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Drogi Czytelniku,
niezmiernie cieszymy się, że możemy oddać w Wasze ręce najnowsze wydanie Magazynu Deal. Jest ono
efektem ogromnego zaangażowania naszej wspaniałej Redakcji. Tworząc XIX numer już od pierwszych
dni mieliśmy jasno postawiony cel- pragnęliśmy stworzyć magazyn studencki, który będzie wyróżniał się
wysokim poziomem merytorycznym oraz profesjonalnym layout’em.
W tym miejscu pragnę pogratulować Członkom Redakcji- Magdzie Wilczak, Kasi Wojtczak,
Borysowi Ornowskiemu i Tomkowi Rózdze. Wiem, że włożyliście całe serce w przygotowanie naszego
wspólnego dzieła. Dziękuję Wam za sumienność, pracę po nocach, dyspozycyjność i mnóstwo zapału.
Cieszę się, że to właśnie z Wami miałam okazję tworzyć XIX wydanie Magazynu Deal.
Jednak należy pamiętać, że nie byłoby Deal’a, gdyby nie twórczość autorów doskonałych
artykułów. Wydanie to obfituje w znakomite teksty pisane z wielką pasją. Przedstawiamy Wam różnorodne
felietony, ciekawe publikacje naukowe czy inspirujące wywiady. Poruszamy rozmaitą tematykę- m.in.
przybliżamy problematykę absurdów podatkowych, rozważamy na temat przyszłości Łodzi, omawiamy
kwestię psychologii w inwestowaniu. Jestem pewna, że każdy znajdzie coś dla siebie.
XIX wydanie Magazynu Deal miałoby zupełnie inny wymiar, gdyby nie pomoc zaprzyjaźnionych
z nami ludzi. Przede wszystkim chciałabym podziękować mojemu bratu Jeremiemu- za wiarę w sukces,
nieocenioną pomoc w tworzeniu składu, cenne wskazówki i uwagi, a nade wszystko za to, że zawsze mogę
na Ciebie liczyć. Ogromne podziękowania należą się również Pani Anecie Wojtuń i Panu Szymonowi
Bryndziakowi. Jest mi niezmiernie miło, że przygotowując to Wydanie miałam okazję bliżej poznać
i przeprowadzić rozmowy z tak ciekawymi osobowościami. Jestem wdzięczna również Marcie Sawickiej,
która czuwała, aby i ten Numer wyróżniał się profesjonalizmem oraz perfekcją, a także chętnie dzieliła
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Pragnę złożyć podziękowania również Karolinie Olempskiej - za
wartościowe rady i czujne oko, jak i całemu zarządowi SKN Inwestor, że to właśnie mi powierzyliście
zwierzchnictwo nad XIX Wydaniem Magazynu Deal.

Miłej lektury!

Redaktor Naczelna
Weronika Michalak
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TEMAT WYCZERPANY
Rozmowa z Panią Anetą Wojtuń szefową
audytu wewnętrznego w katarskich narodowych liniach lotniczych- Qatar Airways.
Przed wyjazdem z Polski Pani Aneta pracowała w największych firmach consultingowych z grupy Wielkiej Czwórki- Deloitte
i PWC. Od 16 lat jej kariera zawodowa zwią-

„

zana jest z audytem wewnętrznym.
WERONIKA

MICHALAK:

Jak

A.W.: Praca audytora wewnętrznego, jeżeli jest

wyglądały

początki Pani drogi zawodowej?
ANETA

WOJTUŃ:

Moją

wykonywana prawidłowo, to jedno z najbardziej
pracą

stymulujących zajęć. Audytor wewnętrzny ma

było prowadzenie klubu studenckiego, który

pierwszą

dostęp do każdego działu, kontraktu, do całej

otworzyłam wraz z najlepszym przyjacielem będąc

dokumentacji. Dzięki temu po kilku latach rozumie

jeszcze na studiach. Trwało to 5 lat i uważam za
jedno z najlepszych doświadczeń życiowych.
To wtedy nauczyłam się priorytetyzacji zadań
czy zarządzania stresem. Było to jednak bardzo
wyczerpujące

zajęcie

-

pracowałam

również

w nocy, nierzadko pod presją. Rok po skończeniu
studiów za namową mojego męża zdecydowałam
się zmienić pracę i zaaplikowałam do jednej z firm
Wielkiej Czwórki. Przeszłam przez cały proces
rekrutacji i zostałam przydzielona do działu
Zarządzania Ryzykiem, który przede wszystkim
zajmował się IT. Branża IT zdecydowanie nie była
moim konikiem, w tamtym czasie nie umiałam
nawet nagrywać na dyskietkę.
W.M.: Od kiedy Pani kariera zawodowa związana
jest z audytem?

Moją pierwszą pracą było prowadzenie klubu studenckiego, który otworzyłam wraz z najlepszym
przyjacielem będąc jeszcze na studiach. Trwało
to 5 lat i uważam za jedno
z najlepszych doświadczeń życiowych

A.W.: Pracę w audycie wewnętrznym rozpoczęłam

wszystko, co dzieje się w firmie. W rezultacie często

w 1999 roku w PWC.

zdarza się, że audytorzy, którzy mają zrozumienie
biznesowe i ich praca nie ogranicza się wyłącznie do

W.M.: Jak opisałaby Pani pracę w dziale audytu?

sprawdzania procedur, awansują na Dyrektorów
6

Operacyjnych

czy

osoby

odpowiedzialne

spędziłam zaledwie jeden weekend w pracy.

za

zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie, bo nikt
lepiej nie rozumie firmy od audytora wewnętrznego

W.M.: Od jak dawna mieszka Pani w Katarze?

i oczywiście szefa.

A.W.: Od 2009 roku.

W.M.: Co jest najtrudniejsze w pracy audytora

W.M.: Czy obawiała się Pani przeprowadzki w tak

wewnętrznego?

odległy rejon świata?

„

A.W.: Niespecjalnie miałam czas na obawy,

A.W.: Jeżeli jest się audytorem wewnętrznym

ponieważ cały proces decyzyjny od pierwszego

w spółce to po każdym projekcie powstaje raport

interview, który miałam przez telefon, do wizyty

będący zbiorem wszelkich obserwacji, ryzyk.

w Katarze trwał równo tydzień.

Zdarza się, że szefowie audytowanych działów
odbierają

takie

raporty

bardzo

personalnie.

W.M.: Dlaczego zdecydowała się Pani na pracę

Audytor pracujący w spółce ma później z tymi

w Katarze?

osobami styczność, chociażby podczas imprez
firmowych. Dlatego bardzo ważna jest umiejętność
radzenia

sobie

w

konfliktowych

sytuacjach

i budowania opartych na otwartości i wzajemnym
zrozumieniu relacji.
W.M.: Jaki powinien być audytor wewnętrzny?
A.W.: Przede wszystkim musi być ciekawy świata,
rozumieć procesy, nie zadawalać się łatwymi
odpowiedziami i lubić ludzi. Dobry audytor to
również osoba o wysokim stopniu uczciwości.
Decydując się na pracę w audycie powinniśmy
wiedzieć, iż mamy obowiązek bycia niemalże bez
skazy - niełamania przepisów, nieprzekraczania
pewnych barier. Dotyczy to zarówno życia
prywatnego, jak i zawodowego.
W.M.:

Co poleciłaby Pani studentom, którzy

Decydując się na pracę
w audycie powinniśmy
wiedzieć, iż mamy obowiązek bycia niemalże bez
skazy-niełamania przepisów, nieprzkraczania pewnych barier. Dotyczy to
zarówno życia prywatnego jak i zawodowego

planują związać swoją przyszłość z profesją
A.W.: W tamtym czasie w Europie narastał kryzys,

audytora wewnętrznego?
oni

firmy consultingowe nie przędły najlepiej. Poza

zwracać szczególną uwagę na wiedzę ogólną,

tym uznaliśmy z mężem, iż jesteśmy jeszcze na

wiedzę o świecie, ponieważ przydaje się ona

tyle młodzi, że możemy spróbować czegoś nowego.

w zrozumieniu biznesu jako spójnej organizacji -

Chcieliśmy się oderwać, przeżyć przygodę.

A.W.:

Przede

wszystkim

powinni

jak skonstruowane są firmy, jaka jest rola zarządu
czy rady nadzorczej. Aby zostać audytorem

W.M.: Na jak długo planowała Pani przyjechać do

wewnętrznym

Kataru?

należy

również

dużo

czytać.

Z mojego doświadczenia jest to kwestia bardzo

A.W.:

istotna, gdyż często na rozmowy kwalifikacyjne

przyjedziemy

przychodzą osoby szalenie inteligentne, bardzo

Stwierdziliśmy, że będziemy żyć dzień po dniu

dobrze wykształcone, lecz niepotrafiące czegoś

i zobaczymy jak będzie. I tak już jesteśmy tu od 6

opisać. Jeżeli ktoś chce sprawdzić czy nadaje

lat.

Nigdy

nie
np.

było
na

rok

takiego
czy

planu,
na

10

że
lat.

się na audytora wewnętrznego to powinien np.
spisać od ręki swoje wspomnienie z wakacji, dać

W.M.: Jakie wyobrażenie miała Pani o Katarze

do przeczytania drugiej osobie i zobaczyć jak dużo

przed wyjazdem z Polski?

zrozumiała ona z naszego przekazu. Im więcej, tym

A.W.: W 2009 roku Katar w Polsce kojarzył

lepiej.

się głównie z katarskim inwestorem. Podobno
w tamtym czasie pewien katarski fundusz miał

W.M.: Czy praca audytora wewnętrznego pozwala

zainwestować w Stocznię Gdańską i w ostatnim

łączyć życie prywatne z życiem zawodowym?

momencie się wycofał. Przeciętny Polak nie

A.W.: Wszystko zależy od dobrej organizacji -

wiedział gdzie leży Katar, a sama nazwa państwa

niezależnie od profesji. Ja przez 10 lat w consultingu

była zwykle źle odmieniana. Gdy przyjechałam do
7

8

Kataru mieszkało tu zaledwie ok. 200 Polaków.

iż jest to łatwe zadanie, bo np. każdy mówi po
angielsku z innym akcentem. Zdarzają się również

„

W.M.: Jak wygląda życie polskiego ekspata

pewne różnice kulturowe, dlatego trzeba wyzbyć

w Katarze?

się wszelkich przesądów i uprzedzeń.

A.W.: Życie tutaj jest inne niż w Polsce. Po pierwsze

Ja jednak staram się czerpać z tego to co najlepsze

przyjeżdżając do Kataru jako osoba z tzw. Zachodu

i cieszę się tą różnorodnością.

otrzymujemy stosunkowo wysokie wynagrodzenie.
W tutejszej kulturze wiele rzeczy nie robi się

W.M.: Jakie trudności stoją przed Panią pracując

samemu- fakt posiadania pomocy domowej czy

w kraju arabskim?

kierowcy nie jest niczym nadzwyczajnym. Takie

A.W.: Nie ma żadnych przeszkód związanych
z faktem, iż Katar jest krajem arabskim. Nikt nigdy

Audytorzy wewnętrzni na
całym świecie opierają
się o wytyczne Międzynarodowgo Instytutu Audytorów Wewnętrznych,
więc gdziekolwiek nie
pracujemy, robimy to
w ten sam sposób
obowiązki,

które

codziennie

nie zarzucił mi, że robię coś gorzej ze względu na
to, że jestem kobietą. W świecie profesjonalnym
liczą się wyłącznie kompetencje i stanowisko.
W.M.: Czy poleciłaby Pani Katar jako miejsce do
pracy i do życia dla młodych osób?
A.W.: Na pewno nikomu nie odradziłabym
przyjazdu do Kataru. Ze względu na warunki
prawne zdecydowanie polecałabym osobie, która
otrzyma ofertę, aby upewnić się, że firma, dla której
będzie się pracowało to przedsiębiorstwo z dobrą
reputacją, która daje warunki rozwoju. Z uwagi
na fakt, iż Katar jest krajem muzułmańskim
trzeba mieć świadomość, że jest to miejsce dość
konserwatywne, dlatego poleciłabym je raczej

wykonywałam

młodym rodzicom niż singlom.

w Polsce, w Katarze wykonuje za mnie ktoś inny.
Dzięki temu mam więcej wolnego czasu - mogę

Rozmowę przeprowadziła

go spędzić z rodziną, mogę pójść na siłownię czy

Weronika Michalak

do restauracji. Generalnie ludzie spędzają tutaj
dużo czasu na samorozwoju, na spotkaniach
z przyjaciółmi. W Katarze czas nie pędzi tak
szybko. Poza tym, w większości firm, praca kończy
się najpóźniej o 16.
W.M.:
w

Czy

Katarze

praca
różni

audytora
się

od

wewnętrznego

pracy

audytora

wewnętrznego w Europie?
A.W.: Nie. Jeżeli pracujemy dla instytucji, która
oparta jest o normalny model biznesowy to nie ma
żadnej różnicy, bo praca jest taka sama, standardy
są identyczne. Audytorzy wewnętrzni na całym
świecie opierają się o wytyczne Międzynarodowego
Instytutu

Audytorów

Wewnętrznych,

więc

gdziekolwiek nie pracujemy, robimy to w ten sam
sposób.
W.M.:

Jak wygląda koordynowanie zespołem

składającym się ze specjalistów z całego świata?
A.W.: To jest genialne. Nie zdajemy sobie sprawy
ile wnoszą do zespołu osoby o innej kulturze, jak
inaczej patrzą one na ten sam problem, na to
samo zagadnienie. Jest to bardzo wzbogacające
doświadczenie, również dla biznesu. Nie twierdzę,
9

OKIEM EKSPERTA
Rozmowa z Szymonem Bryndziakiem- specjalistą z zakresu prawa podatkowego, w szczególności optymalizacji podatkowej i preferencji podatkowych. Jest pracownikiem Katedry Finansów Wydziału EkonomicznoSocjologicznego na Uniwersytecie Łódzkim.

WERONIKA MICHALAK: Jak należy prawi-

cze lub księgowe. Istotny jest także fakt, że spółka

dłowo scharakteryzować terminy „raj podatkowy”

offshore jako odrębny podmiot prawa, prowadzi

i „spółka offshore”?

rozliczenia podatkowe niezależnie od wspólników.

SZYMON BRYNDZIAK: Zarówno raj podatkowy

W.M: Jaki wpływ na gospodarkę ma występowa-

jak i spółka offshore, to terminy nie posiadające

nie rajów podatkowych?

jednoznacznej definicji. Raj podatkowy to wbrew
powszechnemu przeświadczeniu, nie jest kraj,

SZ.B: Można wyróżnić zarówno wady i zalety

który nie nakłada żadnych obciążeń podatkowych

funkcjonowania rajów podatkowych w odniesieniu

a najczęściej takie terytorium, które posiada

do gospodarki. Głównym argumentem przeciw

atrakcyjny system podatkowy dla nierezydentów.

rajom jest erozja bazy podatkowej, rozumiana

Najbardziej dokładna z funkcjonujących definicji

jako ucieczka przed opodatkowaniem. Istnienie

wydaje się być ta zaproponowana przez OECD,

rajów podatkowych prowadzi często do wyboru

gdzie raj podatkowy rozumiany jest jako obszar,

nieefektywnej lokalizacji działalności gospodarczej,

w którym istniejący system prawny umożliwia

dlatego że kapitał jest transferowany poza obszar

podmiotom

obciążeń

najbardziej efektywnego wykorzystania, wyłącznie

podatkowych w ich macierzystym kraju. Z kolei

w celu obniżania należności podatkowej. Z drugiej

polski ustawodawca podatkowy względem rajów

jednak strony, istnienie rajów podatkowych

podatkowych używa określenia kraj stosujący

niejako „zmusza” ustawodawcę do racjonalizacji

szkodliwą konkurencję podatkową. Natomiast

przepisów podatkowych, dostosowania ich do

jako spółkę offshore należy rozumieć pewien

panującej

rodzaj osoby prawnej, która może być założona

podatkowej. Oczywiście na plus można zaliczyć

w danym raju podatkowym, gdzie obowiązujące

także napływ bezpośrednich inwestycji zagrani-

przepisy zapewniają inwestorom zagranicznym

cznych, wzrost znaczenia profesjonalnych usług

znaczące korzyści podatkowe, elastyczną formu-

finansowych, doradczych. Istnienie rajów podatko-

łę prowadzenia działalności gospodarczej, wysoki

wych, podobnie jak istnienie specjalnych stref eko-

stopień poufności i anonimowości, brak lub nie-

nomicznych, może być po prostu bodźcem do

zagranicznym

redukcję

wielkie obowiązki administracyjne, sprawozdaw-

10

w

inwestowania.

globalnym

świecie

konkurencji

11

W.M: Czy państwo posiada jakieś narzędzia, za

Warto pamiętać, że założenie spółki offshore wiąże

pomocą których może walczyć z wyprowadzaniem

się także z koniecznością dokonania szeregu opłat,

dochodów do spółek offshore?

które mogą wynieść do kilku tysięcy USD, a także
ze stałymi opłatami związanymi z utrzymaniem
i prowadzeniem spółki.

SZ.B: Istnieje szereg regulacji na gruncie międzynarodowym

wspomagających

zwalczanie

transferu zysków. Za przykład mogą służyć

W.M: Czy istnieje coś takiego jak patriotyzm

Modelowe

podatkowy?

Konwencje

OECD

i

ONZ,

wraz

z komentarzami do nich, zawierające wskazówki
w jaki sposób państwa powinny konstruować

SZ.B: Warto w tym miejscu postawić pytanie,

umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,

czy

by wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko ich

i rzetelne wypełnianie obowiązków podatkowych

niewłaściwego wykorzystania. W celu zwalczania

można traktować jako przejaw patriotyzmu?

nieuczciwej konkurencji podatkowej, państwa

Według

mogą wykorzystywać także umowy o wymianie

istnieją metody legalnego zmniejszania obciążeń

informacji podatkowych, duże znaczenie mają

podatkowych, z wykorzystaniem zagranicznych

także przepisy dewizowe. Na gruncie krajowym

jurysdykcji i wielu znanych przedsiębiorstw

nie można zapomnieć o przepisach antyrajowych

z nich korzysta. Wystarczy podać przykład

zawartych w ustawach o podatku dochodowym

takich przedsiębiorstw jak Google, Starbucks,

od osób fizycznych i prawnych oraz szeregu

czy

rozporządzeń. Mam tu na myśli m.in. regulacje

można znaleźć przykłady, że spółki należące do

zapobiegające ucieczce przed opodatkowaniem za

najbogatszych Polaków swoje siedziby posiadają

pomocą cen transferowych, przepisy określające

na

podatek u źródła, tzw. klauzulę ostatecznego

lub Szwajcarii. Jednak czy właściwe jest wówczas

odbiorcy dywidend, przepisy ograniczające zjawisko

korzystanie lub dopominanie się o pomoc państwa

niedostatecznej kapitalizacji czy obowiązujące od

w prowadzeniu działalności gospodarczej? Uczciwe

tego roku regulacje dotyczące kontrolowanych

wypełnianie obowiązków podatkowych, choć nie

spółek zagranicznych. Jednak w mojej ocenie,

jest powodem do zadowolenia, to niewątpliwie jest

najbardziej

przejawem odpowiedzialności za państwo.

skutecznym

narzędziem

będzie

płacenie

podatków

mnie

Amazon.

Cyprze,

jak

Także

w

a

szerzej

najbardziej.

na

Oczywiście

krajowym

Luksemburgu,

należyte

gruncie,

Lichtensteinie

(o ile pojawi się w nowoprojektowanej Ordynacji
podatkowej) generalna klauzula przeciw unikaniu

Rozmowę przeprowadziła

opodatkowania - dzięki, której organy podatkowe

Weronika Michalak

będą miały możliwość zakwestionowania skutków
podatkowych czynności, jeżeli udowodnią, że
z dokonania tych czynności nie można było
oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające
z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego,
zmniejszania straty czy podwyższenia nadpłaty.
W.M:

Jak przebiega proces rejestracji spółki

w raju podatkowym?
SZ.B:

Rejestracja spółki w raju podatkowym

podlega przepisom prawa wewnętrznego każdego
z tych państwa, zatem w każdym będzie przebiegać
inaczej. Dla przykładu na Bahamach maksymalny
kapitał zakładowy spółki nie może przekroczyć
50 000 USD, podczas gdy na Samoa brak jest
górnego

limitu

wysokości

kapitału.

