ogromną ilość paczek dla UPC, które 
przez 2 dni od nas wyjeżdżają. Wszyst-
kie paczki jadą do magazynu, potem cały 

weekend siedzimy i segreguje-
my je razem z wolontariuszami.  
I wtedy tacy wolontariusze przy-
chodzą nam pomagać. Oni oczy-
wiście mówią, że nie chcę nic 
za to, ale podpisują zobowią-
zanie, mówiące o współpracy 
z nami przez miesiąc, dwa lub 
trzy. Bardzo się cieszymy, że obo-
wiązująca od kilku lat nowa ustawa  
o wolontariacie dopuszcza wynagradzanie, 
ubezpieczenie wolontariusza, zawiązanie  

z nim umowy o dzieło. U nas to tzw. Kra-
snale - tak ich nazywamy, płacimy im 5 zł za 
godzinę - to są takie symboliczne pieniądze. 
Ale wolontariusze nie raz tu przyjeżdżają, 
w kilka osób wynajmują mieszkanie i żenią 
się z fundacją na 3-4 miesiące. Taka praca 
jest najlepszą nauką do wielu innych zadań  
i często bywa tak, że ktoś z tych ochotni-
ków zostaje z nami na stałe. Myślę, że to 
bardzo dobrze funkcjonuje. To jest ten czy-
sty wolontariat. Ktoś się decyduje na po-
moc, wie, że to są symboliczne pieniądze, 
ale wysiłek jest taki sam, jak tych, którzy 
pracują profesjonalnie.

Czy WOŚP mógłby wykroczyć poza 
obszar Polski, a może są już takie 
plany? Nie koniecznie w takiej wer-
sji,w jakiej teraz funkcjonuje w na-
szym kraju, ale żeby zaszczepić ogól-
ną idee…
Zaszczepił. Już wykraczamy poza obszar 
Polski, powoli media o tym zaczynają mó-
wić, chociaż tak się przebijamy. Dokład-
nie 4 lata temu przyjechały do nas dwie 

dziewczyny - Ukrainki, które wybrały 
naszą fundację za wzór, chciały zoba-
czyć, jak pracujemy. Współpracowały 
z nami w najbardziej gorącym okre-
sie – październik, listopad, grudzień, 
pomagały nam, jedna pojechała do 
Krakowa na Finał, druga została  
z nami w Warszawie. To była dla nich 

najlepsza szkoła, jaką mogły mieć. Wróciły 
do Kijowa i dzięki polskim biznesmenom, 
zwłaszcza jednemu, który również pamię-
ta Orkiestrę sprzed 18 lat. To on właściwie 
je tu wysłał i to dzięki niemu, idea trafiła 
na Ukrainę. Tam akcja nazywa się „Serce 

dla Serc” i jest mocno połączona z tym, 
co my robimy , np. serduszka są tej 

samej wielkości, jest tylko inny na-
pis: „Serce dla Serca”. Pierwszy raz 
kwestowali 3 lata temu. Tylko, że 
zbieranie pieniędzy na Ukrainie to 
jest jak lot na Marsa. Tam po prostu 
nikt nie miał do tego typu wydarzeń 

zaufania. Oni to przemogli. Pieniądze 
zebrane podczas pierwszego Finału, 

zwróciły wszystkie koszty, które zostały 
wydane na organizację.

Na Ukrainę jeździmy co roku na wiosnę, 
bo wtedy jest przeprowadzana zbiórka. 
Podczas naszej ostatniej wizyty wszystkie 
stacje telewizyjne to pokazywały, ludzie 
wiedzieli, o co chodzi i wolontariusze ze-
brali równowartość 800 tys. dolarów. To 
jest przeogromny przełom w myśleniu lu-
dzi. Cała akcja stała się wiarygodna. Kupili 
sprzęt i wszyscy podkreślali, że ten pomysł 
przyszedł z Polski. Kierunek rewelacyj-
ny. To właśnie miedzy innymi tam trzeba 
robić takie akcje i na szczęście się udaje. 
Efekty tego są takie, że jeśli na wscho-
dzie Ukraina mówi: „super to robicie”,  
to zgłasza się do nas Bułgaria, a my ich kon-
taktujemy z twórcami akcji na Ukrainie  
i mówimy: „zobaczcie, jak oni to robili”. Ale  
z drugiej strony przyjeżdżają do nas ludzie 
z Zachodniej Europy i pytają nas, jak prze-
konać ludzi do takiego entuzjazmu, bo oni 
doskonale wiedzą jak zbierać pieniądze, 
ale mimo to, nie ma to takiego odzewu, jak 
w Polsce. Co mają zrobić by przeszczepić 
ten entuzjazm do ich kraju. Gdy na Finał 
przyjeżdżają do nas goście z całego świa-
ta, lekarze, fachowcy, często widząc, co 
się dzieje, pytają pod Pałacem Kultury: 
„u was tak często?” Odpowiadam im: „co  
2 tygodnie”. I trzeba przy tym pozostać –  
co 2 tygodnie u nas takie zabawy. „No to  
jesteście bardzo happy krajem”. No bo 
przecież jesteśmy bardzo happy krajem.

