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Drogi Czytelniku,

z dumą przedstawiam Ci efekt dwumiesięcznej pracy zaprzyjaźnionych ludzi, mających na celu 

jedno – wzbudzenie zainteresowania tematyką biznesową zarówno osób bezpośrednio związa-

nych z biznesem, bankowością oraz relacjami wśród kadry menedżerskiej. Sięgając po Magazyn 

Deal potwierdzasz, że cieszy się on coraz większym sukcesem. Świadczy o tym przede wszyst-

kim stale rosnąca popularność w jeszcze szerszych kręgach osób związanych nie tylko ze środo-

wiskiem akademickim. Naszym celem jest wskazywanie aktualnych trendów w biznesie, jego 

otoczeniu zarówno w wymiarze makro jak i na lokalnej płaszczyźnie ekonomiczno-biznesowej.

Magazyn Deal to zarówno artykuły, jak i wywiady przeprowadzone z inspirującymi 

ludźmi. Przemysław Róziecki opowie między innymi o początkach crowdfundingu na rynku 

polskim. Dowiemy się, czy Allegro może być zagrożone przez Amazon lub Aliexpress, jak też 

o ciągle rosnącym e-handlu na świecie. Poznamy wiele twarzy bezrobocia w Polsce, według pa-

radygmatu szkoły nowej ekonomii klasycznej i neokeynesizmu. A może boisz się o emeryturę?  

W tym wydaniu dowiesz się jak możesz na nią zaoszczędzić. 

W tym miejscu chciałabym pogratulować wszystkim autorom artykułów – to Wy 

tworzycie Magazyn Deal. Całej redakcji – Kamilowi Walaszczykowi, Danielowi Zarzyckiemu, 

Konradowi Płoszajowi i Dominikowi Zygmuntowi – pragnę podziękować za ciężką pracę, wy-

trwałość oraz za fantastyczną atmosferę w trakcie tworzenia tego wydania. Alinie Korbeckiej 

dziękuję bardzo za cenne rady oraz za wsparcie jakie otrzymałam od Ciebie. Ogromne podzię-

kowania należą się Natalii Ziarkowskiej – moja przygoda z Magazynem zaczęła się od Cie-

bie. Dziękuję za Twoje zaangażowanie, pomoc oraz za czujne oko. Jestem wdzięczna każdej 

osobie, która zaangażowała się w powstanie Deal’a – wspólnymi siłami stworzyliśmy wyda-

nie obfitujące w szereg ciekawych i inspirujących artykułów. Mam nadzieję, że forma oraz 

przekaz tego wydania pomogą wielu osobom podjąć ryzyko związane z podjęciem decyzji 

o pierwszym kroku zarówno w biznesie, tym dużym jak i małym, a także w realizacji własnych 

projektów. Mimo wielu trudności jakie można napotkać w początkowej fazie działania, ciężka 

praca, pozytywne nastawienie, ukierunkowanie na sukces oraz kreatywny zespół ludzi zapewni 

w ostatecznym rozrachunku powodzenie prawie każdemu przedsięwzięciu. Dowodem niech 

będzie dwudziesty numer tego Magazynu, którego egzemplarz trzymasz w  rękach.

Miłej lektury! 

Redaktor Naczelna 
Magdalena Wilczak

MAGAZYN DEAL NR 1 (20) WIOSNA-LATO 2016
wydawca: Studenckie Koło Naukowe „Inwestor”, Uniwersytet Łódzki 

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, P.O.W. 3/5, 90-255 Łódź 
ISSN: 1897 - 1075

www.magazyndeal.pl
www.facebook.com/MagazynDeal
deal@skninwestor.com

Wydawcy Magazynu nie ponoszą odpowiedzialności za błędy czy konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w czasopiśmie. Wszystkie materiały chronione są 
prawem autorskim. Przedruk lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie i jakimkolwiek języku bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione.

Publikowane w magazynie Deal artykuły nie stanową usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  
o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.)
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KONIEC KROPKA
W 2013 roku powstał CrowdAngels— pierw-

szy portal w Polsce umożliwiający rozwój 

pomysłowych start-up’ów poprzez mecha-

nizm udziałowego finansowania społecz-

nościowego. Rozmowa z twórcą oraz CEO  

w serwisie crowdangels.pl — Przemysła-

wem Rózieckim.