Spółka

założona w Belize może emitować akcje na
okaziciela, zaś na Bahamach udziały na okaziciela
są niedozwolone. Spółka założona na Barbadosie
musi prowadzić dokumentację finansową zgodnie
z międzynarodowymi standardami rachunkowości,
podczas gdy w Panamie nie ma takiego obowiązku.
12
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BLISKI
WSCHÓD
BLIŻSZY DLA POLSKICH PRODUKTÓW?
Bliski Wschód staje się naprawdę bliskim
rynkiem działalności gospodarczej dla polskich przedsiębiorców. Dowodem może być,
oprócz znanego w regionie Inglota, potentat
odzieżowy

LPP,

właściciel

m.in.

marki

Reserved, który rozwija sieć swoich sklepów
w Kuwejcie – po Katarze jest to kolejna inwestycja w tamtym obszarze świata.

nie

sektorem gospodarki są transakcje finansowe,

powinno dziwić, bo kraje Zatoki Perskiej należą

Działanie

dzięki liberalizacji rynku gospodarczego. Szacuje

do najbogatszych na świecie. PKB per capita

się, że za 20-30 lat zasoby ropy się skończą (choć

malutkiego Kataru zachwyca wynikiem powyżej

i to nie jest pewne, bo podobnie mówiono w latach

$100000, a duże sumy od $40000 do $70000

80. XX wieku), więc turystyka jest dla krajów GCC

dla

Emiratów

(Gulf Cooperation Council – Rada Współpracy

Arabskich plasują te kraje wśród pierwszych 20

Zatoki Perskiej) nową perspektywą. W będącym

najbogatszych państw świata.

symbolem regionu Dubaju powstały już najwyższy

Kuwejtu,

czy

menadżerów

Zjednoczonych

LPP

Handel ropą, stanowiący kiedyś jedyne

budynek świata, największa sztuczna wyspa,

źródło dochodu krajów Półwyspu Arabskiego, dziś

największe centra handlowe, zadaszony stok

jest jednym z wielu źródeł tworzących olbrzymie

narciarski z prawdziwym śniegiem, a emirat ten

rezerwy

rozwój

jest wciąż wielkim placem budowy. Większość

gospodarczy. W Kuwejcie zyski z handlu ropą

pracowników budowlanych w regionie Zatoki

stanowią już tylko 18% PKB, a najważniejszym

pochodzi z Indii, Pakistanu, czy Bangladeszu, ale

finansowe,

które

napędzają

już nowoczesne technologie, czy profesjonalne
roboty inżynieryjne są zapewniane przez firmy
europejskie, co stanowi dla polskiego biznesu
ogromną szansę.
Szejkowie, nie ograniczają się tylko
do

swojego

podwórka,

ale

chętnie

patrzą

w stronę Europy, o czym świadczy choćby
wzmożone

PKB per capita malutkiego Kataru
zachwyca wynikiem powyżej

w

ostatnich

latach

finansowanie

klubów sportowych. FC Barcelona, Real Madryt,
Manchester City czy Arsenal Londyn, to tylko

100 tys. USD

krótka lista klubów, które są sponsorowane przez
firmy z Bliskiego Wschodu. Choć w polskie kluby
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„

jeszcze nikt petrodolarów nie zainwestował, to

Relations Officer’a możemy nie dać sobie rady.

nasza gospodarka jest z pewnością obserwowana,

Chcąc wejść na tamtejszy rynek z produktem

o czym świadczą cykliczne wizyty koronowanych

masowym

głów państw Zatoki Perskiej. Po jednej z takich

w wysokości około miliona dolarów, ale instytucje

wizyt po Warszawie rozeszła się informacja, że
Arabowie planują wybudować całą dzielnicę
i choć tę informację można uznać z dużym
prawdopodobieństwem za jedną z baśni tysiąca
i jednej nocy, to są też i twarde fakty. Upodobanie
Arabów do polskiej natury i specjalistów od koni
owocuje nowymi zakupami nowych terenów
i częstymi wizytami m.in. członków saudyjskiej
rodziny królewskiej, która posiada u nas już
niejedną stajnię.
Należy
przedstawiciele

„

jednak
krajów

pamiętać,

arabskich

różnią

musimy

dysponować

gotówką

czasem dysonans wywołany
przez europejskich kontrahentów, którzy nie rozumieją ich kultury, może doprowadzić do fiaska rozmów

że
się

mentalnie i kulturowo od nas Europejczyków

wspierające eksport do GCC radzą korzystać

i choć są chętni do współpracy gospodarczej, to

z innych rozwiązań. „Najszybciej rozpoczniemy

czasem dysonans wywołany przez europejskich

biznes pozyskując miejscowego agenta, który zna

kontrahentów,

ich

realia rynku, ale i sektor, czy branżę” – mówi

kultury, może doprowadzić do fiaska rozmów.

Jacek Sosnowski, szef FBC Future Business

Dlatego

uniknięcie

Communication, który pełni role agenta dla

takich, kosztownych finansowo wpadek, jest

polskich producentów i promotora eksportu do

współpraca z ludźmi, którzy mają doświadczenie

krajów Zatoki – „Innym sposobem jest utworzenie

w negocjacjach z Arabami i znają tamten rynek.

grupy producentów dla zmniejszenia kosztów lub

Partnerzy arabscy wymagają od nas

utworzenie indywidualnego przedstawicielstwa”.

często nawiązania relacji, kurtuazyjnych wizyt, czy

Wciąż jednak istnieją obawy polskich producentów

zachowania konwenansów przed rozpoczęciem

przed nawiązywaniem relacji z krajami arabskimi,

którzy

jedynym

nie

sposobem

rozumieją
na

a to poważny błąd z punktu widzenia inwestycji,

Większość pracowników
budowlanych w regionie Zatoki pochodzi z Indii, Pakistanu, czy Bangladeszu, ale
już nowoczesne technologie, czy profesjonalne roboty inżynieryjne są zapewniane przez firmy europejskie, co stanowi dla
polskiego biznesu ogromną szansę

bo kraj będący potentatem w sektorach np.
żywności i mebli musi szukać nowych rynków
zbytu, uniezależniając się od niestabilnej Unii
Europejskiej, czy Rosji. A jeśli rynek zbytu
dysponuje takimi zasobami, jak kraje GCC,
musimy wykorzystać szansę.
Jacek Sosnowski
j.sosnowski@fbc24.net
Autor

jest

szefem

FBC

Future

Business

Communication, firmy skupiającej ekspertów
z Bliskiego Wschodu, zajmującej się wspieraniem
polskich producentów w eksporcie do krajów
GCC poprzez działalność agencyjną, pozyskiwanie
kontrahentów, badanie rynku i know-how.

rozmów o biznesie. Z drugiej strony możemy
spotkać się z ambiwalentnym poczuciem czasu,
obiektywną różnicą w umiejscowieniu weekendu
w tygodniu, czy problemami związanymi z pogodą.
Na rynkach arabskich bez agenta, czy Public
15

REKLAMA

W KAGAŃCU
Reklamy

są

wszechobecne.

To

fakt,

o istnieniu którego nie trzeba nikogo
informować. Spotykamy się z nimi zarówno
w domu oglądając telewizję czy odbierając
pocztę, ale także w drodze do pracy, bez
względu na to jakim środkiem transportu
podróżujemy. Ale czy w obliczu stałego
rozwoju reklamy, pojawiania się coraz
nowszych jej rodzajów i sposobów przekazu
zastanawialiśmy się nad ograniczeniami,
którym one podlegają?

Zacznijmy od alkoholu

Czas na piwo

Napoje alkoholowe bowiem to produkty, których

Zastanawiając się nad problemem zakazu rekla-

reklama i promocja na terenie całego kraju jest

mowania napojów zwierających alkohol nie sposób

zabroniona. Spacerując po mieście nie zobaczymy

nie zauważyć, że sytuacja przedstawia się odmiennie

zatem żadnego bilbordu czy baneru, który przed-

w przypadku piwa. Każdy z nas na pewno choć kilka

stawiałby hasło informujące nas o wspaniałych wła-

razy w życiu był zachęcany do zakupienia piwa przy

ściwościach, smaku czy niesamowicie niskiej cenie

pomocy różnego rodzaju zmyślnych reklam zamie-

trunku takiego jak np. wódka, wino czy likier. Ponad-

szczanych w ogólnokrajowych środkach przekazu.

to w przypadku, gdy producent, którego zasadni-

Dlaczego zatem reklamy wódki nie zobaczymy, pod-

czą działalność stanowi produkcja napojów alkoho-

czas kiedy producenci reklam piwa mogą prześ-

lowych zawierających od 8 do 18% alkoholu sponso-

cigać się w pomysłach na tworzenie chwytliwych

ruje koncert muzyczny, imprezę sportową czy

spotów zapewniających jak największe zyski?

inną imprezę masową, to zabrania się informacji

Dzieje się tak ze względu na wyjątek, jaki uczynił dla

o tym fakcie. Wyjątki od tego zakazu to informacje

piwa polski ustawodawca. Zakaz reklamy napojów

umieszczane wewnątrz dzienników i czasopism

alkoholowych wymieniony w art. 131 Ustawy

(nigdy na okładce), na zaproszeniu lub bilecie.

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

W przypadku informacji podawanych w radiu czy

alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku nie

telewizji, muszą się one ograniczać jedynie do

dotyczy piwa. W tym zakresie przewidziane zostały

podania nazwy producenta lub dystrybutora napojów

jednak inne ograniczenia, chroniące konsumenta,

alkoholowych. Dodatkowym ograniczeniem jest za-

przykładowo:

kaz prezentowania tychże informacji w telewizji

spożywania alkoholu ze sprawnością fizyczną, bądź

przez człowieka.
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zakaz

łączenia

w

reklamach

kierowania pojazdami, zakaz zawierania stwierdzeń,

że alkohol posiada właściwości lecznicze, czy że jest

tytoniowe nie mogą sponsorować działalności

substancją stymulującą, a także niewywoływanie

sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej

skojarzeń z atrakcyjnością seksualną, relaksem,

i

wypoczynkiem,

Reklama

papierosów, podobnie jak na reklamach piwa

piwa w radiu, telewizji, kinie i teatrze w trosce

umieszczanych na słupach i tablicach reklamowych,

o małoletnich nie może być prowadzona również

musi znajdować się napis ostrzegający o szkodliwości

między godziną 6 a 20 oraz w prasie młodzieżowej

używania tytoniu, zajmujący co najmniej 30%

i dziecięcej.

jednej z największych płaszczyzn opakowania.

pracą

czy

nauką.

społeczno-politycznej,

a

na

opakowaniu

Wiemy już zatem jak bardzo prawo polskie
Słupy i tablice reklamowe

ogranicza swobodę reklamowania używek. Jak jest

Przechodzisz obok bilbordu, twój wzrok przyciąga

natomiast z innymi produktami i usługami?

ogromna reklama przedstawiającą butelkę piwa,
pokrytą kropelkami wody, a w tle przyjemną,

Uderz (w) dziecko

kojącą dla oczu nasyconą zieleń oraz wielki,

Kilka lat temu, kiedy nowelizowano Ustawę

wyraźny zapadający w pamięć napis. Nie zauważasz

o

natomiast, że na dole bilbordu, pewna jego

postanowień, które miały znaleźć się w ustawie

część, nieciekawa, bo biała, przedstawia równie

było wprowadzenie zakazu reklamy skierowanej

wyraźny napis, jak ten u góry, ale napisany już

do dzieci. Zamiar ten spełzł jednak na niczym,

nie tak dużą, atrakcyjną, krzykliwą i przyciągającą

w obliczu kiedy 10% wpływów stacji radiowych

spojrzenie czcionką, głoszący: „1/2 piwa zawiera

i telewizyjnych z reklam pochodziło z reklam

25 gramów czystego alkoholu etylowego, nawet

skierowanych do dzieci, co stanowiło wówczas

taka ilość szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży i jest

ok. 240 mln zł. Reklam bezpośrednio celowanych

niebezpieczna dla kierowców”. Komunikat ten,

w dziecko nie zakazano, przeciwnie, ich liczba

często ignorowany przez odbiorcę reklamy, to

raptownie wzrosła.

ustawowe 20% powierzchni reklamy informujący

Ale czy mimo to, reklamy te nie podlegają

o szkodliwości alkoholu. Treść, wielkość i wzór

ograniczeniom? Dziecko, które ogląda telewizję

napisu określa minister właściwy do spraw zdrowia

przez godzinę dziennie w ciągu roku obejrzy ok.

mając na uwadze ograniczenie spożycia alkoholu

5000 reklam. Kolejne tyle, jeśli nie więcej, zobaczy

i przeciwdziałanie alkoholizmowi wśród dzieci.

lub usłyszy na ulicy, w domach handlowych i innych

radiofonii

i

telewizji

jednym

z

nowych

miejscach. Konieczne jest zatem istnienie prawnych
zapisów, które chroniłyby dzieci, ale także ich
rodziców przed negatywnymi skutkami reklam.
Każdy na pewno słyszał podczas świątecznych
zakupów przeraźliwy płacz dziecka, wywołany

10%

osobistą

wpływów stacji radiowych
i telewizyjnych
z reklam pochodziło z reklam
skierowanych

tragedią,

jaką

jest

nieposiadanie

upragnionej, wymarzonej zabawki, która przez
reklamodawcę została przedstawiona jako z jednej
strony wyjątkowa, a z drugiej taką, którą każdy
w środowisku odbiorcy tej reklamy posiada.

do dzieci

Marketingowcy tworzą reklamy w taki sposób,
aby w głowie małego odbiorcy wybrany produkt

Papierosa?

jawił się jako niezbędny. Oprócz tego w reklamach

Podobnie jak w przypadku napojów alkoholowych

skierowanych do dzieci stosowane są takie triki,

i piwa, różnego rodzaju ograniczenia stawiane są

żeby dziecko było w stanie zapamiętać nie tylko

odnośnie papierosów. Ustawa o ochronie zdrowia

nazwę konkretnego smakołyka czy zabawki, ale

przed następstwami używania tytoniu i wyrobów

także slogan i melodię reklamy. Wg badań już

tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. zakazuje

najmniejsze dzieci, nawet te dwuletnie, z wielką

reklamy w telewizji, radiu, kinach, podmiotach

ochotą oglądają telewizyjne reklamy tworzone

leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-

dla najmłodszych. Często są one nawet dla nich,

wychowawczych, w prasie dziecięcej i młodzieżowej,

dzięki specjalnej formie, atrakcyjniejsze od bajek.

na

sportowo-rekreacyjnych

W ten sposób dziecko chłonie informacje o danym

oraz w innych miejscach publicznych, a oprócz

terenie

obiektów

produkcie, a następnie wymusza na rodzicu,

tego na plakatach (w tym wielkoformatowych).

który pragnie mieć wreszcie święty spokój, zakup

W

wymarzonej lalki, klocków czy batonika lub soczku

przeciwieństwie

producentów

natomiast

napojów

do

niektórych

alkoholowych,

firmy

z wizerunkiem Kubusia Puchatka.
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Dlaczego

trzeba

chronić

dzieci

i

ich

uwadze zdrowie (w tym psychiczne i moralne)

rodziców?

oraz bezpieczeństwo małoletnich. Na marginesie

Dzieci ze względu na swoją niedojrzałość łatwo

należy jednak zauważyć, że nie tylko reklamy dla

ulegają manipulacji ze strony reklamodawców.

dzieci są poddane ograniczeniom. Nie można

To oczywiste, że z powodu braku doświadczenia

bowiem odbiorcy reklamy, bez względu na wiek,

życiowego, nieumiejętności rozróżnienia prawdy

wprowadzać w błąd, prezentując nieprawdziwe

od

bezkrytyczność

lub niepełne informacje, zabronione są również

i infantylizm są grupą konsumentów, która jest

fałszu,

dziecięcą

reklamy sprzeczne z dobrymi obyczajami, reklamy

szczególnie podatna na wpływy producentów.

nierzeczowe, które odwołują się do uczuć nabywców

Nie każdy natomiast wie, że reklamy, które

przez wykorzystywanie przesądów, czy lęku, a także,

wykorzystują wymienione cechy dzieci, są nie

co ciekawe (bo w USA szczególnie rozpowszechnione

tyle nieuczciwe, co niezgodne z prawem. Reklama

i propagowane np. w wojnach producentów

bowiem

samochodów) - reklamy porównawcze.

może

być

ufność,

bezpośrednio

kierowana

do dziecka, ale nie może otwarcie namawiać
go

„

do

zakupienia

reklamowanego

Najlepszy prawnik

produktu,

bądź zachęcać rodzica do jego zakupu (czyli

Prawo w Polsce oprócz wymienionych wyżej

zachęcać małoletnich do wywierania presji na

przykładów

rodzicach). Niezgodne z prawem są zatem chwyty

wprowadza również całkowity zakaz reklamy

marketingowe, które wykorzystują łatwowierność

notariuszy. Osoby zajmujące się tą profesją, jako

i brak doświadczenia małoletnich. Niedopuszczalne

związane zasadami etyki zawodowej, nie mogą

jest także wykorzystywanie zaufania małoletnich,

zamieszczać reklam swoich kancelarii. Jedyną

jakie pokładają oni w rodzicach, nauczycielach

„reklamą” jest umieszczenie na ścianie budynku,

i innych osobach, tj. posługiwanie się autorytetami

w którym znajduje się kancelaria notarialna szyldu,

w oczach dziecka. Oprócz tego nie można też

informującego o jej lokalizacji. Możliwe jest także

ograniczenia

swobody

reklamy

założenie strony internetowej. Surowo zabronione

w Polsce zakazy prawne
dotyczące reklam skierowanych do dzieci są (...)
liberalne

jest jednak posługiwanie się hasłami takimi jak np.
„najlepszy notariusz w mieście”.
Podobnie jest w przypadku adwokatów oraz
radców prawnych. Przedstawiciele tych zawodów
upoważnieni są jedynie do informowania o swoim
życiorysie, kwalifikacjach czy znajomości języków
obcych, nie mogą jednak oznajmiać o pozycjach

produkować reklam, które w nieuzasadniony

zajmowanych w rankingach prawniczych oraz

sposób ukazują małoletnich w niebezpiecznych

ujawniać nazwisk swoich klientów bez ich zgody.

sytuacjach. Wymienione ograniczenia wypływają

Reklamować się nie mogą również apteki i le-

z Ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 29

karze oraz dentyści. Podlegają oni w tym zakresie

grudnia 1992 r. Dodatkowe obostrzenia nakłada

ograniczeniom podobnym do obostrzeń nałożonych

na producentów reklam Ustawa o zwalczaniu

na

nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993

bombardowani ze wszystkich stron rozmaitymi,

r., która zabrania odwoływania się do uczuć

pomysłowymi reklamami, miejmy na uwadze,

i emocji małego konsumenta. Należy przy tym

że nie wszystko w przemyśle reklamowym jest

zauważyć, że w Polsce zakazy prawne dotyczące

dozwolone, a producenci ślęcząc nad planami

reklam skierowanych do dzieci są w porównaniu

promocji swoich produktów muszą mieć się na

z systemami stosowanymi w innych państwach

baczności, ponieważ bariery, których w reklamie nie

stosunkowo liberalne. I tak przykładowo w Grecji

mogą przekroczyć wypływają z szeregu przepisów

między godziną 7 a 22 w ogóle nie można emitować

prawnych, których naruszenie jest sankcjonowane.

prawników.

W

obliczu,

kiedy

jesteśmy

reklam zabawek w telewizji, niemieckie reklamy dla
dzieci nie mogą sąsiadować z reklamami produktów

Aleksandra Ługowska

kontrowersyjnych tj. prezerwatywy czy podpaski,

aleksandralugowskaa@gmail.com

we Francji w reklamach nie mogą występować
dzieci, a w Wielkiej Brytanii bohaterem reklamy
nie może być np. zwierzę mówiące ludzkim głosem.
Wiemy już zatem, że reklama skierowana do
dzieci to dziedzina, której wolność jest szczególnie
ograniczana przez legislatora, mającego ma na
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WITAJCIE W STOLICY

KŁAMSTWA
I ABSURDU

Wyobraźmy sobie, że nie można mieć
dowolnej

fryzury.

Jest

ograniczony

katalog, z którego należy wybrać. Pomyśl,
że
i

zakazane
szortów

jest

noszenie

podczas

lata.

jeansów

Jeśli

jesteś

kobietą to nie możesz jeździć rowerem po
mieście, a jeśli nie jesteś żołnierzem lub
urzędnikiem państwowym to nie możesz
posiadać samochodu ani innego pojazdu
silnikowego. Czy to jakieś science fiction?
Nie, to po prostu Korea Północna.
Korea Północna to jedno z niewielu pozostałych

terenu Cesarstwa. Brak perspektyw na pokojowe

państw o ustroju socjalistycznym.

Mimo że

rozwiązanie był oczywisty – już 2 lata później wojska

oficjalnie nazwana jest republiką socjalistyczną

północy wkroczyły na południe rozpoczynając

to w ocenie wielu jest to obecnie ostatni na

słynną, prezentowaną w wielu filmach wojnę

świecie kraj z tak wysokim poziomem rozwinięcia

koreańską. W 1953 roku podpisano traktat, który

totalitaryzmu.

jednak nie był traktatem pokojowym. Do dzisiaj
państwa koreańskie są formalnie w stanie wojny

Trochę historii
Do 1905 roku na Półwyspie Koreańskim istniało
Cesarstwo Koreańskie. Po zwycięstwie w wojnie
rosyjsko-japońskiej, terytorium Korei znalazło
się pod władaniem Japonii. Po zrzuceniu bomb
atomowych na Hiroszimę i Nagasaki w 1945 roku

zdarzają się przypadki kanibalizmu,
a nawet handlowania ludzkim mięsem

Kraj Kwitnącej Wiśni skapitulował, a Półwysep
Koreański

został

podzielony

przez

Związek

Radziecki i Stany Zjednoczone na dwie strefy
wpływów, oddzielone granicą idącą wzdłuż 38.

– obowiązuje tylko zawieszenie broni. Nie bez

równoleżnika. Na północ od tego miejsca swe

przyczyny granica miedzy tymi państwami jest

wpływy szerzył Związek Radziecki, a na południe

najlepiej strzeżoną granicą na świecie.

- USA. Warto wiedzieć, że już od 1946 roku władzę
przejął

Tymczasowy

Komitet

Ludowy

Teraźniejszość

Korei

Północnej, którym rządził były kapitan Armii

Korea Północna, jak każdy się domyśla, jest

Czerwonej, słabo wykształcony - Kim Ir Sen.

miejscem szczególnie trudnym do życia. Głód

W 1948 roku obie Koree ogłosiły niepodległość

i bieda obywateli rzuca się w oczy każdemu,

i zaczęły rościć sobie prawa do całego, byłego
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kto ogląda zdjęcia robione przez nielicznych

dziennikarzy i turystów. Terror, bardzo mocno

gospodarczo – to oznacza używanie wyłącznie

rozwinięta

propagandowy

swoich produktów, swoich surowców i unikanie

to chyba jedyne, co tłumaczy absolutny brak

„obcych” inwestycji. Jeśli chodzi o samodzielność

buntu ze strony ludzi. Koreańczycy umierają

obronną to dążenia Korei również polegają na

cenzura

i

aparat

z wycieńczenia przy niemal niewolniczej pracy, są
całkowicie podporządkowani władzy i nieustannie
kontrolowani. Internet i telefony komórkowe to
dobra zakazane – posługują się nimi tylko urzędnicy
państwowi.