                 Adam Adamiak
             adam.adamiak@skninwestor.com
                    Justyna Brandenburg
  justyna.brandenburg@skninwestor.com
                     Małgorzata Skibińska
  malgorzata.skibinska@skninwestor.com

 Jeśli chodzi o samą zbiórkę, to wy-
pracowaliśmy chyba najlepszy model 
wolontariatu - bardzo jasny i czysty, 
który się dobrze przyjął.

(...) zbieranie pieniędzy na Ukrainie to 
jest jak lot na Marsa. Tam po prostu 
nikt nie miał do tego typu wydarzeń 
zaufania.
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PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
Według Głównego Urzędu Statystycznego 
Produkt Krajowy Brutto w Polsce wzrósł 
w I kwartale 2010 roku, w ujęciu rocz-
nym, o 3 %. Co więcej, w II kwartale br. 
PKB wzrósł, w porównaniu z analogicznym 
okresem 2009 r., o 3,5%. Według dalszych 
prognoz analitycy oczekują podobnego 
poziomu w miesiącach lipiec-wrzesień. 
Według Ministerstwa Gospodarki „(…)
głównym czynnikiem wzrostu gospodar-
czego w II kwartale 2010 r. był popyt kra-
jowy, który zwiększył się w tym okresie 
o 3,9%”. Na Wykresie 1. przedstawiono 
kwartalne PKB Polski, względem analo-
gicznego okresu roku poprzedniego.

PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA
Według Głównego Urzędu Statystyczne-
go produkcja przemysłowa w ostatnim 
miesiącu II kwartału br. wzrosła o 14,5% 
r/r. Warto podkreślić, że wskaźnik ten  
w maju (również r/r) wynosił 13,5%.  
Według prognoz ekonomistów produkcja 
przemysłowa miała wzrosnąć w czerwcu  
o 11,3%. Resort gospodarki napisał  
w komunikacie, że „Wyniki są nieznacznie  
wyższe od prognoz analityków Minister-
stwa Gospodarki”. Analizując powyższe 
dane, można z optymizmem patrzeć w kie-
runku kondycji produkcji przemysłowej  
w kolejnych kwartałach 2010 roku.

FINANSE PUBLICZNE
Według komunikatów płynących z Mini-
sterstwa Finansów na koniec II kwartału 
bieżącego roku zadłużenie sektora finan-
sów publicznych wzrosło, po wyelimino-
waniu przepływów finansowych między 
podmiotami należącymi do tego sektora, 
wyniosło 721,21 mld zł. Zadłużenie sek-
tora rządowego wyniosło 677,23 mld zł,  
co stanowiło odsetek długu ogółem wyno-
szący 93,9%, samorządowego – 40,82 mld 
zł (5,7%), natomiast sektora ubezpieczeń 
społecznych – 3,16 mld zł (0,4%). W oma-
wianym okresie aprecjacji uległo również 
zadłużenie względem zagranicy – na ko-
niec II kwartału wynosiło 201,24 mld zł,  
o 9,6% więcej, niż w I kwartale.

INFLACJA
W czerwcowym „Raporcie o inf lacji”  
(Narodowy Bank Polski) zaznaczono,  
że „(...) w okresie styczeń-maj 2010 roczne 
tempo wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnych w Polsce stopniowo obniżało  
się z 3,5% do 2,2%, tj. poniżej celu infla-
cyjnego NBP ”. Niewątpliwie największy  
wpływ na spadek inf lacji miały takie 
czynniki, jak: zmiana kursu złotego oraz 
dynamika jednostkowych kosztów pracy  
w gospodarce. Stymulująco na poziom in-
flacji oddziaływał wzrost cen paliwa. Insty-
tut Ekonomiczny NBP przygotował kolejną 

projekcję inflacji zakładając, że poziom stóp 
procentowych nie ulegnie zmianie. Według 
niej poziom inflacji w roku 2010 powi-
nien utrzymać się w granicach 2,3-2,9%.,  
a w roku 2011 powinien wynosić 2,7%.