DEAl: Czym wyróżnia się crowdfunding na tle tra-

dycyjnych metod i form finansowania inwestycji? 

PRZEMYSŁAW RÓZIECkI: Crowdfunding, w najprost-

szym ujęciu, demokratyzuje dostęp do możliwo-

ści inwestycyjnych. Przed erą Internetu i plat-

form dedykowanych crowdfundingowi inwestycje  

w zyskowne projekty były skierowane do bardzo 

wąskiego grona odbiorców — inwestorów insty-

tucjonalnych oraz do osób posiadających znaczny 

kapitał, można powiedzieć, że były wręcz limito-

wane. Obecnie, dzięki platformom dedykowanym 

dla crowdfundingu udziałowego, przedsiębiorcy 

mają możliwość zwrócić się z propozycją sfinanso-

wania ich początkującego biznesu do społeczności 

internautów. W zamian mogą zaoferować udziały 

w realizowanych przedsięwzięciach biznesowych. 

Krótko mówiąc, crowdfunding sprawia, że każdy 

może zostać inwestorem i czerpać z tego tytułu 

profity. 

D: Crowdfunding w Polsce funkcjonuje stosun-

kowo od niedawna. Jak zmieniał się na przełomie 

tych kilku lat? 

P.R.: Crowdfunding sam w sobie jest już popular-

nym zjawiskiem. Widać to choćby po ilości pro-

jektów realizowanych na platformach dedykowa-

nych dla crowdfundingu tradycyjnego. W ubiegłym 

roku mieliśmy przykłady zbiórek, które zgroma-

dziły pokaźną liczbę osób wspierających powyż-

sze projekty. Dzięki ich pomocy zebrane zostały 

kwoty liczące setki tysięcy złotych. Mogę śmiało 

stwierdzić, że crowdfunding projektowy trafił już  

do mainstreamu i ma się całkiem dobrze.

Sprawa ma się trochę inaczej, jeżeli chodzi 

o crowdfunding inwestycyjny, jaki realizujemy 

na Crowdangels.pl oraz shareVestors.com. Ten 

rynek dalej jest w początkowej fazie rozwoju. 

Wykonaliśmy już wiele działań mających na celu 

popularyzację tej metody pozyskiwania kapitału 

dla biznesu, jak i inwestowania wolnych środków. 

Dopiero teraz — choć powoli, efekty zaczynają być 

widoczne.

Gdy zaczynaliśmy z projektem strony 

Crowdangels w Polsce pojęcie crowdfundingu 

było prawie w ogóle nie znane. Z biegiem czasu, 

jego tradycyjna forma (crowdfunding projek-

towy) trafiła do świadomości większości inter-

nautów. Naszym zdaniem spowodowane jest to 

innymi wymaganiami przy kreowaniu projektów, 

w porównaniu do crowdfundingu inwestycyj-

nego. Duże znaczenie ma też fakt, że o ile w tra-

dycyjnej formie projekty mogą być wspierane 

dowolną kwotą — nawet symboliczną złotówką, to 

w crowdfundingu inwestycyjnym środki pieniężne 
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są z góry ustalone i przeważnie mają wartość 

kilkuset PLN. Bierze się to z faktu, że przez crow-

dangels.pl i shareVestors.com nabywamy udziały 

w spółkach i nie ma technicznej możliwości wyce-

nienia udziałów na kilka, czy choćby kilkadziesiąt 

złotych.

D: Jak Pana zdaniem wygląda obecna kondycja 

tego rynku w Polsce? 