Nowocześniejszy

sprzęt

szpitalny

stoi nieużywany – nikt nie potrafi go obsługiwać,

Używa się tam kalendarza liczonego
od urodzin Kim Ir Sena

a jeśli mówimy o służbie zdrowia to warto dodać,
że standardy leczenia przypominają te z zeszłego
stulecia. Jest to kraj o jednej z największych
umieralności niemowląt i wg nieoficjalnych danych

całkowitej niezależności militarnej. Taka polityka

kraj będący w początkach niechlubnego rankingu

„odcięcia od świata” w dobie globalizacji i bardzo

liczby wykonanych kar śmierci. Skala problemów

potężnego handlu międzynarodowego powoduje

jest tak ogromna, że jak informował mirror.co.uk

same straty i niedogodności. Eksperci szacują, że

– zdarzają się przypadki kanibalizmu, a nawet

na terytorium kraju znajdują się złoża metali ziem
rzadkich o wartości około 6 mld $ - bez nich nie
obejdzie się żadna branża wysokich technologii.
Problem Korei Północnej polega na tym, że brakuje
jej pieniędzy i zaplecza technicznego do wydobycia

Na miejscu nie wymienimy waluty – wony
północnokoreańskie mogą posiadać
tylko obywatele.

surowców, ale także jakichkolwiek możliwości
używania ich u siebie w kraju. Czy mogliby to
sprzedawać innym? Prawdopodobnie przez liczne
sankcje i ograniczenia międzynarodowe nie – ale
przecież i tak wedle ich ustroju Dżucze powinni

handlowania ludzkim mięsem w obliczu głodu.

się wystrzegać takich „niszczących suwerenność”

Każdy uciekinier opowiada mrożące krew w żyłach

praktyk…

historie, które można odszukać w Internecie –
każda z nich powoli zdejmuję z twarzy tego kraju

Władca

maskę, która za wszelką cenę chce utrzymać

Totalitaryzm koreański to absolutny kult jednostki.

aparat władzy. Jednak większość Koreańczyków

Chciałbym powiedzieć, że każdej jednostki, ale

głęboko wierzy, że żyją w wyjątkowym kraju, gdzie

chodzi tu dosłownie o jednostkę, nazywaną przez

kochający przywódca dba o nich, są pewni, że jeśli

obywateli mianem Wielkiego Wodza, Umiłowanego

będą pracować uczciwie i ciężko, zapewnią chwałę

Przywódcy, Drogiego i Szanownego Towarzysza

swojemu wspaniałemu narodowi.

czy Najwyższego Przywódcy. Ten przywódca ma
praktycznie nieograniczone możliwości działania,

Władza

jego słowa posiadają moc sprawczą i pełni

Jak łatwo się domyślić silna władza to rdzeń tego

jednocześnie wiele funkcji – jest sekretarzami

kraju. Oficjalnie w jednoizbowym parlamencie

partii, prezydentem czy przewodniczącym licznych

istnieją 3 partie polityczne, ale tak naprawdę

komisji. Brzmi to odrobinę groteskowo, ale

liczy się tylko jedna – Partia Pracy Korei. Rządy

rzeczywistość nie śmieszy ani trochę. Propaganda

sprawowane są na podstawie doktryny politycznej

stworzyła w opinii publicznej obraz bohaterskiego,

sformowanej przez Kim Ir Sena nazwanej Dżucze.

dobrego, miłościwego, w zasadzie mitycznego

To ona powoduje w dużej mierze zacofanie

i legendarnego człowieka. Słowo „kult” nie

i fatalną sytuację panującą w kraju. Doktryna

jest w tym przypadku przesadą – Koreańczycy

ta ma cztery podstawowe założenia: państwo

sprawują prawdziwy, wręcz boski kult przywódcy.

ma być samodzielne ideologicznie, politycznie,

Dowody? Używa się tam kalendarza liczonego od

ekonomicznie i wojskowo. Postulaty tej myśli

urodzin Kim Ir Sena, przechodząc obok bardzo

politycznej wskazują, że wg niej Korea ma całkowicie

licznych pomników (ponad 500 samego Kim Ir

odrzucić obce wzorce ideologiczne, stronić od

Sena) przywódców należy się ukłonić, a każdy

wszelkiego

politycznych,

obywatel powinien mieć w domu portrety trzech

ingerencji zewnętrznych (grożących oczywiście

wodzów. Powstają na ich część pochwalne pieśni,

utratą suwerenności), a także uniezależnić się

są odznaczani (Kim Ir Sen – 230 odznaczeń),

rodzaju

nacisków
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a każdy indoktrynowany Koreańczyk najbardziej

pieśni propagandowe. Po przybyciu następuje

na świecie marzy o spotkaniu z ukochanym

rewizja – wszelkie sprzęty z modułami GPS są

przywódcą. W propagandzie często podkreśla się

zabronione,

olbrzymią i wieloaspektową wiedzę wodzów – na

spisywana. Na miejscu nie wymienimy waluty –

wielu malowidłach przedstawiany jest Kim Ir

wony północnokoreańskie mogą posiadać tylko

Sen dający robotnikom wskazówki co do uprawy

obywatele. Płaci się w dolarach, euro i chińskich

roślin czy górnictwa. Znana jest także legenda

juanach, a zakupy można robić w sklepach dla

o narodzinach jego syna – podobno w momencie

turystów, gdzie ceny należą do bardzo wysokich.

a

cała

elektronika

skrupulatnie

Na blogu pewnego podróżnika przeczytałem, że
ze względu na brak waluty resztę można otrzymać
we wszystkich 3 walutach, a nawet … gumach do

na terytorium kraju znajdują się złoża
metali ziem rzadkich o wartości około

żucia. Zwiedzać nie można samemu – z wycieczką

6 mld $

chodzi koreański przewodnik, a czasem kilku –
można się tylko domyślać, że oprócz pokazywania
ma on za zadanie również pilnowanie ciekawskich.
Oczywiste jest, że podczas takiego wyjazdu nie

narodzin pojawiła się tęcza, pora roku z zimy

zobaczy się prawdziwego oblicza tego kraju – tylko

zmieniła się na wiosnę, a na niebie zaobserwowano

posiadając specjalną dyplomatyczną wizę można

nową

poruszać się po stolicy samemu o każdej porze

gwiazdę...

Władcy

oczywiście

żyją

w luksusowych warunkach, o których nawet nie

dnia i cieszyć się kilkoma innymi przywilejami…

śnią obywatele. Poruszają się drogimi, zachodnimi
samochodami, jadają światowe przysmaki i oddają

Czy w tunelu jest światełko?

się licznym rozrywkom – często takim, które

Wiele ciekawostek o Korei Północnej wywołuje

są zakazane dla zwykłych mieszkańców Korei,

uśmiech, bo jak inaczej podejść do informacji

ponieważ pochodzą ze „zgniłego zachodu”. Nie

o wygranej Koreańczyków w Mistrzostwach

zdziwiłbym się gdyby krążący w Internecie żart,

Świata w Piłce Nożnej w Brazylii w 2014 roku lub

o tym, że obecny przywódca Kim Dzong Un jest

o przesunięciu oficjalnego czasu o 30 minut, aby

jedyną otyłą osobą w kraju okazał się prawdą…

jeszcze mocniej odróżniać się od „imperialistycznej

Mówiąc całkowicie poważnie warto wspomnieć,

Japonii”? Jednak po zebraniu tych wszystkich

że studiował on w Szwajcarii – bardzo dobrze zna

informacji dochodzi się do przygnębiających

owe zgniłe europejskie życie. W Internecie łatwo

wniosków. Gdzieś daleko od nas żyje prawie

także znaleźć dane dotyczące jego ojca – podobno
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nie stronił od alkoholu i wydawał na ten cel około

ludzi, pracujących bardzo ciężko i wierzących

850 tys. $ rocznie i był posiadaczem kolekcji około

ślepo w słowa Wielkiego Wodza. Powstaje

20000 filmów! Na wypadek przewrotu i potrzeby

pytanie co stanie się z tymi ludźmi, gdy kiedyś

ucieczki miał on również około 4 mld $ ulokowane

ogromne kłamstwo wyjdzie na jaw. Czy będzie

w luksemburskich bankach.

to bunt i rewolucja? Czy Koreańczycy potrafią

milionów

okłamywanych

od

urodzenia

jeszcze zdobyć się na walkę o prawdę? Nie
Turystyka

wiemy tego. Wiemy natomiast, że sytuacja

Korea Północna jest zamknięta na turystów

Korei zaczyna się powoli zmieniać. Wiadomo,

–

że prowadzone są rozmowy z Rosją w sprawie

jedne

informacje

wspominają

ok.

5000

przyjezdnych, inne mówią, że odwiedza

ją

rewitalizacji

sieci

kolejowej

i

wydobywania

tylko 1800 osób rocznie. Zalazłem jedno biuro

cennych surowców. Pojawiają się plany dotyczące

podróży w naszym kraju oferujące za ok. 10000 zł

reform gospodarczych i rolnych, w których

10-dniowa wycieczkę do Korei. Na miejsce można

miałyby pomagać Chiny. Nawet na oficjalnej

dostać się pociągiem z Pekinu oraz samolotem

polskiej stronie Koreańskiej Republiki Ludowo-

Air China ze stolicy Chin lub samolotem

Demokratycznej można odszukać zaproszenie

koreańskich linii lotniczych Air Koryo z Pekinu,

do inwestowania w tym kraju i korzystania

Shenyangu i Władywostoku. Ostatni wariant jest

z „dobrodziejstw specjalnej strefy ekonomicznej”.

rzadko wybierany, ponieważ Air Koryo to linie

Czy młody, wykształcony w europejskim duchu

posiadające samoloty o najgorszych parametrach

władca poprawi choć odrobinę warunki życia

technicznych

Koreańczyków?

–

przestarzałe

poradzieckie

maszyny mają zakaz lądowania na większość
światowych lotnisk! Ciekawostką jest, że podczas

Borys Ornowski

startu i lądowania na pokładzie puszczane są

borys.ornowski@skninwestor.com
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OD CZEGO MOŻNA
ZAPŁACIĆ PODATEK?
POLSKIE I ZAGRANICZNE ABSURDY
Podatki były, są i będą. To popularne
stwierdzenie spędza sen z powiek niektórym podatnikom. Jedną z charakterystycznych cech podatku jest to, iż jest on
zobowiązaniem jednostronnym, co oznacza brak wpływu podatnika na elementy
kształtujące zobowiązanie podatkowe, tj.
przede wszystkim na stawkę podatkową
oraz przedmiot opodatkowania. O ile podatek od uzyskanych dochodów od osób
fizycznych (PIT) czy osób prawnych (CIT)
jest czymś powszechnie znanym i przymusowo akceptowanym przez społeczeństwo,
tak niektóre przedmioty opodatkowania
mogą wywołać zdziwienie, a nawet oburzenie. Zwłaszcza wśród tych podatników,
którzy muszą takie zobowiązanie podatkowe uiścić.
Fantazyjność systemu podatkowego w Polsce

bykowe, którego istota tkwiła w wyższej stawce

Konieczność utrzymania stałego wojska polskiego

opodatkowania dochodów. Obowiązek ten był

w okresie zimy i wczesnej wiosny w czasach

nakładany na osoby bezdzietne, niezamężne oraz

Rzeczypospolitej szlacheckiej (XVII wiek), była

nieżonate po 30 roku życia w latach 70 ubiegłego

powodem ustalenia podatku od dóbr kościelnych

wieku. Kolejnym przykładem absurdu w systemie

oraz królewszczyzn, zwanego hiberną. Początkowo

podatkowym jest płacony podatek od posiadania

hiberna była uiszczana w postaci dóbr naturalnych,

psa. Wiele osób nie ma pojęcia, iż taki obowiązek

jednak od roku 1652 danina ta zmieniła formę

istnieje. Opłata ta ma charakter podatku, jednak

na pieniężną. Opłata ta została zniesiona w 1775

nie jest ona wyrażona w formie procentowej,

roku. Podatek ten był niejako uwolnieniem dóbr

ale w postaci pieniężnej, bowiem maksymalna

królewskich oraz duchowych od stacjonowania

kwota to 115, 31 zł rocznie. Jednostki samorządu

wojska w okresie zimy. W zamian za to podmioty

terytorialnego, jakimi są gminy same ustalają

te były obowiązane do uiszczenia podatku.

wysokość tej opłaty. Najczęściej jest ona znacznie

Okres PRL dostarczył dodatkowych obciążeń

niższa od maksymalnej, ponadto istnieje wiele

finansowych osobom decydującym się na samotny

zwolnień od tego podatku (obywatele po 65 roku

tryb życia, czyli między innymi – kawalerom.

życia, osoby niepełnosprawne). Co ciekawe, osoby,

Powszechna nazwa tego podatku to tak zwane
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których przedmiotem działalności gospodarczej

„

jest hodowla psów, również są zobligowane do

od gipsu został wprowadzony w Austrii ze

zapłaty tego podatku. Znanym przykładem dość

względu na częstotliwość wypadków na wyciągach

osobliwego podatku jest tzw. opłata klimatyczna.

narciarskich w górach alpejskich, które zajmują 65%

Podstawą prawną dla tej opłaty jest Ustawa

powierzchni tego kraju. Corocznie około 150 000

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

narciarzy staje się pacjentami austriackich szpitali,

lokalnych.

tejże

dlatego też władze tego kraju nałożyły na hotele

Ustawy: „opłata miejscowa jest pobierana od

oraz pensjonaty obowiązek pobierania opłat od

osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę

przyjeżdżających narciarzy. Smakosze niemieckiej

w celach turystycznych, wypoczynkowych lub

kiełbasy również mają powody do narzekania

szkoleniowych w miejscowościach posiadających

w związku z nałożonym podatkiem na jedną

korzystne właściwości klimatyczne czy walory

z ulubionych potraw niemieckich, jaką jest kiełbasa

krajobrazowe”.

z curry. Otóż, ku zdziwieniu istnieje duża różnica

Paradoks tkwi również w tzw. podatku od podatku.

w stawce opodatkowania tego wyrobu w zależności

Jednym z takich przykładów w polskim systemie

od tego, czy osoba spożywająca kiełbasę stoi lub

podatkowym jest obłożenie podatkiem VAT

siedzi. Jeśli bowiem dana osoba stoi, wówczas

towarów objętych podatkiem zwanym akcyzą,

zapłaci 7% podatku VAT, jeśli osoba konsumuje

a więc od wyrobów przemysłu rafineryjnego czy

kiełbasę na siedząco wówczas zapłaci już 19 %

importu samochodu osobowego.

VAT – u. Równie kuriozalnym przypadkiem jest

Na

podstawie

artykułu
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podatek od grilla uiszczany w Belgii w regionie
Ekscentryczność podatków w innych krajach

Walonii. Ekolodzy bowiem stwierdzili, iż w wyniku

Jednym

podatków

grillowania do powietrza dostaje się zbyt duża

w innych krajach jest podatek od pokoju, czyli

ilość gazów cieplarnianych. W związku z tym,

od braku konfliktu w kraju, jakim jest Republika

władze tego kraju nałożyły obowiązek podatkowy

z

bardziej

nietypowych

w kwocie 20 EUR za każdym rozpaleniem

Podatek od gipsu został
wprowadzony w Austrii.
Corocznie około 150000
narciarzy staje się pacjentami (...) szpitali

grilla. Co ciekawe w celu egzekwowania tego
obowiązku

podatkowego,

władze

kontrolują

swoich podatników z powietrza przy użyciu
helikopterów z kamerami termowizyjnymi. To nie
jedyny przykład powstawania nowych podatków
w celu ochrony środowiska: w Chinach uiszcza się
podatek od pałeczek do jedzenia, których spora
ilość ląduje w koszu (45 mld na dzień) czy podatek
od krowich gazów uiszczany w Estonii od 2008
roku. Pozostając w klimacie atmosferycznym,

Gwinei. Chociaż w kraju tym obecnie nie prowadzi

występuje również podatek od słońca oraz od

się żadnych wojen, corocznie Gwinejczycy za

cienia, kolejno w Hiszpanii (Baleary) oraz we

możliwość mieszkania w wolnym kraju muszą

Włoszech (Wenecja). Daninę od słońca uiszczają

uiszczać opłatę 17 EUR. Biorąc pod uwagę

wyłącznie turyści przyjeżdżający na Majorkę

standard

Gwinejczyka,

czy Ibizę, ponosząc z tego tytułu kwotę 1 EUR

kwota taka wydaje się być zbyt duża, co świadczy

życiowy

przeciętnego

na dzień. Fundusz zebrany z tej opłaty jest

o nadużyciu systemu podatkowego w tym kraju.

przeznaczony na oczyszczanie zaśmieconych plaż

Kolejnym przykładem dość nietypowego podatku

oraz na modernizację infrastruktury turystycznej.

jest podatek od rozwoju umiejętności. Władze

Kwota 1 EUR za dzień pobytu nie jest dużą

Republiki Południowej Afryki wprowadziły ten

sumą, a pozwoliło to władzom Hiszpanii uzyskać

rodzaj podatku celem podnoszenia kwalifikacji

znaczące wpływy od 10, 2 mln turystów w 2012

zawodowych. Jest on pobierany w kwocie 1% od

roku. Z drugiej strony władze Wenecji, aby zasilić

wartości wynagrodzeń pracowniczych. Władze

budżet

Wielkiej Brytanii w poprzednich latach nakładały

podatek od cienia. Opłatę tę uiszczają właściciele

na swoich podatników dość odosobnione rodzaje

restauracji, sklepów czy domów, których cień pada

podatków, między innymi były to: podatek od

na ziemię należącą do miasta. Ostatni już przykład,

tchórzostwa (nakładany na tę część ludności,

który ukazuje wszechmoc systemu podatkowego

która nie podzielała entuzjazmu uczestnictwa

to nałożenie podatku od nielegalnych używek

w działaniach wojennych), podatek od kapeluszy

w USA w stanie Tennessee. Podatek ten opłacany

(w latach 1784 – 1811) czy podatek od noszenia

jest przez dealerów używek psychoaktywnych,

brody, który pojawił się również w Rosji. Podatek

co
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dodatkowymi

ciekawe

w

sposób

dochodami

ustanowił

anonimowy.

Wbrew
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pozorom warto opłacać taki podatek, gdyż w razie
ewentualnego aresztowania, dowód opłaty może
zapewnić dealerowi większą wyrozumiałość sądu,
ze względu na jego przykładną postawę opłacania
podatków od osiągniętych dochodów. Wydawać

Gwinejczycy
za możliwość mieszkania
w wolnym kraju
muszą uiszczać opłatę

17 EUR

by się mogło, iż wszystko w podatkach już było.
Jednak fantazyjność oraz chęć załatania dziury
w budżecie nie zna granic zarówno w polskim,
jak i zagranicznym systemie podatkowym. O ile
wśród osób, których nie dotyczy dany obowiązek
podatkowy, przykłady tychże podatków wywołują
uśmiech na twarzy, o tyle sami podatnicy często nie
mogą się nadziwić nowym przepisom dotyczącym
opodatkowania nie tylko rzeczy, ale również
zjawisk niematerialnych. Miejmy tylko nadzieję, iż
przedmiotem opodatkowania nigdy nie stanie się
ludzkie istnienie.
Adrianna Borszyńska
borszynska93@gmail.com
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DON’T WORRY

BE HAPPY!

Everyone wants to be happy, but what does
‘happiness’ really mean? The dictionary of

Polish language describes it as a success
in different situations; feeling satisfaction
and joy. W. Tatarkiewicz distinguishes happiness in four concepts, as: prosperity, joyful experience, eudaimonia or permanent
satisfaction from life in general.
Human right to be happy is written in

ning on lottery, death of the relative etc.)

a number of historically important documents (eg.

Hadley Cantril conducted a large study covering 14

The US Constitution). Many people are seeking

countries worldwide, and showed that no matter

happiness, often without specifying what it really

from which part of the globe people come from,

means to them. Happiness might be seen as an

there are few indicators, which are taken into ac-

emotion, which last for short time and is connect-

count while setting up level of happiness, such as:

ed with short-term situations. On the other hand,

level of living, family concerns, personal or family

it is also the way of estimating life as a whole. This

health, someone’s job and personal character.

„

difference is really important while describing
happiness.
Due to the data from CBOS, nowadays
37% of Polish people declare that they are fully
happy. Is it a lot? In 1988 just 18% of Polish could
declare that. 71% of people in our country say they
feel satisfaction in life (20% of them say they feel
BIG satisfaction), just 3% of us are disappointed
with life. How is it possible? Prices are increas-

Many people are seeking
happiness, often without
specifying what it really
means to them

ing, salaries are staying the same, retirement age
has already changed (for worse). There are many

So, how to measure happiness? The scientists,

questions with no answers. Everyone probably has

economists, psychologists etc. distinguish many

ever wondered how is that possible that some peo-

indexes of estimating happiness. One of them is

ple who have everything (in our opinions) don’t

The World Happiness Report, which takes into ac-

feel happy, and those who have nothing are able

count six factors: real GDP per capita, healthy life

to enjoy life. Due to psychologists everybody has

expectancy, having someone to count on, per-

fixed set-point of satisfaction and happiness from

ceived freedom to make life choices, freedom from

life. Different situations may temporarily place the

corruption, and generosity. Due to the rank from

person above or below it (such as marriage, win-

2015 Switzerland was placed as the first.
26

Another example of index might be
Happy Planet Index. This index concerns 151
countries across the globe. It measures how many
happy, long and sustainable lives those countries
produce per unit of environmental output. In this
case Costa Rica is placed as the first one.
Other index is created by OECD and is called The
Better Life Index. It’s based on 11 topics which
were identified by OECD as significant in the ar-

„

eas of material living conditions and quality of life.
It allows to compare well-being across countries.
Among those 11 topics you may find: housing, income, jobs, community, education, environment,
civic egagement, health, life satisfaction, safety,
work-life
One of the most important factors of
happiness is our development which is measured
by Human Development Index. HDI is the geometric mean of three dimensions, such as: a long
and healthy life, being knowledgeable and have
a decent standard of living, which are considered
as key dimensions of human development.
The given examples helped to prove
that different indices may show different results depends on what kind of indicators are
taken into consideration. As you could see,
even countries perceived as one of the poorest
might be among the happiest. In this way everybody may say that comes from one of the happiest countries in the world. And all this will be
true. As Abraham Lincolm said “Most folks are
as happy as they make up their minds to be”.
Monika Bocian
monika.bocian@vp.pl
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As you could see, even
countries perceived as
one of the poorest might
be among the happiest

ŁÓDŹ POLSKIE

DETROIT
CZY STOLICA IT?