BEZROBOCIE
W ostatnim tygodniu sierpnia br. Główny 
Urząd Statystyczny opublikował raport  
pt. „Kwartalna sytuacja na rynku pracy” 
obejmujący dane uzyskane z reprezenta-
cyjnego Badania Aktywności Ekonomicz-
nej Ludności. Współczynnik aktywności  
zawodowej ogółem w II kwartale br. Wy-
niósł 55,7%, co oznacza wzrost o 1 p.p.  
w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku. Stopa bezrobocia wyniosła 
9,5%, w porównaniu do 10,6% w I kwar-
tale br. Redukcja omawianego wskaźnika  
powinna napawać optymizmem; pamię-
tajmy jednak, że w II kwartale 2009 roku 
wynosił on 7,9%, a w II kwartale 2008 
roku – 7,1%. Uwzględniając podział tery-
torialny największy wskaźnik bezrobocia 
zauważalny był w województwie zachod-
niopomorskim (12,7%), a najmniejszy –  
w mazowieckim (7,6%).

HANDEL ZAGRANICZNY 
Bez wątpienia bardzo silny wpływ na sy-
tuację w handlu zagranicznym ma znacz-
ne osłabienie się sytuacji gospodarek in-

W I i II kwartale 2010 roku Europa w dalszym ciągu walczyła ze skutkami kryzysu 
gospodarczego. Opierając się na napływających danych pochodzących z europej-
skich instytucji finansowych można mieć nadzieję, że warunki makroekonomiczne 
zaczną się poprawiać. Widać to na przykładzie Polski, która, w porównaniu z inny-
mi krajami, dzielnie walczy z niekorzystnymi warunkami panującymi wśród  

gospodarek narodowych.
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nych państw. Jednakże biorąc pod uwagę 
wskaźniki opisujące sytuację w eksporcie 
i imporcie można mieć nadzieję, że nieko-
rzystne tendencje będą ulegać osłabieniu. 
Według analiz Ministerstwa Gospodarki 
w całym I półroczu 2010 roku polski eks-
port wzrósł o 19,2%, natomiast import –  
o 17,6%. Oznacza to, że eksport odbudował 
swój poziom sprzed kryzysu, będąc jedynie 
o 2,7 mld EUR niższy niż w I półroczu 2008 
roku. Odmienna sytuacja zauważalna jest 
w imporcie, który plasuje się na poziomie 
aż o 10 mld EUR niższym, niż w analogicz-
nym okresie 2008 roku. Znaczny wpływ 
na powyższe wskaźniki mają ceny trans-
akcyjne, które w eksporcie uległy redukcji 
o 7,1%, natomiast w imporcie – o 5%. 

WALUTY
Na początku roku kurs złotówki względem 
euro wynosił 4,09 PLN, względem dolara 
– 2,85 PLN, natomiast względem franka 
szwajcarskiego – 2,75 PLN. W I kwartale 
kurs euro odznaczał się tendencją spad-
kową - jego minimalna wartość wynosiła  

3,84 PLN (6 kwietnia br.), jednakże w ko-
lejnych miesiącach zdołał odrobić straty. Co 
więcej, w miesiącach od maja do lipca kurs 
ten charakteryzował się trendem bocznym.  
W przypadku kursu USD/PLN należy 
stwierdzić, że początkowo charakteryzował 
się on nieznacznymi wahaniami. Dopiero 
od maja 2010 r. zauważalne jest pojawienie 
się tendencji rosnącej, która doprowadziła 
do kursu wymiany wynoszącego 3,49 PLN. 
Podobnym przebiegiem jak amerykański 
dolar charakteryzował się frank szwajcar-
ski, który od sierpnia wykazuje się silną 
tendencją rosnącą. Zmiany omawianych 
kursów walutowych zaprezentowano na 
Wykresie 2.

PROGNOZY
W swojej wrześniowej publikacji Komisja 
Europejska przedstawiła prognozy doty-
czące wzrostu PKB dla największych go-
spodarek Unii Europejskiej. Polska już nie 
będzie jedyną „zieloną wyspą”. Szacunko-
wy wzrost omawianego miernika, rok do 
roku, będzie na takim samym poziomie, 
co przyrost PKB Niemiec (3,4%). Warto 
podkreślić, że w majowej prognozie Polska 
miała osiągnąć PKB w 2010 roku wynoszą-
ce 2,7%. Inne kraje Starego Kontynentu 
również powinny wykazać PKB powyżej 
zera, a jedynym, w którym gospodarka 
prawdopodobnie ulegnie skurczeniu, bę-
dzie Hiszpania (prognozy mówią o -0,3% 
względem roku 2009). Według prognoz 
opublikowanych przez Organisation for 
Economic Cooperation and Development 
(OECD) w 2011 oku PKB w Polsce powinno 
wzrosnąć do 3,9% w ujęciu rocznym, co po-
winno napawać optymizmem.  
       

             Bartosz Strąkowski
      bartosz.strakowski@skninwestor.com
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