P.R.: Jak już wspomniałem, crowdfunding tra-

dycyjny ma się dobrze. Jest wiele platform  

do wyboru, na których pojawia się całkiem sporo 

interesujących projektów. Crowdfunding inwesty-

cyjny, który obecnie realizujemy dopiero zaczyna 

być dostrzegany. Istnieje w Polsce kilka platform 

dedykowanych tej metodzie, ale większość z nich 

jest mało aktywna. Bierze się to z braku ciekawych 

projektów, które na tych platformach mogłyby 

być promowane. W crowdangels.pl od początku 

naszej działalności, zostało zgłoszonych ponad 

100 projektów, z czego opublikowaliśmy zaledwie 

9. Jak dotąd inwestorów oraz kapitał pozyskały 

tylko dwa. Dlaczego? Większość koncepcji, mimo 

że są ciekawe, nie zostały do końca dopracowane. 

Pomysłodawcy uważają, że zarejestrowanie się  

na platformie i przesłanie wstępnego zarysu pro-

jektu jest wystarczające. Nic bardziej mylnego, 

zaistnienie w serwisie crowdfundingowym sta-

nowi wizytówkę przedsiębiorcy. Jeżeli projekt 

jest przygotowany słabo, to taki jest również 

odbiór przez inwestorów jego projektodawcy.  

Ma to istotny wpływ na ich decyzję odnośnie 

inwestowania pieniędzy w dany projekt, choćby 

był to nawet najlepszy pomysł na świecie.

D: Jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą dzia-

łalność crowdfundingowa?

P.R.: Korzyścią z pewnością jest fakt spotykania cie-

kawych i kreatywnych ludzi, często tych kojarzo-

nych z pierwszych stron gazet i możliwość współ-

pracy z nimi. Zagrożenia? Myślę, że największym 

z nich jest negatywny PR w przypadku, gdy spółki 

sfinansowane przez crowdfunding udziałowy pono-

szą porażkę. Ale każdy inwestor powinien brać pod 

uwagę taką ewentualność.

D: Czy istnieją organizacje, które wspierają finan-

sowanie społecznościowe? Na czym polega ich rola?

P.R.: Nie. Istnieją one tylko z nazwy, lecz w rzeczy-

wistości brak podmiotów, które się tym zajmują. 

Można tutaj nawiązać do znanego przysłowia:  

„każdy sobie rzepkę skrobie”. Jest za to grono 

osób, które bardzo aktywnie uczestniczy w popu-

laryzacji crowdfundingu w Polsce. Tutaj należy 

się ukłon w stronę chłopaków ze strony Polakpol-

trafi— Michała Połetka i Jakuba Sobczaka oraz 

Karola Króla, którzy aktywnie działają na rzecz 

popularyzacji rynku finansów alternatywnych.  

Ze swojej strony uruchomiliśmy blog crowdfun-

ding.com.pl, na którym publikujemy wiedzę na 

temat crowdfundingu inwestycyjnego. Piszemy 

również bloga dla magazynu INNPoland.pl, 

w którym czytelnicy mogą znaleźć wiedzę na temat 

inwestowania przez crowdfunding.

D: Na czym zarabiają portale crowdfundingowe?

P.R.: Głównie na prowizji od pozyskanego kapi-

tału, z założeniem, że jest ona pobierana tylko 

w przypadku zbiórek zakończonych sukcesem. 

Wiele tego typu platform uiszcza również opłatę  

za publikację projektu. Źródłem dochodu mogą 

stać się także usługi dodatkowe, takie jak pisanie 

biznesplanu, czy tworzenie dedykowanych rozwią-

zań teleinformatycznych dla projektodawców.

D: Co sprawiło, że CrowdAngels osiągnął sukces na 

rynku? 

P.R.: Sukces to duże słowo, a rozpoznawalność  

to nie wszystko. Nadal mamy wielkie problemy  

z pozyskiwaniem wartościowych i rzetelnie przy-

gotowanych projektów. Udowodniliśmy także, 

że są inwestorzy, chętni zainwestować swoje 

pieniądze w udany projekt, jednak żeby tak się 

stało należy włożyć w niego wiele pracy. Wielu 

aspirujących przedsiębiorców myśli, że wystar-

czy napisać parę zdań i to tyle. Nic bardziej myl-

nego. Kampania crowdfundingowa, rozpoczyna 

się na wiele tygodni przed tym, zanim zostanie 

opublikowana na platformie crowdangels.pl. 