Łódź – miasto szare, stolica call-center,
polskie Detroit bez jakichkolwiek szans
na przyszłość. Taki obraz miasta zdążyli
poznać chyba już wszyscy ludzie w Polsce.
Czy Łódź rzeczywiście jest taka jak ją
malują? I czy ma szansę wybić się na tle

„

innych polskich miast w ciągu najbliższej
dekady? Dajmy przemówić faktom oraz
przyjrzyjmy się pewnej wizji rozwoju.
Łódź – jaka jest?

Jak jest obecnie? O Łodzi można powiedzieć

Aby zrozumieć Łódź należy choć na chwilę zajrzeć

wiele, skupmy się więc na faktach. Najpierw

do przeszłości. Oto bowiem dzięki sprzyjającym

tych liczbowych: stopa bezrobocia w mieście

warunkom naturalnym (lasy oraz woda) miasto

wynosi 10.2% – zdecydowanie wyżej niż można

Łódź w ostatnich latach
przeżywa rozkwit. Każdy,
kto był na popularnej „Pietrynie” wie jak bardzo
miasto zmieniło się przez
ostatnie lata. Kamienice są
odnawiane, a ulice remontowane

by oczekiwać po stolicy województwa. Dla

to stało się XIX- wieczną potęgą włókienniczą.

rozkwit. Każdy, kto był na popularnej „Pietrynie”

Później szanse na duży rozwój znacząco wygasły

wie jak bardzo miasto zmieniło się przez ostatnie

przez obie wojny, zaś po 1945 roku Łódź przybrała

lata. Kamienice są odnawiane, ulice remontowane,

obraz kreowany do dziś przez media w całej Polsce

Łódź

– szare, brudne, fabryczne miasto.

„wizytówek” takich jak Manufaktura, łódzkie

porównania w naszej stolicy bezrobocie jest
równe 3,8% w Krakowie 5,4% zaś w Poznaniu
zaledwie 3,4%. Łódź w opinii wielu osób ma
jedne z najgorszych dróg wśród polskich miast,
do tego wciąż bardzo zaniedbane śródmieście –
porównywane niekiedy nawet do zrujnowanej
Warszawy. Często mówi się, że największą plagą
miasta jest brak pracy. Oprócz dość wysokiego
bezrobocia problem tkwi w poziomie wykonywanej
pracy. W dużej mierze etaty o jakie ubiegają się
mieszkańcy nie są rozwojowe, bardzo często to tzw.
siedzenie „na słuchawce” lub prace bardzo proste,
z innowacyjnością nie mające wiele wspólnego.
Na szczęście rzeczywistość nie jest tak bardzo
dramatyczna. Łódź w ostatnich latach przeżywa
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zyskała

co

najmniej

kilka

swoistych

„

parki czy wspomniana wyżej ul. Piotrkowska

dysponujemy ropą, węglem ani łupkami które są

z całym „pakietem” wyremontowanych kamienic.

tak bardzo drogocenne na rynku. Dysponujemy

Najważniejszą jednak rzeczą– w opinii wielu osób–

natomiast

jest Nowe Centrum Łodzi. Jest to pierwszy bardzo

nie tyle marnuje się w Łodzi, lecz co gorsza

duży projekt rozpoczęty przez jednego prezydenta,

– wykorzystywany jest przez inne miasta. To

kontynuowany przez kolejne ekipy rządzące.

specjaliści od szeroko pojętego IT. Wspaniałym

Jim Collins nazwałby to BHAGiem (Wielkim,

„punktem wydobycia surowców” jest Politechnika

Zuchwałym i Ryzykownym Celem), bowiem na

Łódzka, która kolejny rok z rzędu zdobywa czwarte

podjęcie się tak wielkiego planu nie zdecydowało

miejsce wśród polskich uczelni technicznych.

się żadne miasto w wolnej Polsce. Łódź postawiła

Zatem Łódź powinna zaryzykować i niemal całe siły

sobie cel stworzyć nowe centrum, tętniące życiem

postawić na kreatywne IT. A czym jest kreatywne

przez 24 godziny na dobę, razem z pewnym

IT? To dziedzina informatyczna, w której firma

fragmentem typowej, wysokiej zabudowy biurowej.

tworzy swoje własne produkty. Stoi w opozycji do

Mimo że plan jest stopniowo zmieniany, sukcesem

branży usług. Produkty Kreatywnego IT cechują

jest to, że kolejna ekipa rządząca przejęła go oraz

się wysoką innowacyjnością i jakością, ponieważ

– co ważniejsze - Łodzianie bardzo się z NCŁ zżyli.

muszą zostać sprzedane, co wiąże się z dużo

Łódź i jej mieszkańców stać na śmiałe decyzje i da-

większym ryzykiem niż stworzenie produktu (np.

lekosiężne plany – niezależnie od tego, kto rządzi.

strony www) na zamówienie.

innym

zasobem,

który

Zastanówmy się nad potencjalną przyszłością

Współcześnie nie dysponujemy ropą, węglem ani łupkami które są tak bardzo
drogocenne na rynku. Dysponujemy natomiast pewnym innym zasobem, który
nie tyle marnuje się w Łodzi, lecz co gorsza — wykorzystywany jest przez inne
miasta. To specjaliści od
szeroko pojętego IT

– gdyby Łódź stała się faktycznie polską stolicą
kreatywnego IT z prawdziwego zdarzenia, za
dekadę lub dwie ogólna sytuacja mieszkańców
oraz postrzeganie miasta zmieniłoby się nie do
poznania. Sama branża bowiem kojarzona jest
ściśle z czymś jednoznacznie pozytywnym –
z innowacjami, które zmieniają ludziom codzienne
życie, postępem i dużymi pieniędzmi. Oczywiście
gdy myślimy o nowych technologiach i „własnych
produktach IT” mamy przed oczyma marki takie
jak Google czy Apple. Doskonale wiadomo,
że minie dużo czasu niczym takie firmy „wyrosną”
na łódzkich ziemiach. Nie znaczy to jednak, że jest
to niemożliwe, również mniejsze firmy potrafią
bardzo skutecznie namieszać na rynku. Trzeba
zdać sobie sprawę, że każda dobrze rozwijająca
się firma działa na korzyść ogółu. Prawdą jest,
że w branży IT ulokowane są gigantyczne pieniądze,
wystarczy po nie wyciągnąć rękę. Gdy będą to robić
łódzkie firmy– pieniądze trafią do władz miasta
oraz do łodzian (zawsze firma i jej pracownicy
zasilają

I co dalej?
Łódź–

pewnym

lokalną

gospodarkę.

Gdy

na

firmę

spływają strumienie pieniędzy, jej pracownicy
oczy

mogą wydać więcej i będą to robić głównie na

rzuca się jednak brak wyraźnej wizji rozwoju

przeżywa

okres

rynku lokalnym. W związku z tym bogacą się też

miasta. Współcześnie nie ma jednej konkretnej

inni lokalni przedsiębiorcy, z sukcesu jednych

specjalności, w której miasto będzie absolutnie

czerpią drudzy). Pieniądze pozyskane z lokalnego

najlepsze. Władze wyglądają trochę jakby robiły

rynku są wielokrotnie lepsze dla budżetu miasta

wszystko po trochu, nie posiadając jednego

niż pieniądze wzięte z pożyczki. Po pierwsze – nie

inspirującego,

celu.

zwiększają stopnia zadłużenia, a więc zobowiązań

W jakim kierunku powinna zatem pójść Łódź,

na przyszłość. Po drugie – są stabilne, a co oznacza

aby stać się potęgą gospodarczą? Co powinno się

że jeśli rynek rozwija się dobrze (firma, która

zmienić?

stworzyła i z sukcesem wdrożyła na rynku produkt

bardzo

rozkwitu.

W

dalekosiężnego

Warto wrócić do korzeni. Łódź była miastem

prawdopodobnie za chwilę powtórzy osiągnięcie

włókienniczym,

temu

z większym rozmachem) wpływy cały czas są stałe

nie

lub rosną, w przypadku zaciągnięcia pożyczki

odpowiednie

ponieważ
surowce.

miała

ku

Współcześnie
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mówimy jedyne o pewnym zastrzyku pieniężnym.
I wreszcie – jeśli Łodzi udałoby się rozwinąć
w kreatywnym IT, skorzystałby na tym cały kraj
w znaczeniu innowacyjności. Naszym dużym
problemem jest to, że Polska ma wybitnych
specjalistów, którzy jednak nie tworzą własnego kapitału, a jedynie wykonują zlecenia dla innych–
najczęściej zagranicznych firm. Dzieje się tak w dużej
mierze dlatego, że żyjemy w kraju w którym skrajnie
trudno jest prowadzić działalność gospodarczą.
Ponieważ

jest

to

niestabilna

„przygoda”,

przedsiębiorcy z branży informatycznej wolą zająć
się stworzeniem aplikacji na zamówienie, gdyż są
to pewne pieniądze. W związku z tym – jeśli firmy
w Łodzi masowo będą tworzyły swoje produkty
wyprzedzając się przy tym w innowacyjności–
miasto

wejdzie

na

pierwsze

strony

gazet

w całym kraju jako najbardziej kreatywny ośrodek
w historii wolnej Polski. Co zrobić, aby powyższa
wizja została zrealizowana?
Po pierwsze – edukacja
Wszyscy wiedzą jak niski jest w szkołach poziom
dwóch kluczowych przedmiotów: informatyki oraz
przedsiębiorczości. Na jednym młodzież uczy się jak
tworzyć prezentacje w przestarzałych programach,
na

drugim

zaś

musi

„wkuwać”

formułki

ekonomiczne. Kluczem jest to, co pcha nasz świat
od samego początku – ciekawość. Jeśli młodzież
zobaczy, że aby stworzyć przydatną aplikację
lub prostą grę nie trzeba być specjalistą to wielu
z nich zajmie się tą dziedziną na poważnie, kto wie,
może jeszcze przed studiami część otworzy swoje
firmy. Nauczyciele muszą być jednak odpowiednio
wykształceni, by móc przekazywać wiedzę swoim
podopiecznym. I tutaj jest pole do popisu dla
miasta – zorganizowanie odpowiednich kursów
i wysłanie na nie łódzkich nauczycieli informatyki.
Być może w danym momencie wymagać to będzie
dużych nakładów finansowych, jednak istnieje
bardzo duże prawdopodobieństwo, że na dłuższą
metę da niespodziewane skutki. Przedsiębiorczość
podobnie jak informatyka to niezwykle ciekawa
gałąź i tutaj władze miasta również mogą
odpowiednio wzbogacić program nauczania tak,
aby młodzi ludzie, którzy ukończą naukę tego
przedmiotu wiedzieli nie tylko jak funkcjonują
podstawowe

mechanizmy

ekonomiczne,

ale

również umieli wykazać się zaradnością na rynku.
Po drugie – edukacja wyższa
Gdy ludzie wychodzą ze szkoły średniej bardzo
często decydują się na studia. To właśnie od
kierunków powiązanych z szeroko rozumianym IT
(informatyka, elektronika ale również i robotyka
30
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„

czy mechanika) zależy bardzo dużo. Warto

Po trzecie – centrum kreatywnego IT

zatrzymać się na pewnym przykładzie, z którego

w Łodzi

każdy mieszkaniec Łodzi może być dumny. Chodzi

Wszystkie

tu o specjalność gier na wydziale FTIMS. Jedna

ważne, jednak były pewną bazą pod trzeci–

z najbardziej prestiżowych tego typu specjalności

najważniejszy

w kraju kształci najwyższej klasy specjalistów od gier

największe pole do działania. Ludzie, którzy

wideo. To z łódzkich fachowców został utworzony

decydują

trzon grupy CD Projekt Red (twórcy Wiedźmina),

wiedzieć, że w tym mieście będą mieli naj-

to specjalistami z Łodzi zainteresowane są wielkie

lepsze ku temu warunki, że będą dla miasta

firmy

partnerem,

ogólnokrajowe,

które

z

powodzeniem

poprzednie

się

nie

kroki

aspekt.
na

były

Tutaj

założenie

przeszkodą.

niezwykle

miasto
firmy

Jak

ma

powinni

można

to

walczą na globalnym rynku. Według Krzysztofa

zrealizować? Co najmniej na kilka sposobów –

Szczecha, jednego ze studentów Specjalności

łącząc je w jeden wielki działający projekt. Po

Gier świetnym pomysłem jest PBL, czyli nasz

pierwsze – inkubator kreatywnego IT. Miasto może

wewnętrzny konkurs zespołowego tworzenia gier

wydzielić w mieście jedno miejsce, np. zbudować

(składa się na niego napisanie własnego silnika

nowy biurowiec (co od razu pokaże też rangę

i „postawienie” na nim wymyślonej przez zespół

przedsięwzięcia) lub nawet kompleks biurowców,

gry, która później zostaje oceniona przez zespół

który należeć będzie do inkubatora, a którego

specjalistów z całej Polski). Takich rzeczy nie robi

przestrzeń będzie wynajmować za cenę mniejszą

nikt w Polsce – specjalność gier to definitywnie

niż rynkowa. Wewnątrz inkubatora powstać

bardzo nowoczesne podejście do edukacji na

może dobrze wyposażone laboratorium, z którego

uczelniach wyższych. Odpowiedzialny za to jest

korzystać będą przedsiębiorcy. Poza tym każda

w dużej mierze jeden z pracowników PŁ – dr

firma, która jest członkiem inkubatora będzie

inż. Adam Wojciechowski. Spytany o to jak

zwolniona z ZUS oraz niepotrzebnej papierkowej

powinny wyglądać studia aby absolwenci mieli

roboty. Każdy, kto na co dzień śledzi postulaty

dużą wartość na rynku odpowiedział: „Esencją

przedsiębiorców ten wie, że dwoma największymi

specjalności

Symulacji

problemami są podatki oraz skomplikowane

Komputerowych jest wieloaspektowa realizacja

prawo. Niech więc nasi przedsiębiorcy zajmą się

wersji

tworzeniem technologii, nie papierkową robotą.

Technologie

demonstracyjnych

Gier

i

(prototypów)

gier

Po drugie – przestrzeń współpracy firm objętych

wiedza teoretyczna jest
potrzebna, jednak dopiero w połączeniu z długą
i dogłębną praktyką może
przynieść skutki

projektem i łódzkich uczelni (przede wszystkim
PŁ). Do tego miejsca ściągane powinny być również
firmy zewnętrzne, spoza miasta. Członkowie
wzajemnie będą korzystali ze współpracy, która
powinna być do tego stopnia dogłębna, że program
uczelni powstawać powinien we współpracy
z firmami. Wtedy studenci będą dostawali
faktycznie potrzebną wiedzę i automatycznie
o pracę będzie dużo łatwiej. Po trzecie – inne,
mniejsze działania – często marketingowe. Władze
powinny

pokazywać

się

z

przedsiębiorcami,

komputerowych wkomponowanych w program

przy prezydencie powołana powinna zostać rada

studiów. Przygotowujemy studentów zarówno

w skład, której będą wchodzili przedstawiciele

do obsługi wiodących technologii jak również

branży

do pracy zespołowej i współodpowiedzialności

organizowane powinny być różnego rodzaju

za projekt i dotrzymanie zobowiązań. Staramy

konferencje czy wydarzenia, takie jak Game

się również wskazywać studentom możliwości

Jam. To wszystko spowoduje, że miasto zacznie

komercjalizacji ich projektów”. Tak powinien

faktycznie żyć tym, na co się ukierunkowało.

wyglądać program uczelni wyższych – wiedza

Czy przedstawione cele są w ogóle realne? Czy

teoretyczna jest potrzebna, jednak dopiero w połą-

młodzi ludzie będą chcieli tu zakładać firmy?

czeniu z długą i dogłębną praktyką może przynieść

Przykład Krzysztofa Szczecha pokazuje że tak -

skutki. Gdy zaś studenci nabywają odpowiednie

„Miasto ma potencjał jeśli chodzi o moją branżę” –

umiejętności, mogą z powodzeniem zakładać firmę,

mówi. Coś jednak musi się zmienić. W tym miejscu

„Osobiście uważam, że jeśli czujemy nasz poten-

chciałbym przytoczyć ostatni fragment rozmowy

cjał to powinniśmy próbować wdrażać go w ży-

z p. Wojciechowskim o Łodzi jako o stolicy

cie pod własnym szyldem” – mówi Wojciechowski.

kreatywnego IT. „Ktoś po prostu musiałby się
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kreatywnego

IT.

Również

w

Łodzi

„
„

tym zająć wiedząc dokładnie co chce osiągnąć.
Tymczasem każdy kto podejmuje się zadania

Ludzie, którzy decydują
się na założenie firmy
powinni wiedzieć, że w
tym mieście będą mieli
najlepsze ku temu warunLudzie,
którzydla
decyki, że będą
miasta
dująpartnerem,
się na założenie
nie przeszkofirmy
wiedzieć,
dą.powinni
Jak można
to zrealiże w
tym mieście
będą na
zować?
Co najmniej
mieli
najlepsze
ku temu
kilka
sposobów
– łącząc
warunki,
że będą
je w jeden
wielkidla
działamiasta
nie
jący partnerem,
projekt.
przeszkodą. Jak można to zrealizować?
Co najmniej ma kilka
sposobów – łącząc je w
jeden wielki działający
projekt.

jest ograniczony w działaniach i nie posiada
własnego budżetu. Poza tym nie do końca rozumie
branżę.

Rozwiązaniem

są

prawdopodobnie

środki unijne, jednak napisanie projektu wymaga
przenikliwości, determinacji i wiedzy. Niestety Ci,
którzy mogą coś na ten temat powiedzieć nie są
dopuszczani do głosu”. Władze muszą postawić
przed miastem pewien cel i z determinacją
do niego dążyć, robiąc to wszystko z dużym
rozmachem. Póki co miasto stoi na zagranicznych
korporacjach, które wywożą stąd technologie oraz
na usługach, które nic kreatywnego nie wnoszą.
W dużej mierze nie jest to wina przedsiębiorców
– miasto musi dać im faktycznie duży i namacalny
sygnał- jesteśmy po waszej stronie, dajemy wam
najlepsze możliwe warunki a wy róbcie technologie
i zarabiajcie pieniądze. Jeśli to się nie zmieni,
obawiam się że Łódź czeka niezbyt optymistyczna
przyszłość. Musimy zadać sobie pytanie – czy na
pewno chcemy żyć w mieście, które „jakoś daje
radę”, czy może wolimy mieć wielkie aspiracje,
które faktycznie zmieniają świat?
Marek Czuma
marek.czuma@gmail.com
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ZŁOTY INTERES

Od czasów starożytnych fascynowało człowieka.

W Egipcie rządzonym przez fara-

onów, utożsamiano je z bogiem słońca – Ra.
Nie było tak wytrzymałe jak na przykład
żelazo, ale swoim blaskiem zachwycało każdego, dzięki czemu szybko stało się symbolem prestiżu i władzy. W czasach wielkich
odkryć geograficznych było celem konkwistadorów, a w XIX wieku wywołało w USA
wielką gorączkę. „Boski metal”. Złoto. Jaka
jest jego historia? Jaką rolę odgrywa dziś?
Dawno, dawno temu

Krąży w ręku złoty pieniądz

Już w IV wieku p.n.e. człowiek zaczął wydobywać

Wiek XX to czas wielkich zmian w wartości złota.

złoto. Znaleziska archeologiczne wskazują, że było

I Wojna Światowa przyczyniła się do upadku dotych-

wtedy znane we wschodniej części Europy, Egipcie

czasowego ładu. System złotego pieniądza, jaki do

oraz na Bliskim Wschodzie. Z biegiem lat wydobycie

tej pory miał miejsce gwarantował pokrycie war-

złota wzrastało, a lista obszarów gdzie odkryto jego

tości waluty cennym surowcem. Każdy banknot czy

złoża wydłużała się. Dzięki handlowi złotem wzrosło

moneta stanowiły odpowiednik pewnej ilości złota.

znaczenie wymiany międzynarodowej między Euro-

Jednak wzmożone wydatki na zbrojenia przyczyniły

pą a Dalekim Wschodem. Drogocenny kruszec przy-

się do powstania pieniądza fiducjarnego – nie ma-

czynił się w sposób pośredni do rozpoczęcia ery od-

jącego pokrycia. Ostatecznie erę złotego pieniądza

kryć geograficznych w XV wieku. Konkwistadorzy

zakończył Wielki Kryzys. Państwa stosowały poli-

podbijali obce lądy właśnie po to, by zdobyć legend-

tykę dewaluacji walut aby uatrakcyjnić swoją pozy-

arne skarby Inków oraz odnaleźć okryte tajemnicą

cję na rynku międzynarodowym. Potrzebne były

złote miasto Eldorado. Po raz kolejny, surowiec swoją

zmiany. Kiedy II wojna dobiegała już ku końco-

obecność zaznaczył w XIX wieku, kiedy to w Stanach

wi, w 1944 roku odbyła się konferencja w Bretton

Zjednoczonych wybuchła gorączka złota. W tym cza-

Woods. Dała ona początek nowemu ładowi mo-

sie znalazło się wielu chętnych poszukiwaczy, którzy

netarnemu, a co za tym idzie ponownie uzależniła

przemierzali setki kilometrów, aby zdobyć uprag-

wartość pieniądza od złota. Jej ustalenia polegały

nioną fortunę. Ostatecznie, większość z nich, została

między innymi na ustosunkowaniu walut posz-

ukarana za swoją zachłanność, ponieważ zasoby

czególnych państw do dolara amerykańskiego. Ten

tego błyszczącego metalu w Kalifornii i Alasce nie

natomiast był sztywno powiązany ze złotem (1 uncja

były tak obfite jak oczekiwano. Natomiast producenci

złota = 35 USD). System ten nie przetrwał jednak

sprzętu wykorzystywanego do wyszukiwania złota

długo. W roku 1971 prezydent USA, Richard Nixon,

nie mieli powodów do narzekań na puste portfele.
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zamknął tak zwane „złote okno”, a więc zlikwidował

wymienialność amerykańskiej waluty na złoto. Już
wcześniej Ameryka łamała założenia konferencji
dodrukowując pieniądze potrzebne między innymi
na wojnę w Wietnamie. Państwa, które to dostrzegły i wolały złoto niż dolary, dobrze na tym wyszły.
Już 9 lat później wartość 1 uncji złota wynosiła nie
35 a 850 USD! Same Stany wyszły z tej sytuacji
obronną ręką. Dewaluacja dolara jeszcze mocniej
umocniła ten kraj na rynku międzynarodowym.
Rok 1971 ostatecznie zerwał trwające od wieków
powiązanie pieniądza ze złotem.

Podstawową
jednostką wagi złota
jest uncja trojańska,
czyli około
31,1 gramów.

Złoto na wagę złota
Przejdźmy do czasów współczesnych. Pomyślmy, po
co nam tak naprawdę złoto? Obserwując jego wykorzystanie w ostatnich latach, zaskakująca dla wielu
może być informacja, że około 50% tego surowca
wykorzystuje się w jubilerstwie. Tak, to nie inwestycje czy przemysł pochłaniają najwięcej złota. Jak
przed setkami lat jest ono wciąż wykorzystywane
do tworzenia ozdób i biżuterii. Kolejne miejsca
w ilości zużycia tego metalu zajmują sztabki złota,
które w dużej mierze stanowią rezerwy banków
centralnych. Istotnym sposobem

wykorzystania

złota są również inwestycje, co nie powinno dziwić. Kruszec ten od lat jest uznawany za dobro
inwestycyjne niezależne od wahań kursów walut,
odporne na inflację i będące pewną długookresową
lokatą kapitału. Nowoczesność przyniosła także
wiele nowych sposobów zastosowania złota. Użycie w elektronice, medycynie i przemyśle daje
możliwość odtwarzania wykorzystanego już raz
metalu. Tona starych, zepsutych telefonów komórko-

Szacuje się, że
wydobyto już ponad
165 tys. ton złota

wych to około 350 gramów złota. Liczba może nie
wydaje się na pierwszy rzut oka duża, ale należy
pamiętać, że złoto wykorzystywane jest również
w przewodach, procesorach oraz innych częściach
przedmiotów codziennego użytku. Co ciekawe,
obecnie w Japonii – kraju będącym jednym z liderów
rynku nowoczesnych technologii, największa ilość
cennego kruszcu znajduje się nie w skarbcach czy
biżuterii, a właśnie w urządzeniach elektronicznych.
Na pewno w głowach wielu z was rodzi się teraz pomysł na otwarcie własnego biznesu – recyklingu złota. Czy rozwój nowoczesnych gałęzi przemysłu zwiększy wykorzystanie złota? Czy realna jest wizja powrotu do systemu złotego pieniądza? A może złoto
znajdzie swojego zastępcę i jego rola zostanie zmarginalizowana? Na pewno coraz szybciej rozwijająca
się gospodarka światowa da nam odpowiedź już
niebawem. Oby wybrała złoty środek.

Światowym liderem wydobycia
złota są od 2007 roku Chiny

Kajetan Łaszkiewicz
kajetan.laszkiewicz@skninwestor.com
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ROLA PSCHOLOGII
W INWESTOWANIU

Z łatwością udaje Ci się osiągać wysokie
stopy zwrotu na rachunku demo, nato-

miast inwestując realne środki szybko
je

tracisz?

Analizując

rynek

często

dostrzegasz irracjonalną wycenę danego
waloru? Zastanawiasz się, dlaczego mimo
dobrych

wyników

finansowych

danej

spółki i solidnych fundamentów, kurs akcji

„

ciągle spada? Spróbujmy zatem przybliżyć
rolę emocji w kształtowaniu ruchu ceny
walorów na rynku finansowym.
Wiedza dotycząca wpływu psychologii

z tych fal dzieli się na 5 fal wzrostowych, natomiast

na nasze wyniki inwestycyjne jest uniwersalna

fale 4 i 5 są falami korygującymi a każda z nich

i przydaje się niezależnie od rynku, na którym

składa się z 3 fal korekty. Fale średniego rzędu

inwestujemy. Czy próbujemy swoich sił na rynku akcji czy też na walutowym, a nawet jeśli
inwestujemy

za

pośrednictwem

funduszy

inwestycyjnych musimy zrozumieć, że decyzje, które
podejmują poszczególni uczestnicy rynku oparte
są na emocjach - strachu i chciwości. W związku
z tym nasz sukces zależny jest od tego, czy będziemy
we właściwy sposób interpretować te emocje.
Dzięki temu będziemy „czuli” rynek i zwiększymy
skuteczność

swoich

transakcji.

musimy zrozumieć, że decyzje, które podejmują poszczególni uczestnicy rynku oparte są na emocjach

Natomiast

kontrolując siebe będziemy w stanie efektywnie

możemy jeszcze raz podzielić na fale niższego

zarządzać ryzykiem. Jak to wygląda w praktyce?

rzędu, a pełny cykl Eliotta składa się z 144 fal.

Znanym prekursorem analizy ruchów

Tyle mówi teoria, a jak się to ma do emocji panują-

rynku akcji, w kontekście psychologii tłumu był

cych na rynku w danym momencie cyklu?

Ralph Eliott. W latach 30. ubiegłego stulecia

Pierwsza fala nazywana jest falą nieufno-

stworzył on teorię, zgodnie z którą rynek porusza

ści, gdyż często możemy ją zauważyć po okresie

się według ściśle określonej liczby szczytów

bessy,

i dołków. Cały cykl Eliotta składa się z 8 fal,

lęk przed ponownym wejściem na rynek. Popyt

5 fal wzrostowych oznaczonych cyframi od 1 do

kreowany jest głównie przez tzw. „Smart Money”

5 oraz 3 fal spadkowych oznaczonych literami

czyli

A, B i C. Fale 1, 3 i 5 są falami impulsu, a każda

zują ponowne wzrosty. Dysponują one zazwyczaj
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gdy

większość

instytucje

inwestorów

finansowe,

które

odczuwa

progno-

dużym kapitałem, w związku z tym możemy

2007 wpłaciło swoje oszczędności życiowe na

zauważyć wzrost wskaźniku wolumenu.

konta TFI, które inwestowały te środki na GPW.
falą

Krach spowodował, że najwięcej stracili właśnie

zniechęcenia, a powstaje ona na skutek podaży

oni. Często licząc na „odbicie” przetrzymywali

wykreowanej

inwestorów

swoje początkowe straty, a z rynku wychodzili na

zmęczonych bessą, którzy próbują wykorzystać

samym dole, kompletnie zniechęceni. Skutkiem

gwałtowny wzrost kursów do sprzedaży (zazwyczaj

tego, aż do dnia dzisiejszego odczuwają oni lęk

ze sporą stratą) swoich akcji. Wykorzystywane

przed wejściem na rynek i mimo pozytywnych

jest to przez dużych inwestorów do kupna akcji,

czynników fundamentalnych indeks WIG20 trwa

dlatego też często druga fala zatrzymywana jest

już od 3 lat w konsolidacji, w przeciwieństwie do

w połowie fali pierwszej.

zagranicznych indeksów które biją kolejne rekordy

Druga

„

fala

nazywana

przez

drobnych

jest

i w 2014 roku przebiły szczyty sprzed 7 lat.

uwzględnianie czynników
psychologiznych i kontrolowanie własnych emocji
są konieczne do tego, by
osiągnąć sukces na rynku

Czy wiedza z zakresu psychologii rynku
ochroniłaby drobnych inwestorów przed stratami?
Tego nie wiemy. Jednak uwzględnianie czynników
psychologicznych

i

kontrolowanie

własnych

emocji są konieczne do tego, by osiągnąć sukces
na rynku. Nawet jeśli nasz styl inwestycyjny
oparty jest o pozycje intraday musimy uważać
na podstawowe błędy, które powodują
Błędy

te

wynikają

z

lęku

przed

straty.
porażką

i obawy przed utratą wypracowanych zysków.
Trzecia fala to fala optymizmu, gdyż

W efekcie tego przetrzymujemy swój deficyt licząc

coraz większa część rynku wierzy w możliwość

na „odbicie” i zbyt szybko zamykamy pozycje

wzrostów. Generowane są sygnały kupna, na rynku

zyskowne nie dając zyskom rosnąć. W takim

zaczynają dominować „byki” i każdy chce dołączyć

przypadku nawet doskonała skuteczność nie

do rozpędzającej się hossy.

pozwoli nam zarabiać w dłuższym terminie ze
względu na niekorzystną wartość wskaźnika R:R

Fala czwarta stanowi „złapanie oddechu”

(Risk/Reward Ratio).

przed dalszymi wzrostami. Część inwestorów
realizuje swoje zyski (kreując podaż), a inni w tym

Przyjmuje się, że w całym procesie inwes-

samym czasie uzupełniają swoje portfele. Dlatego

tycyjnym nasz sukces zależy tylko w 10% od na-

też często fala 4 przyjmuje formę konsolidacji.

szej strategii, w 30% od zdyscyplinowanego
zarządzania kapitałem i aż w 60% od psychologii,

Fala piąta jest ostatnim etapem hossy,
nazywana jest falą euforii. Na rynku panuje

czyli

chciwość, akcje są kupowane przez ludzi, którzy

nadzieję, że wiedza, którą zawarłem w powyższym

na co dzień nie interesują się giełdą jednak

tekście i przykłady, które przytoczyłem zainte-

zachęceni

dużych

resowały czytelników magazynu „Deal” i przyczyni

zysków także pragną zarabiać na wzrostach.

się to do ich sukcesów inwestycyjnych, czego

W mediach coraz częściej mówi się o panującej

każdemu życzę.

możliwością

osiągnięcia

kontrolowania

własnych

emocji.

Mam

hossie, możemy zauważyć wzmożoną reklamę
funduszy inwestycyjnych. W tym samym czasie

Paweł Kluska

najwięksi inwestorzy oraz instytucje finansowe

pawelkluska6@gmail.com

realizują swoje zyski przeczuwając nadciągający
krach. W końcu bańka pęka, na rynku zaczyna
panować strach i wyprzedaż akcji która powoduje
oczywiście

spadek

kursów.

Z

klasycznym

przykładem końca piątej fali i towarzyszącym
jej

emocjom

mieliśmy

do

czynienia

w 2007 roku podczas kryzysu finansowego, który
spowodował olbrzymią bessę na rynkach akcji
całego świata. Niestety na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie negatywny skutek
emocji, które zawładnęły rynkiem po krachu
możemy obserwować do dnia dzisiejszego. Wielu
ludzi zachęconych wzrostami w latach 200537

DAJCIE MI TYLKO KAMERĘ

I KILKU PRZYJACIÓŁ A JA

ZROBIĘ FILM
Czyli jak można zarobić na umiejętnym
wykorzystaniu potencjału YouTube i aplikacji Vine.
Zostaw łapkę w górę i subskrybuj
Gdy w lutym 2005 roku trzej współpracownicy
Chad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim aktywowali

tworzą aktywną społeczność, która bierze udział

domenę youtube.com raczej nie podejrzewali,

w różnego rodzaju akcjach takim jak, np. Orange

że zapiszą się w historii jako twórcy jednego

Video Fest by LifeTube, który był swego rodzaju

z najpopularniejszych serwisów internetowych.

„

świętem youtuberów. Każdy z nas codziennie

Głównym celem powstałego wówczas serwisu
było
i

umożliwienie

odtwarzania

bezpłatnego

filmów.

Dzięki

korzysta z różnych portali społecznościowych –

umieszczania

Facebook, YouTube, Instagram, Twitter czy też

pozyskaniu

niezwykle popularny ostatnimi czasy Snapchat.

inwestorów, którzy nie oszczędzali na finansowym

Istnieje grupa osób, która potrafi umiejętnie

wsparciu projektu, firma YouTube LLC zyskała

wykorzystać możliwości, które stwarzają serwisy

w ciągu zaledwie kilku miesięcy ogromny rozgłos.

internetowe i na tym zarobić.

Google dostrzegło potencjał drzemiący w witrynie
YouTube i wykupiło serwis za… 1,65 mld USD,
co było wówczas największą co do wielkości
transakcją firmy Google. Jest to niezaprzeczalnie
jedno z najbardziej przełomowych osiągnięć XXI
wieku. Najlepszym dowodem na zapotrzebowanie
na tego typu serwis są statystyki oglądalności:
•Serwis ma ponad miliard(!) użytkowników.
•Użytkownicy oglądają codziennie setki milionów
godzin filmów i generują miliardy wyświetleń.
•Co minutę do serwisu trafia 300 (!) godzin filmów.
•YouTube jest dostępny w 75 krajach i 61 językach.
•Liczba godzin, którą miesięcznie użytkownicy
poświęcają na oglądania filmów w serwisie
z każdym rokiem rośnie o 50%.
Użycie słowa osiągnięcie nie jest przypadkowe.
Serwis, który początkowo służył do „wrzucania”
filmików do Internetu w ciągu 9 lat ewoluował

Serwis, który początkowo
służył do „wrzucania” filmików do Internetu w ciągu
9 lat ewoluował w potężną, światową markę, która
zrzesza miliony użytkowników. Czołowi YouTubers
posiadają nawet ponad 10
milionów subskrybentów

w potężną, światową markę, która zrzesza miliony
użytkowników. Czołowi YouTubers posiadają nawet

Nowy American Dream

ponad 10 milionów subskrybentów. Największą

Jaki jest prosty przepis na karierę i miliony dolarów

ilość odbiorców posiada kanał tematyczny serwisu

na koncie? W obecnych czasach „wystarczą” cztery

YouTube #Music – subskrybuje go 90339052

kroki:

osób. Twórcy, którzy udostępnią swoje filmy
38
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„

1.Porzuć dotychczasową pracę. (można pominąć)

liczba 1000 wyświetleń, za które stawka oscyluje

2.Załóż kanał na YouTube.

w granicach 1,5 USD. Pomijając więc umowy

3.Wgraj filmik.

partnerskie i zakładając, że cały zysk wpływa

4.Bądź bogaty.

do kieszeni youtubera, to za milion wyświetleń

Tak według większości ludzi wygląda przepis

powinien otrzymać 1500 USD. Jednak są wśród

na osiągnięcie sukcesu - nagrywasz = zarabiasz.

nich osoby, które zarabiają nie setki czy tysiące
dolarów, a miliony. Jak wynika z szacunków

Tak według większości
ludzi wygląda przepis
na osiągnięcie sukcesunagrywasz = zarabiasz

TVGuide PewDiePie, który ma ponad 38 milionów
subskrybentów rocznie zarabia koło 8,5 mln USD.
Jaka jest prawdziwość tych szacunków? Zapewne
pozostanie to słodką tajemnicą twórców filmów.
W takim układzie warto skupić się na tym jakie są
formy zarobków na YouTube i jak można zbudować
silną pozycję w tym biznesie.
Kreatywne budowanie marki

Czytając różnego rodzaju dyskusje na forach

Jakie są sposoby, aby zarobić? Na YouTube

internetowych czy komentarze pod filmikami

wyróżnia się dwie możliwości :

danych

społeczeństwa

•Więcej wyświetleń = większy zysk. W tym

o youtuberach i twórczości w serwisie w dużej

twórców

wyobrażenie

przypadku twórca video internetowych zawiera

mierze przedstawia się następująco:

umowę z YouTubem lub siecią partnerską, która

•Szybki, łatwy i przede wszystkim spory zarobek.

pośredniczy między twórcą i YouTubem.

•Bajeczne życie – podróże, najlepsze knajpy,

•Wykorzystaj swoją popularność. W przypadku

ciuchy itp.
•Sponsorowanie przez duże firmy, co przekłada się
na jeszcze większy zarobek.
Czyli prosty sposób jak zarobić, a się nie narobić.

youtube ma ponad

Jednak czy rzeczywiście osiągnięcie popularności

1 000 000 000

w serwisie, z którego korzystają miliony i, na

użytkowników

którym tworzą miliony jest takie łatwe? Czy każdy
z nas może zrobić karierę jak niektóre gwiazdy
YouTube? I czy rzeczywiście nie jest to wymagająca
praca jak się wszystkim wydaje?
Portfel youtubera
Zasobność portfela youtuberów to temat wielu
dyskusji – niezliczona ilość plotek i niedomówień

co

krążących w Internecie stwarza wokół tego
tematu aurę tajemniczości. Zarobki twórców

minutę

do serwisu trafia

300 godzin filmów

popularnych na YouTube to informacje znane
tylko autorowi filmu, serwisowi YouTube i sieci
partnerskiej, która reprezentuje interesy twórcy.
Jakie są zarobki youtuberów w Polsce? Jedynie
możemy się domyślać. Maciej Budzich analityk
vlogosfery, twórca strony mediafun.pl. szacuje,

dostępny

że twórca może liczyć od 5 dolarów do nawet

w

100 tys. złotych za dodatkowe projekty. Trudno
jest znaleźć konkretne liczby. W przypadku

i

polskiego rynku, możemy oszacować zarobki

75 krajach

61 językach

z AdSense, czyli serwisu reklamowego Google:
dla 20 000 subskrypcji – od 24 do 72 USD, dla
100 000 subskrypcji – od 120 do 360 USD, a dla
1 000 000 subskrypcji – od 1200 do 3600 USD.

kanałów z dużą liczbą widzów to firmy same

Jak wygląda sytuacja w przypadku zagranicznych

zgłaszają się do twórcy i proponują udział

twórców? Często wymienianym progiem jest

w kampaniach i promowanie konkretnych marek.
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Natomiast

Wyszyńskiego

mogą pojawiać się przed filmem, w jego trakcie

z LifeTube, największej w Polsce sieci partnerskiej

według

i po jego zakończeniu i trwać nawet do 30 sekund.

YouTube, której głównym zadaniem wsparcie

Kolejnym sposobem na współpracę z firmami jest

twórców

pomoc

płatne lokowanie i polecanie produktu (product

w znalezieniu sponsorów, należy wymienić cztery

placement). Jest wiele możliwości jak efektywnie

sposoby na zarabianie na filmikach zamieszczanych

prowadzić tego typu działalność. Reklamodawcy

w serwisie YouTube:

zdają sobie sprawę z faktu, iż umiejętne ulokowanie

•Zarabianie na reklamach – w tym przypadku

produktu zwiększa autentyczność, a potencjalni

wielkość wynagrodzenia zależy od wielu czynników

klienci są bardziej skłonni do uwierzenia, że spełni

np. liczby wyświetleń, tematyki kanału.

on ich oczekiwania.

poprzez

Karola

szkolenia

czy

też

„

•Współpraca z firmami – czasem pod filmikiem
można znaleźć informację, że video powstało przy
współpracy z konkretną firmą. Zdarza się również,
że konkretna marka, np. produkująca kosmetyki
zaprasza jakiegoś twórcę do wystąpienia w filmie
na ich kanale.
•Dodatkowe projekty – vlogerzy już od dawna nie
zarabiają tylko na filmach. Budując swoją markę
i skupiają się na innych formach zarobku i promocji.
Jakich? Radosław Kotarski z Polimatów bierze
udział w kampanii reklamującej Bank Millenium.
Wielu twórców decyduje się na otworzenie sklepu

Twórca oprócz umieszczenia produktu w swoim filmie dodatkowo opisuje daną rzecz czy usługę. Reklamodawcy bardzo sobie
cenią ten rodzaj reklamy

z koszulkami i gadżetami na cupsell.pl, a niektórzy
na stworzenie własnej linii odzieżowej jak Rezgiusz

W przypadku lokowania produktu w materiałach

(reZi Style ) czy Abstrachuje (Abstrawear). Ci

internetowych, zyskujemy wartość dodaną - wi-

ostatni otworzyli własny klub i sklep w Złotych

dzowie mają wrażenie bliskości z danym twórcą

Tarasach. Są też vlogerzy, którzy zarabiają na

i ma się poczucie, że to twój dobry znajomy poleca

swoich książkach, np. raaadzka, która napisała

ci daną markę, a nie przebrany statysta. W dużej

poradnik modowy.

mierze właśnie to odróżnia product placement

•Crowdfunding, czyli zdobycie finansowania od

w serwisie YouTube od tego, który można spotkać

widzów.

w telewizji. Nachalne reklamowanie danego banku

YouTube prowadzi własną agencję reklamową,

lub usilne promowanie konkretnego operatora

gdzie na swojej stronie internetowej doradza

sieci komórkowej jest coraz mniej efektywne,

przedsiębiorcom jak skutecznie reklamować się

a coraz bardziej drażni widza. Jakie rozróżniamy

w sieci. Po włączeniu funkcji zarabiania przy

typy lokowania produktów?

swoich filmach można skorzystać z czterech

•Lokowanie proste – ten format jest często

stosowanych form reklamy:

stosowany w telewizji i w dużej mierze polega na

•Reklamy displayowe tzw. banery - to reklamy

tym, że dany produkt po prostu pojawia się w kadrze

o rozmiarze 300 x 250, które są wyświetlane

jako naturalny element scenografii. W przypadku

po

listą

YouTube tym chwytem najczęściej posługują

proponowanych filmów. Banery nie mogą pojawiać

się twórcy filmów typu np. ,,Get ready with me”.

się na stronie głównej.