Zamieszczenie w serwisie i pozyskiwanie inwesto-

rów to przedostatnia faza tego procesu. Ostatnią  

z nich jest realizacja założeń biznesplanu, ale przed 

tymi etapami jest kilka tygodni mozolnej pracy.  

I to pracy, która nie leży po naszej (crowdangels.pl) 

stronie, jak wielu się wydaje. Do czynności, 

które musimy wykonać przed startem kampa-

nii, oczywiście poza przygotowaniem estetycznej 

„Crowdfunding sprawia, 
że każdy może zostać 
inwestorem i czerpać 
z tego tytułu profity
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strony projektu, zawierającej wyczerpujący opis, 

biznes plan, prognozy finansowe i najważniej-

sze — dobry materiał wideo promujący projekt, 

należy przygotowanie kampanii marketingowej 

projektu i zbudowanie społeczności ją wspiera-

jących. Oczywiście służymy pomocą na każdym 

etapie przygotowań, ale nie tworzymy projektów  

za osoby się do nich zgłaszające. Można to uznać,  

za pewnego rodzaju test samego siebie — jeżeli 

jesteś na tyle zdeterminowany/zdeterminowana, 

aby przygotować solidnie projekt to znaczy, że 

inwestorzy również nie powinni się na Tobie 

zawieść. Jeśli Twój zapał kończy się po pierwszej 

konfrontacji i zaraz po zgłoszeniu zarysu projektu, 

cóż… to chyba lepiej, aby nikt w Ciebie nie inwesto-

wał. Bo inwestorzy inwestują w ludzi, a nie w pomy-

sły. To warto zapamiętać! Na pomysł może wpaść 

każdy, jednak zrealizować go będzie potrafiło tylko 

niewielu.

D: Jakie kryteria musi spełniać projekt, aby mógł 

być finansowany przez crowdfunding? 

P.R.: Ograniczę się do crowdfundingu inwesty-

cyjnego. Projekt musi zakładać sfinansowanie 

lub powołanie spółki kapitałowej. W Polsce może-

my mieć do czynienia z dwoma ich rodzajami 

— spółką akcyjną i spółką z o. o. My skupiamy się 

tylko na spółkach z o. o. — choćby tylko ze względu 

na to, że finansowanie S.A. ma swoje ograniczenia 

— maksymalny poziom zbiórki to 100 tys. EUR.  

W przypadku spółek z o. o. nie wprowadza się  

takich  ograniczeń.

Tak więc, jeżeli chcemy zrobić crowdfun-

ding udziałowy musimy pamiętać, że do projektu 

powinny być załączone odpowiednie dokumenty 

projektowe — biznesplan i prognozy finansowe. 

Musi być dołączona umowa inwestycyjna oraz 

harmonogram czynności po pozyskaniu finanso-

wania. 

Myślę, że warto po raz kolejny przypomnieć 

o tym, aby projekt w serwisie został przygotowany 

sumiennie i estetycznie. Dodatkowym atutem jest 

posiadanie modelu albo prototypu działającego 

serwisu internetowego, który samodzielnie pozy-

skuje środki na swój rozwój. Dzięki takiemu postę-

powaniu, nasze szanse na pozyskanie inwestorów 

i ich kapitału, mogą wielokrotnie wzrosnąć. 

D: Jakiego typu projekty są obecnie najchętniej 

finansowane przez inwestorów? 

P.R.: Każdy projekt, który z założenia może zara-

biać ma szansę na pozyskanie finansowania. 

Nasi inwestorzy poszukują głównie projektów, 

na których można zyskać, jak najwięcej w krót-

kiej perspektywie czasu, więc siłą rzeczy będą 

to projekty internetowe. Najbardziej poszukiwane 

są projekty, które mają już trakcję. Jest produkt 

i są jego pierwsi klienci.

D: Na jaką stopę zwrotu mogą liczyć inwestorzy? 

P.R.: To zależy od uwarunkowań rynkowych 

dla każdego projektu, niszy i branży, w któ-

rej się on znajduje i działa. Jednak faktem jest, 

że crowdfunding udziałowy to najczęściej inwe-

stycje w spółki w ich wczesnej fazie, więc zwroty 

powinny być wysokie. Na razie mieliśmy w naszej 

historii jedno wezwanie spółki z naszego portfolio, 

do inwestorów w sprawie wykupu udziałów. 