Ten rodzaj video pokazuje proces powstawania

•Nakładki reklamowe (In-Video) - Reklamy In-

makijażu, fryzury i stroju w przyspieszonym

Video to półprzezroczyste nakładki reklamowe,

tempie. Najczęściej dana osoba jest narratorem

które są wyświetlane w dolnej części filmu.

i opowiada po kolei o danych kosmetykach

•Reklamy wideo możliwe do pominięcia (TrueView

czy

In-Stream) – są to reklamy, które widz może

do stworzenia całej stylizacji i pokazuje dane

pominąć po 5 sekundach. Pojawiają się zarówno

elementy w przybliżeniu. Lokowanie proste jest

przed głównym filmem, w jego trakcie, jak i po

bardzo efektywne, gdyż widz może bezpośrednio

zakończeniu.

zobaczyć jakie efekty daje dany produkt i jak może

prawej

stronie

okna

filmu,

nad

ubraniach,

które

zostały

wykorzystane

•Zwykłe i długie reklamy wideo bez możliwości

zostać wykorzystany.

pominięcia

możliwości

•Lokowanie aktywne – jest to rozszerzona wersja

pominięcia) – w tym przypadku reklamy muszą

lokowania prostego. Twórca oprócz umieszczenia

być wyświetlone w całości, zanim rozpocznie się

produktu w swoim filmie dodatkowo opisuje daną

odtwarzanie głównego filmu. Reklamy tego typu

rzecz czy usługę. Reklamodawcy bardzo sobie cenią

(In-Stream

bez
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ten rodzaj reklamy, gdyż jest to szybki i skuteczny

wiedzę i kreatywność mogą stosować dowolne

sposób na przekazanie konkretnych informacji

formy

potencjalnemu klientowi. Odpowiednim typem

jednak od sposobu w jaki partner chce pozyskać

filmów do tego rodzaju product placement jest,

potencjalnych klientów, najważniejszy jest jednak

np. Haul, Ulubieńcy Miesiąca czy Dailv Vlog. Haul

link do witryny reklamodawcy. Jest to zwyczajny

zakupowy polega na tym, że vloger pokazuje swoim

tzw. affiliate link. Jego specjalna konstrukcja

widzom jakie kupił rzeczy podczas swoich ostatnich

pozwala na identyfikację partnera. Reklamodawca

zakupów. Przy okazji mówi też o zastosowaniu

musi wiedzieć, który z partnerów przyczynił

danego produktu, cenie itp. Zdarza się również,

się do danej sprzedaży, aby móc wypłacić mu

że prezentowane są produkty, które dana osoba

wynagrodzenie.

otrzymała w ramach współpracy z konkretną

W

firmą, np. firmą odzieżową czy sklepem online

znajdują się w opisie pod filmami, które po

z kosmetykami.

kliknięciu

Ulubieńcy miesiąca jest to comiesięczna seria

na stronę reklamodawcy. Zdarza się również,

filmów, w których vloger opowiada o produktach,

że w ramach współpracy twórcy otrzymują

które uważa za najlepsze i godne polecenia. Ta

specjalnie zaprojektowany dla nich kod zniżkowy,

forma lokowania jest odbierana przez widzów jako

który zawiera ich nazwę, aby było jasne, który

Jest to dobry sposób zareklamowania jakiejś
jest

poświęcony tylko i wyłącznie marce lub kampanii.
Najpopularniejszym rodzajem tej formy lokowania
produktu jest tzw. ,,challange”. Jest to pewien
rodzaj wyzwania rzuconemu vlogerowi, którego
zadaniem jest kreatywne i ciekawe przekazanie
widzowi informacji. Mimo że jest to reklama
wprost to głównie dzięki twórcy video i jego
fantazji przynosi ona pozytywne skutki. Ostatnio
głośno mówi się o akcji Coca-coli #dajcalusa czy
kampanii „Wzór do naśladowania”, która zachęca
do wsparcia ludzi chorujących na raka krwi.
afiliacyjny

–

(przenoszą)

widza

Vine to społecznościowy serwis wideo, który

restauracji, sklepu czy nawet klubu.

Marketing

afiliacyjne

w 6 sekund?

jak po prostu pokazywanie swojej codzienności.

filmik

przekierowują

linki

Vine – czyli jak rozbawić ludzi i zarobić

Jeśli zaś chodzi o daily vlogi – jest to nic innego

dany

YouTube

Niezależnie

autentyczny, aby zachęcić ludzi do zakupów.

zazwyczaj przynosi dobre efekty.

–

internetowej.

z partnerów jest wystarczająco popularny lub

bardziej jako rodzaj koleżeńskiej porady, przez co

sponsorowany

przypadku

„

bardzo naturalna i autentyczna – jest traktowana

•Film

reklamy

programy

partnerskie

Wydawałoby się, że w 6 sekund nie można za wiele
powiedzieć, a co za tym
idzie przekazać pewnych
informacji. Jednak kreatywność i pomysłowość młodych twórców nie zna
granic

Marketing afiliacyjny (programy partnerskie) to
technika marketingu internetowego, która dzięki

funkcjonuje

rozwojowi serwisów społecznościowych zyskała

Instagram, tyle że jego użytkownicy publikują

ogromną popularność. Jak to działa? Polega

6-sekundowe filmiki. Oczywiście mogą również

to na tym, że reklamodawca zleca wykonanie

śledzić innych użytkowników, a także lubić

pewnych działań marketingowych niezależnym

i komentować ich materiały. Vine jest największym

marketingowcom,

rozumiemy

portalem społecznościowym, który nie prowadzi

jako partnerów. Partnerzy rozliczani są za

jeszcze płatnej reklamy. Nie można sponsorować

uzyskane efekty. Efekt rozumiany jest różnie –

ani promować nagrań jak na Twitterze czy

reklamodawcy może wystarczyć np. że użytkownik

Facebooku. Nie znaczy to jednak, że reklamodawcy

tylko kliknie na link przekierowujący go na daną

są bezczynni. Podobnie jak gwiazdy YouTube,

stronę, bądź też będzie wymagał, aby użytkownik

najbardziej

dokonał zakupu określonego produktu i dopiero

współpracują z konkretnymi markami, które płacą

wtedy rozliczy się z zasad programu partnerskiego.

im za określoną reklamę.

Ten typ marketingu nie ma swoich form

Wydawałoby się, że w 6 sekund nie można za wiele

reklamowych. Partnerzy, wykorzystując swoją

powiedzieć, a co za tym idzie przekazać pewnych

których
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na

podobnych

rozpoznawalni

zasadach

vine’rzy

jak

często

informacji. Jednak kreatywność i pomysłowość

Pod sam koniec zostaje złapane przez kogoś na

młodych twórców nie zna granic. Dodatkowym

skuterze wodnym. Film został odtworzony prawie

plusem jest to, że nie trzeba mieć wcale

6 mln razy. Zawierał w opisie #iHeartRadio

umiejętności operatorskich – wręcz wypada, żeby

– oznaczało to, że film

był częścią większej

filmik wyglądał prosto i amatorsko. Dzięki temu

marketingowej

marki

jest bardziej autentyczny. To jest w końcu życie,

i wydawnictwa theAudience, które urządziło

a nie zmyślona opowieść. Niektórzy z czołówki

Ultimate Pool Party, na której obecny był Smith.

twórców serwisu mają ponad 5 mln obserwatorów

Aby zaznaczyć, że przebywał na przyjęciu dodał

a największą widownię - liczącą ponad 13 mln

do opisu filmu #Ultimate. Jak się okazało ilość

użytkowników - zgromadził KingBach. Tak dużą

postów na różnych serwisach społecznościowych

publicznością nie mogli się nie zainteresować

z tym właśnie hasztagiem wyniosła ponad 131

reklamodawcy. Marki wykorzystują popularność

milionów. Generalnie założeniem wydawnictwa

użytkownikom serwisu płacąc im za „spontaniczne”

theAudience było uchwycenie tego, jak ludzie

umieszczanie konkretnych produktów w swoich

odbierają formę reklamy jaką zaprezentowano

filmach, które obejrzą miliony obserwujących

wraz ze Smithem, która różni się od tej, do której

ich osób. Zdarza się, że marki same tworzą konto

przyzwyczaili się w telewizji czy radio. Hasztagiem

vine. Jednak przekaz jest inny, gdy pochodzi od

można oznaczyć wiele rzeczy – ubrania, żywność,

zwykłego vinera aniżeli od wielkiej korporacji.

firmę

W Polsce serwis nie zdobył takiej popularności jak

telefonię komórkową. Dosłownie wszystko.

na Zachodzie, a szkoda – jest to jeden z bardziej

Jakie są obowiązujące stawki dla twórców

efektywnych

filmów? Twórcy vine’ów zazwyczaj nieśmiało

sposobów

reklamy,

która

jest

strategii

ubezpieczeniową,

markę

iHeartRadio

samochodu,

odbierana jako naturalna i autentyczna.

mówią o swoich zarobkach, ale po Internecie

Użytkownik serwisu Vine Jake Paul stworzył

krążą informacje o konkretnych kwotach. Za

filmik, na którym próbuje ukraść butelkę Coca-

6- sekundowy film stawki wahają się od 1,000 USD

Coli swojego przyjaciela, ale i tak zostaje złapany.

do ponad 5000 USD w zależności od wielkości

W opisie filmu można dostrzec #ShareACoke,

publiki i wielkości zasięgu wpływów młodego

która dotyczy organizowanej w tym czasie

twórcy. Przykładowo: Brittany Fulran, która

kampanii reklamowej. Nie jest powiedziane

ma ponad 9 mln obserwatorów zdradziła, że

wprost, że film jest sponsorowany, nie zawiera

za każdy kolejny milion subskrybentów może

też żadnych etykietek – jedyną wskazówką,

podnieść cenę filmu o 5000 dolarów. Mówi

że twórca Vine

dostał gażę jest tylko znaczek

się też, że za kampanię dla większych firm, np.

hasztag (#). Taka ,,partyzancka” strategia jest

Trident może zarobić nawet 20000 dolarów.

niezwykle popularna i wiele firm takich jak Coca-

Szacuje się, że król vine, KingBach może zarobić

Cola czy Virgin Mobile traktuje użytkowników

na sponsorowanych filmach od 10000 do 15000

serwisu jako pewnego rodzaju bazę testową dla

dolarów miesięcznie, a każde dodatkowe 100000

swoich produktów. Tak jak lokowanie produktów

obserwatorów sprawia, że opłata wzrasta o 1000

w filmach i telewizji, reklamy w serwisie Vine

dolarów. Oczywiście nie samym filmem się żyje –

pojawiają się w przypadku, gdy dany produkt

dodatkowa działalność też jest dobrym sposobem

czy gadżet może z powodzeniem „zagrać” jako

na zarobek. Oprócz tzw. brand deal’ów równie

część skeczu. Serwis wprowadził w zeszłym roku

ważne jest ,,bywanie w świecie”. Fani top twórców

loop count metric, która pokazuje jak wielu ludzi

Vine wyrażali chęć do zobaczenia swoich idoli na

obejrzało dany film i, że jest on ciągle rozsyłany

żywo, więc zaczęto organizować konwenty takie

i udostępniany coraz szerszej publiczności. I tak

jak np. DigiTour, SocialCon, MagCon. Oczywiście

na przykład ,,zakamuflowaną” reklamę Coca-Coli

gwiazdy dostają swoją gażę za spędzenia czasu

obejrzało ponad 4,5 miliona ludzi.

z tłumem ludzi, którzy kupili bilet specjalnie na

Vine to potężne narzędzie. Dobrym przykładem

dane wydarzenie. W 2014 zorganizowana została

jest niezwykle popularna w 2014 piosenka

specjalna trasa objazdowa z gwiazdami Internetu,

„#Selfie”. Jeden z najpopularniejszych twórców

w tym z twórcami Vine. Sprzedano ponad

Vine, KingBach stworzył film, w którym był zawarty

130 000 biletów – standardowa stawka wyniosła

fragment piosenki. Spowodowało to, że dzienne

ok. 25 dolarów. Jednak już za bilety VIP trzeba

wyświetlenia utworu potroiły się po tym jak video

było zapłacić prawie 100 dolarów. Podobnie jak

obejrzało prawie 6 milionów ludzi. Ciekawym

w przypadku gwiazd YouTube spora część twórców

przypadkiem jest również historia gwiazdy frisbee,

Vine decyduje się na niejako sprzedaż swojego

Brodie’go Smitha. Udostępnił on video, na którym

wizerunku. Tworzą spersonalizowane gadżety

rzuca frisbee prawie na sto stóp w głąb oceanu.

- koszulki, kubki, czapki, torby – dla rzeszy
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fanów, które w jakiś sposób będę im się kojarzyć
ze swoim idolem. W Stanach Zjednoczonych
sprzedażą tego typu rzeczy zajmuje się District
Lines, który dodatkowo jest częstym sponsorem
imprez czy konwentów. Cameron Dallas, którego
śledzi prawie 8 milionów użytkowników wypuścił
na rynek nie tylko koszulki czy bluzy ze swoim
zdjęciem, ale nawet… koce (za jedyne 40 dolarów).
Popularność, którą zyskał dzięki swojej twórczości
zaowocowała również wydaniem singla, a także
udziałem w kilku filmach.
Kamera! Stop!
W dzisiejszych czasach mamy do czynienia
z przeróżnymi formami reklamy. W czasach kiedy
prawie każdy z nas posiada telefon komórkowy
z dostępem do Internetu, a tablety i iPady są
jednym z oczywistych gadżetów, firmy próbują
zareklamować swoje produkty w coraz bardziej
niekonwencjonalny sposób. Wykorzystując niesamowitą popularność serwisów YouTube i Vine
pozyskują nowych klientów. Najpopularniejszy internetowi twórcy, dzięki możliwości zarabiania na
współpracy z firmami i innych dodatkowych przedsięwzięciach mogą przekształcić swoją pasję w regularną pracę. I dobrze. To znak, że chcieć to móc.
Chociaż często można przeczytać negatywne komentarze typu: ,,Nic nie robią a zarabiają mnóstwo
kasy. Darmozjady”. To czy rzeczywiście tak jest?
Skoro ktoś potrafi sprawić, że jego hobby staje się
sposobem na życie, to czy nie powinniśmy podzi-wiać
jego kreatywności i odwagi? Czy rzeczywiście łatwo
jest stworzyć coś co zainteresuje miliony obcych
nam osób? Zamiast odpowiadać na to pytanie może warto samemu spróbować swoich sił? Wszak
miejsca w Internecie jest wystarczająco dużo...
Iga Szewc
szewciga@gmail.com
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INFOSYS

TAX CAMPUS

Infosys BPO Poland wychodzi naprzeciw
zarówno

oczekiwaniom

klientów,

jak

i ambicjom rozwojowym pracowników i studentów wkraczających właśnie na rynek
pracy i podejmujących pierwsze wyzwania
zawodowe. Po okresie, w którym klienci
rynku BPO (Business Process Outsourcing)
decydowali się na powierzanie prostych,
powtarzalnych procesów wyspecjalizowanym

w

tego

typu

usługach

firmom,

przyszedł czas na bardziej zaawansowane
usługi, wymagające znajomości często wielu
języków obcych i posiadania tzw. twardych
kompetencji jak choćby znajomości różnych
języków programowania.

„

Klienci, zadowoleni z jakości dotychczas

nieposiadających odpowiedniego doświadczenia

świadczonych przez Infosys usług i utwierdzeni

i wiedzy w tym obszarze - absolwentów studiów

w przekonaniu, ze tkwi w nas łodzianach

ekonomicznych, finansowych, matematycznych

duży potencjał, coraz częściej decydują się na

i inżynierskich.

przekazanie Infosys BPO Poland tzw. usług high-

Uczestnicy programu przechodzą intensywny,

end.

czterotygodniowy kurs, na który składają się szkoJednym z tego typu usług jest zarządzanie

i

świadczenie

usług

podatkowych,

m.in.

wymagających znajomości systemów VAT, podatku
dochodowego, odroczonego, podatku u źródła
i wielu innych, nawet specyficznych dla danego
kraju. Aby sprostać rosnącym oczekiwaniom
klientów i zapewnić odpowiednie kwalifikacje
specjalistów, w Infosys BPO Poland powstał
specjalny program szkoleniowy, którego głównym
tematem są aspekty podatkowe – Infosys Tax
Campus.
Program

ten

jest

skierowany

zarówno do obecnych pracowników Infosys,

leenia

którzy czują potrzebę zmiany swojej specjalizacji

umiejętności technicznych – Excel, SAP oraz

lub uzupełnienia wiedzy, jak również do osób
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z

w Infosys BPO Poland powstał specjalny program
szkoleniowy, którego głównym tematem są aspekty podatkowe– Infosys Tax
Campus
podstaw

księgowości,

szkolenia

tzw. szkolenia miękkie, podnoszące kompetencje
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„

z zakresu komunikacji i umiejętności współpracy
w zespole. Głównym tematem są jednak szkolenia
podatkowe, zarówno w aspekcie praktycznym jak
i teoretycznym.
Trenerami części podatkowej szkoleń
są certyfikowani doradcy podatkowi – pracownicy
Infosys BPO Poland. Cześć praktyczna pokrywa
wszystkie główne regulacje, których znajomość jest
wymagana do zbudowania świadomości o procesie
i

umiejętności

decyzji

podejmowania

procesowych.

podstawowych

Część

teoretyczna

(omawianie case study) to analiza dokumentów
i próba ich oceny w aspekcie podatkowym, dyskusja
w

grupie,

analiza

przepisów

prawnych

i rozstrzyganie wątpliwości. Trzeci etap programu
to tzw. workshadowing, czyli

uczestniczenie

w analizie dokumentacji i przygotowywaniu
deklaracji podatkowych razem z pracownikami
Infosys BPO Poland w rzeczywistym miejscu
i czasie ich wykonywania.

Jest to dobry

moment

swojej

możliwość

na

zweryfikowanie

obserwacji

procesu

w

wiedzy,
praktyce

i dyskusji ze specjalistami pracującymi już
w zespołach podatkowych. Każda wątpliwość
i pojawiające się pytania po tej części są również
omawiane w grupie campusowej z trenerami.
Program kończy się egzaminem, którego zdanie
stanowi

gwarancję

znalezienia

zatrudnienia

w Infosys BPO Poland.
Anna Gajewska-Makuch
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Część praktyczna pokrywa
wszystkie główne regulacje, których znajomość
jest wymagana do zbudownia świadomości o procesie i umiejętności podejmowania podstawowych decyzji procesowych

KAIZEN — CIĄGŁE

UDOSKONALENIA
METODĄ NA SUKCES
Kaizen to stara, japońska filozofia, polegająca na założeniu, że żaden proces nie
jest doskonały i zawsze można wprowadzić
zmiany na lepsze. Takie ulepszenia nie
muszą być duże, a pozwalają na osiągnięcie
rewolucji małymi krokami. Filozofia ta
odnosi się do wielu aspektów życia, lecz
została stworzona z myślą o ulepszaniu
procesów zarządzania przedsiębiorstwem.
Kaizen

wielu

pracy. Ale czy to wystarczy? W tym momencie

japońskich firmach, ale filozofia ta nadaje się

ma

szerokie

powinno się wprowadzić metodę małych kroków,

również do wprowadzania zmian w życie prywatne

szukać rozwiązań, które pomogą nam stać się

zwykłych ludzi. Wystarczy przemyśleć sobie swoje

bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Skończyć

życie, stworzyć listę celów i oczekiwań, ale sama

studia i znaleźć pracę będzie z pewnością łatwiej

lista nie wystarczy- konieczne jest przemyślenie, co

jeśli będziemy mogli pochwalić się działalnością

może pomóc w osiągnięciu celu, jakimi metodami

w wolontariatach, kołach naukowych i wszelkiego

go

rodzaju życiu uczelnianym. Znajomość języków

zrealizuję.

czasem

zastosowanie

Według

nieświadomie

Kaizen,

w

„

codziennie,

podejmujemy

decyzje,

które doprowadzają nas do wymarzonego celu.
Jak dojść do celu?
Najlepszym przykładem jest coś czego każdy z nas
pragnie i czemu podporządkowuje sobie swoje
codzienne życie, przynajmniej od ostatnich kilku
lat: „Skończyć studia i znaleźć dobrze płatną pracę”.
Cel bardzo konkretny, możliwy do osiągnięcia
jednak bardzo złożony i jego realizacja może

Im więcej wysiłku wkładamy w doskonalenie siebie,
tym lepszy efekt osiągniemy jako kandydaci do
pracy

wydawać się skomplikowana, zwłaszcza komuś
kto dopiero kończy liceum i stoi przed nim trudne

obcych i doskonalenie umiejętności miękkich

zadanie podjęcia decyzji o swoim dalszym życiu.

z pewnością również będzie pomocne. Warto

Stosując Kaizen do realizacji tego celu, należałoby

też szukać staży wakacyjnych, praktyk – to

stworzyć plan, rozpisać wszystkie czynność, które

doskonalenie samego siebie, które pozwoli na

wymagane są w celu dostania się na wymarzone

osiągnięcie głównego celu. Im więcej wysiłku

studia, później osiąganie odpowiednich wyników

wkładamy w doskonalenie siebie, tym lepszy

na egzaminach, a na końcu znalezienie upragnionej

efekt
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osiągniemy

jako

kandydaci

do

pracy.

Kaizen

jako

metoda

zarządzania

przedsiębiorstwem.
Typowy obecnie system jaki mamy w Polsce polega
na maksymalizacji zysku i satysfakcji akcjonariuszy.
Zadowolenie klientów schodzi na dalszy plan,
a pracownicy, którzy są głównym „narzędziem”
osiągania tego zysku, są tylko sposobem na
realizację określonego planu. Kazien działa inaczej,
tutaj nacisk kładziony jest na zadowolenie klienta

„

a w realizację i udoskonalanie planu zaangażowani
są wszystkie osoby zatrudnione w firmie. Zarówno
menadżerowie, którzy zajmują się optymalizacją
procesów jak i najniżsi stopniem pracownicy, którzy
najlepiej wiedzą jak można usprawnić ich codzienną
pracę. Cała kadra jest zaangażowana w doskonalenie
metod produkcyjnych oraz sposobów zarządzania
jednostką. W firmach, które stosują filozofię Kaizen
bardzo ważne są stosunki międzyludzkie i dbałość
o dobrą atmosferę pracy, ponieważ szczęśliwy,
odprężony i otoczony przyjaciółmi pracownik to
pracownik bardziej wydajny.
Przekuj porażkę w sukces!
Jedna z głównych zasad Kaizen mówi o tym, że
problemy stwarzają możliwości. Ozancza to, że
każde niepowodzenie powinno traktować się nie
jako porażkę, po której zamykamy się na nowe
doświadczenia oraz świat zewnętrzny i nowe
pomysły, ale jako szansę na poprawę. Pojawienie
się

problemu

powinniśmy

traktować

jako

wyzwanie, które zmusza nas do kwestionowania
dotychczasowych

poglądów

i

założeń,

a w konsekwencji, przy odpowiednim, otwartym
i pozytywnym nastawieniu pozwoli na osiągnięcie
lepszego efektu niż początkowo zakładany.
Podsumowując, wprowadzenie w swoje życie
filozofii

Kaizen

osiągnięcie

to

sukcesu,

z

pewnością
zarówno

sposób

prywatnie

na
jak

i w pracy. Prawdopodobnie dzięki takim metodom
zarządzania jak Kaizen, kraje Dalekiego Wschodu
mogą szczycić się wieloma wysoce rozwiniętymi
i efektywnymi przedsiębiorstwami, które swój
sukces zawdzięczają z pewnością świetnym kadrom
menedżerskim jak i oddanym pracownikom.
Katarzyna Waloch
katarzyna.waloch@skninwestor.com
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problemy stwarzają możliwości. Ozancza to, że każde niepowodzenie powinno
traktować się nie jako porażkę, po której zamykamy
się na nowe doświadczenia oraz świat zewnętrzny
i nowe pomysły, ale jako
szansę na poprawę

PŁACA JAKO NARZĘDZIE

MOTYWOWANIA
PRACOWNIKÓW

Przyjmuje się, że płaca może służyć jako
motywacja do pracy. Oczywiście teorii
związanych z motywowaniem pracowników

jest wiele i nie każda z nich uznaje płacę jako
narzędzie motywujące. Jako przykład może
służyć dwuczynnikowa teoria F. Herzberga,
która zakłada, że istnieją 2 grupy czynników
motywujących do efektywniejszej pracy:
czynniki higieniczne, których poprawa nie
przełoży się na wzrost motywacji do pracy
(są to: jakość nadzoru, płaca, fizyczne
warunki

pracy,

polityka

firmy,

relacje

z kolegami i przełożonymi, bezpieczeństwo
pracy) oraz czynniki motywujące (ciekawa
praca,

odpowiedzialność,

możliwość

awansu, możliwość rozwoju osobistego,
prestiż, władza).
Jednak jakby na to nie spojrzeć – czynnik

Tak naprawdę funkcja motywacyjna

motywujący, jakim wg Herzberga jest możliwość

płacy

awansu, nierozerwalnie wiąże się ze wzrostem

a dochodową funkcją wynagrodzeń. Pracownik

płacy, tak więc śmiało można powiedzieć, że płaca

chce maksymalizować stosunek otrzymywanego

motywuje. Ważna jest też teoria potrzeb Maslowa.

wynagrodzenia do ponoszonych nakładów. Z racji,

Bazując na niej można dojść do wniosku, że człowiek,

że ma on ograniczony wpływ na zmianę poziomu

aby zaspokoić potrzeby fizjologiczne (a więc te,

płacy i z natury może być leniwy, dąży on do

które są podstawą piramidy potrzeb), potrzebuje

zmniejszania starań i wysiłku. Taka sytuacja jest

pieniędzy, a więc płacy. Stąd, dopóki te potrzeby nie

z kolei niekorzystna dla pracodawcy, który chce

są zaspokojone, funkcja motywacyjna płacy będzie

maksymalizować zwrot z poniesionych kosztów.

niezmiernie ważna i widoczna. Oczywiście nie jest

W tym konflikcie bardzo ważna okazuje się funkcja

powiedziane, że jeśli pracownik zaspokoi potrzeby

motywacyjna płacy, która koncentruje się na

fizjologiczne, to płaca przestanie być narzędziem

kojarzeniu interesów pracownika i pracodawcy oraz

motywacyjnym. Wszystko zależy od człowieka–

tworzeniu jak najlepszych zachowań i postaw (by

z reguły chce on zarabiać w dalszym ciągu coraz

osiągać cele organizacji).

więcej, by spełniać potrzeby wyższego rzędu,

stabilizuje

konflikt

między

kosztową

Wynagrodzenie jako bodziec stosowany

potrzeby wyższej hierarchii w jego piramidzie.

w procesie motywowania pracowników może
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„

działać

„

pozytywnie

i

negatywnie.

sposób wiąże się oczywiście

Pierwszy

z uzyskiwaniem

przez pracownika premii czy nagrody za to, że
odpowiednio wykonał powierzone mu zadania.
Z kolei płaca jako bodziec negatywny to niejako
groźba

nieotrzymania

części

wynagrodzenia

w przypadku niewykonania określonego działania
lub nieosiągnięcia celu. W takiej sytuacji zmniejsza
się motywacja do działania i wzrasta poziom stresu

pracodawcy powinni skupiać się na tym, by przyciągać nowych pracowników, utrzymać ich
w swoim przesiębiorswie
i skłonić (...) do poprawy osiąganych efektów
i doskonalenia ich zdolności potrzebnych do
wykonywania pracy na
konkretnym stanowisku

wśród pracowników.
Zatem pracodawcy powinni skupiać
się na tym, by przyciągać nowych pracowników,
utrzymać ich w swoim przedsiębiorstwie i skłonić
w dłuższej perspektywie do poprawy osiąganych
efektów i doskonalenia ich zdolności potrzebnych
do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku.
Dzięki takim działaniom pracodawca uniknie
straty czasu

i pieniędzy związanej z częstym

pozyskiwaniem nowych pracowników. Co więcej,
dzięki właściwej stawce wynagrodzenia na danym
stanowisku, istnieje większe prawdopodobieństwo,
że szybko znajdzie się osoba zainteresowana
pracą właśnie w tym miejscu. Ostatecznie, dzięki
właściwemu poziomowi płac, pracownicy będą
zadowoleni, przez co również ich praca będzie
zadowalająca dla przedsiębiorcy.
Podsumowując:

pracownik

dąży

do

zaspokojenia podstawowych potrzeb, a następnie do
spełniania swoich marzeń. Do wszystkich tych celów
potrzebne są pieniądze. Zatem człowiek podejmuje
pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Poziom
wynagrodzenia warunkuje to, czy dana osoba
w tej konkretnej pracy pozostanie, a jeśli tak – to
czy będzie pracować efektywnie. Wynika stąd, że
płaca ma funkcję motywującą. Im właściwszy jest
jej poziom, tym więcej zadowolenia daje zarówno
pracownikowi, jak i samemu pracodawcy. A co za
tym idzie, przedsiębiorstwo może prosperować.
Sylwia Walczak
sylwania_93@interia.pl
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BENEFITY

PRACOWNICZE

ZYSK CZY MYDLENIE OCZU?
Kiedy słyszymy słowo wynagrodzenie, to
pierwsze, co przychodzi nam na myśl, to
pieniądze, które dostaniemy za wykonaną
pracę. Fakt, faktem, pieniądze są najłatwiejsze do policzenia i bez zbędnego zastanawiania się możemy wyliczyć jaką wartość ma
jednostka naszej pracy. Jednakże, jak mawiał klasyk, pieniądze, to nie wszystko. Na
wynagrodzenie coraz częściej składają się
świadczenia finansowe i niefinansowe.
Czym są benefity? Zaczynając od naj-

więc zezwolenie pracownikowi na korzystanie

prostszych i bezpośrednio związanych z pracą, to

z telefonu służbowego do celów prywatnych nie

służbowe telefony komórkowe, samochody, uni-

generuje dodatkowych kosztów, a jest wyjątkowo

formy. Kiedy pracodawca zezwala nam na korzyst-

wygodne, ponieważ noszenie dwóch telefonów

anie z nich poza pracą, często czujemy się dowar-

bywa kłopotliwe.

tościowani i docenieni. Dobry pracodawca wie, że

•służbowy samochód do celów prywatnych – to

pracownik, który czuje się ważny, dobrze opłacany

prawdopodobnie

i dopieszczany przez szefa, to zazwyczaj pracownik

dodatek do wynagrodzenia. Zwłaszcza wtedy, gdy

oddany i lojalny - prawdziwy skarb. Poniżej przed-

pracodawca nie ogranicza liczby kilometrów prze-

stawione są te najczęściej spotykane dodatki, które

jeżdżanych co miesiąc. W korporacjach klasa auta,

zaoferować może nam pracodawca.

na które możemy liczyć, zależy najczęściej od umi-

•prywatna opieka medyczna – Bardzo przydatny

ejscowienia naszego stanowiska w hierarchii firmy.

benefit. Długie kolejki, długi czas oczekiwania na

Im wyżej, tym lepiej.

wizyty u specjalistów nie tylko nie najlepiej wpły-

•karnety na siłownie i baseny, karty spor-

wają na zdrowie fizyczne pracownika, ale też na jego

towo-rekreacyjne itp. – Karty Multisport, Fit-Prof-

samopoczucie psychiczne. Dodatkowo zwiększa to

it i podobne umożliwiają korzystanie nie tylko

ilość nieobecności w pracy ze względu na niską elas-

z siłowni i basenów, ale także z innych obiektów

tyczność w kwestii terminów w państwowej służbie

rekreacyjnych (boiska, korty, kluby fitness) oraz

zdrowia. Jeśli opieka medyczna obejmuje również

gabinetów odnowy biologicznej. Dobre rozwiązanie

członków rodziny pracownika, to mamy do czynie-

dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas.

najkorzystniejszy

pojedynczy

nia z benefitem dającym poczucie bezpieczeństwa

Zastanówmy się co jest korzystniejsze,

i stabilizacji, a co za tym idzie, znacznego przy-

pieniądze, czy dodatki fundowane przez pracodaw-

wiązania do firmy.

cę? Pieniądze możemy wydać w jakikolwiek sposób

•służbowy telefon do celów prywatnych – często

i generalnie nikt nas w tym nie ogranicza, ale czy

w taryfach biznesowych nie mamy limitu połączeń,

za własne, ciężko zarobione pieniądze kupilibyśmy
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karnet na siłownię? Osoby ceniące aktywny tryb

nagrodzenie o kwotę stanowiącą ekwiwalent płaco-

życia zapewne tak, ale co z tymi, którym relaks nie

nego podatku – przez co z perspektywy pracow-

do końca kojarzy się z wysiłkiem fizycznym - chyba

nika dodatek wygląda na całkowicie sfinansowa-

już niekoniecznie. Przez benefity pracodawca może

ny przez pracodawcę. Czasami jednak zdarzają się

niejako przekonywać do pewnego stylu życia. Skoro

takie sytuacje, które doprowadzają do absurdów.

coś już dostaliśmy, to może warto z tego skorzystać?

Przykładem jest udział w imprezie integracyjnej.

I tak właśnie wysyłając na szkolenia, czy kursy, da-

Jest to przychód pracownika i to bez względu na to

jąc karnety na siłownię, bilety do teatru, pracodawca

czy pracownik brał w niej udział, czy nie - takie jest

pośrednio wpływa na tryb życia pracownika. Może

stanowisko izb skarbowych.

sobie zapewnić, że pracownik będzie w dobrej kon-

Zasady zależą także od źródeł finansowania bene-

dycji, zrelaksowany, a może i bardziej kreatywny.

fitów. Przykładowo, jeśli pochodzą one z zakłado-

Dlaczego nie fundować pracownikom wyjazdów

wego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), to

integracyjnych, które w programie mają zawarte

można od nich nie odprowadzać podatku, o ile

gry i zabawy wymagające kreatywnego myślenia

przeznaczane są dla najbardziej potrzebujących pra-

i współpracy w zespole. To właśnie może zwiększyć

cowników. Warto dokładnie sprawdzić, czy i jakie

wydajność, a do tego zespół jest bardziej zgrany

podatki zapłacimy jako pracownicy, i ile w efekcie

i przywiązany do siebie. Kolejna kwestia, to już in-

będzie nas kosztować otrzymywanie „gratisów”.

dywidualne zachęty takie jak samochód służbowy.

Możliwy jest także scenariusz, w którym pra-

Jeśli jest to nowy samochód, to pracownik może się

codawca tylko współfinansuje konkretne benefity.

przywiązać do niego, a pracodawca ma darmową

Przykładowo: jeśli pracownik pokryje 50% kursu

powierzchnię reklamową, która dobrze zaprojek-

językowego, to drugą połowę sfinansuje pracodaw-

towana, będzie przyciągała nowych klientów. Sa-

ca. Jednak, tak czy siak, od tej otrzymanej połowy

mochody służbowe są też motywacją dla pracow-

przyjdzie nam zapłacić podatek.

ników na niższych stanowiskach, którzy będą starać

Zwykle organizacja nie jest w stanie

się o awans. Ciekawym rozwiązaniem traktowanym

zapewnić swym pracownikom wszystkich świad-

jako benefit jest możliwość telepracy lub elasty-

czeń jednocześnie w ramach wymienionej listy.

cznych godzin pracy. Pracownicy mogą w dogod-

Wtedy korzystne jest opracowanie pakietu świad-

niejszy dla nich sposób rozłożyć sobie pracę mając

czeń w formie systemu kafeteryjnego. System kaf-

na uwadze oczywiście stosowne terminy. W ten

eteryjny polega na możliwości wyboru kilku pozycji

sposób pracownik nabiera zaufania i uważa swoje

z listy benefitów. Jest to przydatne, bo pracownik

miejsce pracy za godne do rozwoju i życia w nim, bo

sam decyduje, co go interesuje, a pracodawca kon-

przecież część naszego życia spędzimy właśnie tam.

troluje koszty świadczeń.

Jeśli zastanawiamy się nad opłacalnością

Podsumowując,

benefity

są

bardzo

dodatków w pracy, to może się okazać, że niefinan-

ciekawą formą wynagrodzenia dodatkowego. Poza

sowe benefity są opłacalne dla obu stron. Jeśli pra-

ich materialną wartością, pomagają budować więź

codawca hurtowo kupuje karnety na siłownię, to na

między pracownikiem, a pracodawcą. Pośred-

pewno dostaje odpowiednie zniżki, tak samo przy

nio mają wpływ na styl życia pracownika i nie raz

organizowaniu kursów, czy szkoleń pracowniczych.

pozwalają na utożsamianie się z firmą, w której się

Flota służbowych samochodów, to bardzo często sa-

pracuje. Bardzo często korporacje pracują nad tym,

mochody z leasingu, które mają zapewniony pełen

aby pracownicy czuli się częścią firmy i wykonywali

serwis i wynegocjowaną przystępną cenę. Może

swoją pracę z oddaniem, a dodatki do wynagrodze-

się okazać, że zakup porównywalnego samochodu

nia finansowego doskonale sprawdzają się w roli

prywatnie, byłby dla pracownika niemożliwy lub

motywatora. Ponadto dzięki tym wszystkim dobro-

wymagał wzięcia wysokiego kredytu. Podobna sytu-

bytom, możliwości ciągłego rozwoju w kierunku

acja jest z telefonami komórkowymi. Jednakże za te

zawodowym i nie tylko, pracownik rzadziej rozważa

dodatki ktoś musi zapłacić podatek. Co do zasady

myśl o zmianie miejsca pracy. Wiadomo powszech-

wszystkie świadczenia otrzymywane od pracodawcy

nie, że kapitał ludzki jest najcenniejszy, dlatego

podlegają opodatkowaniu – bez względu na to czy

warto mieć w swoim „wachlarzu wynagrodzeń”

przekazywane są w formie pieniężnej czy nie. To czy

ciekawe opcje i dodatki niezależnie od tego czy nasz

pracodawca będzie potrącał nam jednak podatek,

pracownik to wysportowany ojciec uwielbiający

zależy od indywidualnego podejścia. Standardowo

gotować czy singielka podróżniczka.

pracownik powinien ponieść koszt podatku (wartość benefitu podwyższa wynagrodzenie brutto

Monika Gawęcka

i od niego naliczany jest podatek). Zdarzają się

monika.gawecka.mg@gmail.com

jednak tacy pracodawcy, którzy podwyższają wy54

NIE
CZEKAJ
ZACZNIJ POZIOM WYŻEJ
Płatne praktyki i szansa na start kariery w globalnej firmie doradczej. Ruszają
konkursy EY dla studentów.
Od 1 października do 19 listopada można się zgłaszać

alnych warsztatach i rozwiązują studia przypadków.

do konkursów EYe on Tax i EY Financial Challeng-

Najwięcej emocji budzi formuła ostatniego etapu

er. Mogą w nich wziąć udział studenci kierunków

(finału konkursu), która jest symulacją rozprawy

ekonomicznych, finansowych i prawniczych, ale nie

sądowej. W rolę arbitrów wcielają się wówczas ek-

tylko – również wszyscy ci, którzy chcą spróbować

sperci z działu Doradztwa Podatkowego EY, sędzio-

swoich sił w rozwiązywaniu zadań z zakresu po-

wie oraz profesorowie akademiccy.

datków lub doradztwa transakcyjnego. Nagrodami
w konkursie są płatne praktyki, vouchery na szkole-

EY Financial Challenger: Ostrzysz zęby

nia a także nagrody pieniężne z puli ponad 60 000

na transakcje, ale boisz się głębokiej wody?

zł. W każdym z konkursów mogą wziąć udział 3- lub

Równocześnie startuje także 12. edycja EY Financial

4-osobowe drużyny. Zarówno EYe on Tax jak i EY

Challenger skierowanego do studentów zaintereso-

Financial Challenger składają się z trzech etapów,

wanych wycenami, fuzjami i przejęciami. - Udział

podczas których uczestnicy rozwiązują zadania

w konkursie pozwolił mi przede wszystkim po-

w oparciu o studia przypadków. Zadania opracowu-

szerzyć wiedzę teoretyczną o umiejętności prakty-

ją eksperci z działu Doradztwa Podatkowego i Tran-

czne. Dzięki temu zrozumiałem jak bardzo różnią

sakcyjnego EY. Udział w konkursach daje przed-

się zadania czekające mnie w przyszłej pracy za-

smak pracy w tych zawodach - studenci mierzą się

wodowej od klasycznych przykładów znanych

z zagadnieniami zbliżonymi do realnych, codzien-

z książek – mówi Michał Micek, finalista konkursu,

nych wyzwań profesjonalnych doradców podatko-

obecnie pracownik Działu Audytu EY. Podobnie jak

wych i transakcyjnych. To, co decyduje o zwycięst-

w przypadku EYe on Tax także tutaj drużyny muszą

wie to wiedza, praca zespołowa i skuteczna komu-

przejść przez trzy etapy: zadanie konkursowe, jego

nikacja w ramach grupy.

prezentację w jednym z sześciu miast oraz finał
w postaci studium przypadku. Dodatkowo zespoły

EYe on Tax: Kto ma prawo widzieć więcej?

będą musiały bronić swych rozwiązań biorąc udział

11 edycja Konkursu EYe on Tax dla studentów jest

w symulowanych negocjacjach oraz odpowiadać na

na pewno okazją do sprawdzenia swoich możliwoś-

pytania ekspertów z EY oraz przedstawicieli fun-

ci i skonfrontowania wiedzy teoretycznej z prakty-

duszy Private Equity.

czną. Dla nas jest to z kolei możliwość bezpośredniego poznania ludzi, którzy myślą o podatkach
w kategoriach pasji, co może być ważnym atutem
w trakcie rekrutacji - mówi Agnieszka Tałasiewicz,

Zespoły można rejestrować do 19 listopada.

Partner Zarządzający kancelarią EY Law.

Więcej informacji o konkursach na stronach:

Podczas konkursu studenci rozwiązują problemy

www.ey.com.pl/EYe_on_Tax

z zakresu prawa podatkowego, biorą udział w wirtu-
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www.ey.com.pl/Challenger

ZWROT NA KOLEI

POD OKIEM BANKOWCÓW
Słowo „kolej” w wielu z nas nie budzi
większego entuzjazmu. Jednak w ciągu
ostatnich kilku lat obserwuje się na kolei
pozytywne zmiany. Przyjrzyjmy się, jak one
przebiegały w PKP Cargo.
Rewolucja w tej spółce, należącej wów-

kosztowała przewoźnika 265 mln złotych. Pomi-

czas wyłącznie do Skarbu Państwa, rozpoczęła

mo redukcji zatrudnienia spółka otrzymała kilka

się w 2008 r. Stanowisko prezesa zarządu objął

nagród za dbanie o swoich pracowników, m.in.

wtedy Wojciech Balczun, który z rynkiem kole-

w ubiegłym roku była laureatem konkursu „Pra-

jowym związany był od 2005 r., kiedy został prze-

codawca Godny Zaufania”.

wodniczącym rady nadzorczej PKP S.A. Wcześniej

Zmieniony

został

również

model

nie był związany z transportem kolejowym, ale

zarządzania. W latach 2008 – 2014 na terenie

z bankowością, pracował bowiem w PKO BP między

całego kraju zmniejszono ilość wyspecjalizowanych

innymi jako dyrektor zarządzający marketingiem

zakładów,

detalicznym. Jego przyjście było jednym z kamieni

zarządzania, z łącznej liczby 42 w roku 2008 do 7

milowych w procesie przejmowania władz w spół-

w roku 2014. Pozwoliło to zaoszczędzić nawet kil-

kach

„bankomatów”,

kanaście mln złotych rocznie. Obecnie planowane

zgodnie z określeniem pracowników firmy oraz

jest przeniesienie dwóch central, warszawskiej

krytyków, którym wprowadzane zmiany nie odpo-

i krakowskiej, do Katowic.

kolejowych

przez

tzw.

wiadały.

będących

jednocześnie

ośrodkami

Wejście na Giełdę Papierów WartościoJednym z głównych celów nowego

wych w Warszawie było ogromnym osiągnięciem,

menedżera była restrukturyzacja spółki. Pod-

które spółka zawdzięcza powołanemu na stano-

czas jego kadencji PKP Cargo zaczęło generować

wisko prezesa zarządu Łukaszowi Boroniowi

zyski. W 2010 r. spółka wypracowała zysk netto

byłemu dyrektorowi ds. bankowości inwestycy-

w wysokości ponad 30 mln złotych, a w 2011 r.

jnej Erste Group w Wiedniu. Wyemitowane akcje

już ponad 411 mln złotych, w dużej mierze dzięki

cieszyły się z bardzo dużym zainteresowaniem na

przygotowaniom do Euro2012. Zmiany dotyczyły

rynku regulowanym. W dniu debiutu (31.10.2013)

również struktury zatrudnienia spółki na terenie

kurs akcji PKP Cargo wzrósł o ponad 19%, z 68 zł

całego kraju. W latach 2008 - 2014 zatrudnienie

do 81,16 zł na zamknięciu sesji. Głównym celem

spadło o prawie 42% (wartości na koniec roku).

tego przedsięwzięcia było oddłużenie spółki matki

W większości było to skutkiem głośnych pro-

– Grupy PKP S.A. Zostało na to przeznaczone 85%

gramów dobrowolnych odejść z pracy, w ramach

kapitału pozyskanego ze sprzedaży akcji. Debiut na

których osoba decydująca się na odejście ze spółki

giełdzie otrzymał wyróżnienie Gazety Giełdy Park-

mogła otrzymać nawet 100 tys. złotych odprawy.

iet oraz nagrodę „Best IPO on the Warsaw Stock

We wskazanym okresie z tej możliwości skorzystało

Exchange 2013/2014” na Warsaw Capital Market

ponad 18 tys. osób. Już tylko druga edycja w 2014 r.

Summit 2014 od Ministerstwa Skarbu Państwa.
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„

Mimo że Polska nie jest jednym z naj-

wacji, zawarto strategiczny alians z chorwackim

większych krajów Unii Europejskiej, jesteśmy po

przewoźnikiem HŽ Cargo.

Niemczech drugim co do wielkości rynkiem prze-

W różnych krajach mogą występować

wozów towarowych na kontynencie. Głównym

różne wartości napięcia zasilającego linie kole-

czynnikiem, który ma na to wpływ, jest położe-

jowe. Aby nie przepinać lokomotyw i bez opóźnień

nie geograficzne naszego państwa. Polska leży na

kontynuować transport, stosuje się lokomotywy

skrzyżowaniu głównych szlaków tranzytowych
w Europie. Sprzyja to rozwojowi PKP Cargo nie tylko na rynku krajowym, ale także poza jego granicami. Obecnie głównym źródłem przychodów spółki
są przewozy paliw stałych, głównie węgla. Wraz
z załamaniem się eksportu węgla w ubiegłym roku
spadły przychody z tytułu jego transportu. Aby
uniknąć pogorszenia wyników finansowych, podjęto działania w celu ekspansji międzynarodowej
i dywersyfikacji przychodów. Do 2014 r. spółka

W dniu debiutu kurs akcji PKP Cargo wzrósł o
ponad 19%, z 68 zł do
81,16 zł na zamknięciu
sesji

posiadała już certyfikaty uprawniające do wyko-

wielosystemowe. Od 2010 r. PKP Cargo korzystało

nywania działalności na terenie Niemiec, Czech,

z dziesięciu takich lokomotyw, z czego dziewięć

Słowacji, Węgier, Austrii i Belgii. W ubiegłym roku

było wyleasingowanych. W związku z planowanym

uzyskała możliwość samodzielnego świadczenia

kierunkiem rozwoju niezbędne stały się inwesty-

usług także na terenie Holandii i Litwy. Innym

cje. Początkowo planowano zakup w 2014 r. jeszcze

sposobem osiągnięcia wymienionych celów stały

dziesięciu takich lokomotyw, ale po przejęciu AWT

się akwizycje. Pierwsze transakcje miały miejsce,

potrzeby znacznie się zwiększyły. Rozpisano prze-

kiedy na stanowisko prezesa piastował Adam

targ o wartości 400 mln złotych na zakup piętnastu

Purwin, który dotąd był w grupie PKP Cargo dyrek-

sztuk z możliwością dokupienia kolejnych pięciu.

torem ds. finansowych, a poprzednio pracował

Podjęto także decyzję, aby wspólnie z Greenbrierem,

w BRE Banku, Pekao, PKO BP i BGK. W końcu

amerykańskim producentem taboru kolejowe-

2014 roku przejęciom sprzyjała bardzo dobra sy-

go, rozwinąć spółkę-córkę - PKP Cargotabor.

tuacja finansowa. Spółka dysponowała wówczas

W jej zakładzie w Szczecinie od przyszłego roku

łącznie ponad 1,4 mld złotych, które można było

będą produkowane wagony kolejowe na potrze-

przeznaczyć na inwestycje. Ponad połowa z tych

by własne przewoźnika. Docelowo wolumen ma

środków to była gotówka. Pozostałą ich część sta-

wynieść nawet 500 wagonów rocznie. Realizacja

nowiły linie kredytowe pochodzące między innymi

inwestycji – czyli uruchomienie linii produkcyjnej

z EBI oraz BGK. O dobrej kondycji firmy świadczył

– będzie kosztować 11,5 mln złotych.

również niski wskaźnik ogólnego zadłużenia (DR),

W ciągu ostatnich siedmiu lat w spółce

który w tym okresie wyniósł 0,4. EBITDA skory-

miało miejsce bardzo wiele zmian. Dotyczyły one

gowana o zdarzenia jednorazowe utrzymała się na

praktycznie każdej dziedziny działalności przed-

poziomie z lat ubiegłych, a skorygowany zysk netto

siębiorstwa. Większość celów, które były przed-

wzrósł o 17%. W ostatnich dniach 2014 roku PKP

stawiane kolejnym zarządom przez właściciela

Cargo poinformowało o przejęciu Advanced World

– Skarb Państwa – zostało zrealizowanych: spół-

Transport (AWT), drugiego co do wielkości prze-

ka zaczęła przynosić zyski, ma przed sobą pers-

woźnika w Republice Czeskiej. Dzięki temu udział

pektywy dalszego rozwoju, a wprowadzenie jej na

spółki w przewozach na terenie Czech wzrósł do

giełdę oddłużyło Grupę PKP. Czyż nie jest to dobry

około 10%. Przejęcie czeskiej spółki umożliwiło

przykład pozytywnych zmian w spółkach należą-

dostęp do rynków przewozów towarowych w Ru-

cych w dużej części do Państwa? Czy praca w ban-

munii, Bułgarii, Chorwacji oraz Słowenii. Media

kowości nie umożliwia zdobycia kompetencji przy-

czeskie sugerują duże prawdopodobieństwo prze-

datnych w różnych innych sektorach gospodarki?

jęcia również Unipetrolu Doprava – trzeciego co

Pozostawię Was z tymi pytaniami, a spółce życzę

do wielkości przewoźnika na tamtym rynku. Prócz

dalszych pozytywnych zmian.

tego PKP Cargo objęło także 49% akcji spółki
Pol-Miedź-Trans, zajmującej się transportem kole-

Jan Wardęga

jowym, do tej pory należącej w całości do KGHM.

jan.wardega@skninwestor.com

W marcu 2015 roku, w celu stworzenia zintegrowanej oferty usług przewozowych
i logistycznych pomiędzy portami w Polsce i Chor57

POLAK, WĘGIER DWA BRATANKI?

SAMI OCEŃCIE!
Kluczowym

czynnikiem

napędzającym

postęp nauk ekonomicznych zawsze było
zrozumienie

prawdziwych

powodów

bogacenia się poszczególnych nacji, bo
przecież pieniądze to władza, a władza…
No właśnie, tutaj chyba nie muszę kończyć
swojej myśli. Od wieków wspomnianemu
bogactwu

towarzyszy

maksyma

-

Nie

wszystko złoto, co się świeci.

„

Na podstawie osiągnięć nauk społecznych możemy

go Banku Odbudowy i Rozwoju (EBRD). Life in

przekornie stwierdzić, że dobrobyt to pojęcie

Transition Survey, bo o tym mowa, objęło bada-

znacznie szersze niż posiadanie sztab złota. Wśród

niem w 2013 roku 1054 Węgrów, którzy odpowiada-

nas na pewno znajdą się tacy, którzy dysponują

li na pytania między innymi z zakresu zaufania do

aktywami przewyższającymi wartość jednej uncji,

aparatu państwowego, wyznania, wspomnianej oce-

a może nawet jednego kilograma ukochanego

ny stanu majątkowego czy fobii związanych z wielo-

kruszcu. Do czego zmierzam tym wstępem?
Przede wszystkim do tego, że każdy naród wybiera
dobra materialne, które świadczą o wyższej
jakości życia danego członka. W myśl teorii
dochodu relatywnego obywatele będą starali się
konsumować wraz ze swoimi rodzinami tak, aby
nie odbiegać od standardów przyjętych w danej
społeczności i tym samym nie zostać uznanymi za
swego rodzaju margines. Koniec nudzenia teorią,
przejdźmy do praktyki!
Ekonometria versus „nadziany” Węgier!
Narzędzia ilościowe potrafią być bezwzględne,
grymaśne oraz odrzucające dla tych, którzy
preferują

bardziej

podejście

kulturowością. Krótko opisując cały proceder

do nauk ekonomicznych. Na szczęście w tym

możemy stwierdzić, że instytucja postarała się

przypadku nie spotykamy się z wysoce wymyślnymi

prześwietlić obywateli dając tym samym mikro-

zagadnieniami,

ekonometrykom duże pole do popisu – mikro-

lecz

humanistyczne

narzędzia ilościowe potrafią być bezwzględne,
grymaśne oraz odrzucające dla tych, którzy preferują bardziej humanistyczne podejście do nauk
ekonomicznych

z

bardziej

przystępnym

obliczem ekonometrii. Niżej prezentowane rezul-

ekonometrykom,

taty analiz bazują na wynikach ankiety Europejskie-

zanonimizowane dane o pojedynczych osobach.
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bowiem

EBRD

upublicznił

Wiele ze sformułowanych pytań zawierało swego

przełożyć się na zwiększenie poczucia dostatku.

rodzaju gradację. Ankietowany mógł dokonać

•Unikać jak ognia kredytu hipotecznego!

przydziału

Nic nie poprawia humoru jak zobowiązanie

szczebla

swojej

osoby

bogactwa

czy

do

poszczególnego

zaznaczyć

na

jakim

finansowe na dwadzieścia lat, prawda? Statystycz-

etapie skończył edukację. Na podstawie takich

nie obciążenie hipoteką własnego mieszkania

informacji można stworzyć odpowiednie zmienne

powoduje, że prawdopodobieństwo zakwalifikowa-

wykorzystywane w badaniu. Przykładowo, jeśli

nia danej osoby do klasy wyższej zmniejszy się

ktoś skończył wyłącznie szkołę podstawową to

o prawie 4%.

nadajemy mu liczbę 0, jeśli skończył gimnazjum
to zostaje oznaczony liczbą 1, jeśli zatrzymał się na

każdy

szkole średniej to 2. Proste, prawda?

dyplom zwiększa

Takie podejście stosowane jest z powodzeniem
w

uporządkowanych

modelach

ewentualność
zakwalifikowania
do grona najbogatszych

logitowych,

o których nie będę się rozpisywał. Warto
zapamiętać, że takich modeli nie estymuje się za
pomocą powszechnie znanej metody najmniejszych
kwadratów

–

najczęściej

wykorzystuje

o

się

3,29%

metodę największej wiarygodności. Co więcej,
w tych modelach nie dokonuje się interpretacji
parametrów, lecz sprawdza się jedynie poprawność

•Posiadać nawet małe autko!

ekonomiczną.

efektów

Samochód to niezależność, ale także wydatki.

krańcowych czy ilorazów szans. Spokojnie, to nic

Zdolność do ponoszenia wyższych wydatków

trudnego.

konsumpcyjnych świadczy o wyższej zamożności.

Interpretacje

dotyczą

Zakup

takiego

„

Gdzie szukać bogactwa?

do

klasy

środka

wyższej,

a

lokomocji
właściwie

to

awans

zwiększenie

We wspomnianej ankiecie natrafiłem na bardzo

prawdopodobieństwa przynależności o ponad 8%.

ciekawe

•Być właścicielem karty kredytowej!

pytanie

dotyczące

oceny

własnego

bogactwa, gdzie ankietowani mieli oznaczyć się na

Karta kredytowa to swego rodzaju poświadczenie

jednym ze szczebli dziesięciostopniowej drabinki.

wystawiane przez bank z zakresu zdolności

Wyższe wartości szczebli świadczyły o coraz

do

silniejszym poczuciu bogactwa danego obywatela.

kredytobiorcę. Karta między innymi pozwala

Rezultaty wyodrębniły ewidentnie elitarną klasę
wyższą, ogromną klasę średnią oraz odsetek tych,
którzy ocenili standard swojego życia możliwie
najniżej. Co świadczy o przyporządkowaniu się do
poszczególnych grup? O tym poniżej.

zaciągania

Co czyni Węgra bogatym?
Mikroekonometria

wskazała

w

sposób

dość

jednoznaczny zestaw, dzięki któremu Węgier
przeskoczy do najwyższej klasy, a tym samym jego
poczucie bogactwa wzrośnie. W wielkim skrócie to:
dom, samochód, karta kredytowa, brak kredytu
hipotecznego, samodzielność finansowa w czasie
kryzysu i… wykształcenie!
Jeśli ktokolwiek z Was chciałby kiedyś zostać
bogatym Węgrem powinien wiedzieć, że przy
innych czynnikach niezmienionych powinien:
•Sukcesywnie zwiększać standard mieszkaniowy!

przez

danego

W czasie recesji kredytodawcy mogą być niechętni do przeprowadzania ekspansywnych akcji
kredytowych. W związku
z tym poleganie na stosunkowo niepewnym źródle
finansowania może się
okazać nieco ryzykowne

Ciężko jest mówić o bogactwie żyjąc w przyczepie

na

kempingowej czy prowizorycznej altanie, gdyż

konsumpcyjnych. Możliwość zakupu ponad swoje

miejsca te kwalifikuje się obok namiotu jako

bieżące możliwości przyczynia się do zwiększenia

te, które charakteryzują się najniższym standar-

prawdopodobieństwa zakwalifikowania do klasy

dem.

wyższej o ponad 4%.

Zamiana

ich

na

mieszkanie

firmowe

czy dom wolnostojący to coś, co powinno

szybsze

zobowiązań

realizowanie

swoich

•Piąć się po szczeblach edukacji!
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zachcianek

Ten temat zostanie poruszony w następnej sekcji,
aczkolwiek są powody do optymizmu.
•Utrzymywać niezależność finansową w czasie
recesji!
W

czasie

recesji

kredytodawcy

mogą

być

niechętni do przeprowadzania ekspansywnych
akcji kredytowych. W związku z tym poleganie
na stosunkowo niepewnym źródle finansowania
może się okazać nieco ryzykowne. Według
badania skłonność do niezależności w momencie
oddziaływania silnych szoków asymetrycznych
w światowej gospodarce to coś, co pozwoli
zakwalifikować danego Węgra do najbogatszych
z prawdopodobieństwem większym o ponad 7%.
Czy węgierskie poczucie bogactwa jest tożsame
z polskim? Ten osąd pozostawiam wyłącznie Wam.
Pocieszające wyniki
O ile z punktu postrzegania bogactwa zwiększanie
standardu

mieszkaniowego

jest

w

pełni

zrozumiałe, o tyle wśród wielu z nas pojawia się
niepewność na temat tego, czy trud związany
z wyższym wykształceniem się kiedyś zwróci. Jeśli
faktycznie Polak i Węgier to dwa bratanki pod
względem panujących realiów to nie ma powodu
do obaw – z czasem powinno być lepiej!
Każdy
Węgier

awans
przyczyniał

edukacyjny
się

do

obywatela
zwiększenia

prawdopodobieństwa zakwalifikowania go do klasy
wyższej. Osoba przynależąca do klasy średniej
pnąc się ku górze będzie wraz z każdym dyplomem
zwiększała ewentualność zakwalifikowania do
grona najbogatszych o 3,29%. Jeśli zależności
węgierskie

są

tożsame

z

polskimi

(ocena

należy wyłącznie do Ciebie), a Ty ukończyłeś
podstawówkę, gimnazjum, liceum i na horyzoncie
zbliża się ukochany licencjat lub magister to wiedz,
że jesteś osobą skazaną na sukces! Przynajmniej
statystycznie.
Kornel Kot
kornel@kot.im
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TESTY NUMERYCZNE
1. Wykres ilustruje skład klas pierwszych w pewnym gimnazjum.

40
35
30
25

dziewczęta
chłopcy

20
15
10
5
IA

IB

IC

ID

IE

1.1 Jaki procent uczniów klas pierwszych stanowią

1.3 Jak zmieniłyby się odpowiedzi z dwóch poprzed-

chłopcy?

nich pytań, jeżeli, w gimnazjum tym powstałaby kolejna klasa w której byłoby 10 dziewcząt i 15 chłopców?

A. 46,88%		

B. 64,88%

c. 53,12%		

D. 35,12%

1.2. O ile procent jest więcej dziewcząt w stosunku do
chłopców?
A. 11,11%		

B. 12,22%

c. 12,45%		

D. 13,33%
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A. 46.85% i 6.55%

B. 48,65% i 5,56%

c. 48,65% i 6,55%

D. 46,85% i 5,56%

2. Wykres pokazuje procentowy rozkład danej grupy krwi w populacji. Liczba ludności Polski w przybliżeniu
wynosi 38.000.000.

2%

1%
0Rh+

6%

ARh+
BRh+

6%

ABRh+

31%

7%

0RhARhBRhABRh-

15%

32%

2.2 O ilu więcej jest Ślązaków mających grupę krwi

2.1 Ile osób w Polsce ma grupę krwi B?
A. 4460000

B. 6500000

c. 644000		

D. 6460000

ARh+ od Kaszubów mających grupę krwi 0 lub BRh-,
jeżeli wiadomo, że Ślązacy i Kaszubi stanowią łącznie
3% populacji Polski, a Kaszubów jest 250000?

2.3. Ilu Tatarów ma grupę krwi ABRh+ jeżeli wiadomo,
że żyje ich w Polce tylu ilu Kaszubów ma grupę krwi
ABRh-?
A. 269

B. 78

c. 175

D. 324

A. 137800		

B. 178300

c. 187300		

D. 138700

3. Tabela przedstawia liczbę pracowników oraz ich zarobki w 3 różnych zakładach w mieście XYZ.

Zakład X

Płaca PLN
Liczba pracowników

Zakład Y

Płaca PLN
Liczba pracowników
Płaca PLN

Zakład z
Liczba pracowników

1500

2500

3100

5

?

6

1700

2200

2600

3

14

?

1900

2300

2700

12
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9

8

3.2 Który z zakładów ma najwyższą średnią płacę?

3.1 Ilu pracowników w zakładzie X zarabia 2500
zł jeżeli łącznie w mieście XYZ pracuje 71 osób, a
średnia płaca w mieście XYZ wynosi w zaokrągleniu

A. X		

B. Z			

2294,37 zł?

c. X oraz Z 		

D. Y oraz Z

A. 5

B. 6

c. 7

D. 8

3.3 Ilu pracowników zarabia powyżej 2400 zł?
A. 26		

B. 27

c. 28		

D. 29,5

4. CIĄGI
4.1 Jaką liczbę należy wstawić w miejsce znaku

4.2 Poniżej znajduje się kilka linii cyfr. Jak powinna

zapytania?

wyglądać kolejna linia?

7

1

12

11

22

21

42

1211

?

111221
312211

A. 52		

B. 62

c. 72		

D. 82

?
A. 13112221		

B. 31112221

c. 13112111		

D. 13312221

4.3 Nie używając kalkulatora oblicz sumę stu pierwszych liczb całkowitych, tj. 1+2+3+...+98+99+100.
A. 4050		

B. 5040

c. 5050		

D. 5051

5. ZAGADKI

5.1 Osiemset mrówek przenosi średnio osiemset zia-

5.2 Jak mając tylko 6 zapałek (nie zmieniając stru-

renek piasku w ciągu ośmiu dni. Ile ziarenek piasku

ktury zapałek np. łamiąc je) utworzyć 4 trójkąty

przeniesie czterysta mrówek w ciągu czterech dni?

równoboczne?

A. 100		

B. 200

c. 400		

D. 800

Opracowanie
Tomasz Rózga
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odpowiedzi:
1.1

A

1.2

D

1.3

B

2.2

D

2.2

C

2.3

c

3.1

B

3.2

A

3.3

C

4.1

D

4.2

A

4.3

C

5.1

B

5.2

Można utworzyć
czworościan foremny.
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