Po roku od pozyskania finansowania, spółka ofe-

rowała ROI na poziomie 15%, więc całkiem przy-

zwoity. 

D: Jak radzą sobie start-up’y , które zostały w pełni 

sfinansowane przez crowdfunding? 

P.R.: Z tego co nam wiadomo, to całkiem do-

brze. W życie start-up’u allcool.pl zaangażowa-

liśmy się na 100% i zaprzyjaźniliśmy z zespołem 

— pomagamy i wspieramy ich na każdym kroku. 

Inwestorzy przyczynili się do rozwoju spółki, poprzez 

pozyskanie strategicznych kontraktów i partne-

rów. Mogę powiedzieć, że dzięki takiemu działaniu  

radzą sobie one całkiem nieźle. 

D: Jakich rad udzieliłby Pan studentom, któ-

rzy chcieliby wykorzystać crowdfunding oraz 

inwestować przez crowdfunding? 

P.R.: Nie chowajcie pomysłów na półkę. Macie 

pomysł, program czy apkę, która może zarabiać, 

to szybko róbcie crowdfunding udziałowy 

— kosztem jest tylko wasza praca – w crow-

dangels.pl nie pobieramy opłat za wystawienie 

projektu. A promocja w crowdangels.pl może 

wam dać mnóstwo wiedzy nt. projektu — feedback 

z rynku może być bardzo przydatny w pracach nad 

rozwojem, pivotem lub nowym produktem.

Jeżeli chodzi o inwestycje — należy pamię-

tać, że inwestycje w spółki w fazie seed czy start-up 

niosą za sobą wysokie ryzyko, a zainwestowany ka-

pitał możemy stracić. Dlatego zalecamy dywersyfi-

kację oraz nie lokowanie wszystkich oszczędności 

w jeden projekt. 

D: Warto poruszyć wątek związany z ShareVestors. 

Z jakimi wyzwaniami wiąże się tworzenie prze-

strzeni dla crowdfundingu nieruchomości? 
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P.R.: Przede wszystkim to skomplikowany sys-

tem prawny i niedostosowanie KSH do obecnych 

i zmieniających się warunków. Prawo w Polsce 

zupełnie nie jest przystosowane do rzeczywistości 

XXI wieku i wszechobecnego Internetu. Jednak, 

doświadczenia z crowdangels.pl pozwalają nam 

łatwiej przebrnąć przez ten etap. Prace nad pro-

jektem rozpoczęliśmy ponad 2 lata temu i dopiero 

teraz zaczynają być widoczne pierwsze efekty. 

Nasi inwestorzy, którzy zainwestowali w projekty 

na shareVestors.com są zadowoleni, a na dniach 

wprowadzamy nowy typ inwestycji — elektrownie 

wiatrowe — dające niebagatelny zwrot z inwesty-

cji — min. 14% w skali roku. Udziały dostępne 

będą po 6 tys. PLN za jeden, więc łatwo wyliczyć,  

że roczna dywidenda to 840 PLN. Żaden bank 

nie zaoferuje takiego zwrotu. Należy pamiętać,  

że grupowe inwestycje w nieruchomości, to 

raczej inwestycje długoterminowe i dokonując 

takowej przy pomocy shareVestors.com należy 

mieć to na uwadze. Na przykład inwestycja 

w elektrownię wiatrową to okres aż 25 lat. Łatwo 

wyliczyć, że przy inwestycji 6 tys. PLN, do naszej 

kieszeni wróci 21 tys. PLN. Crowdfunding nieru-

chomości to idealna alternatywa dla osób, które 

poszukują dochodów pasywnych. Jest to niewąt-

pliwie przyszłościowa inwestycja, problemem 

jest tylko przekonanie społeczeństwa, że to się 

opłaca. Po głośnych aferach, poziom zaufania 

sprzyjający takim przedsięwzięciom jest obec-

nie bardzo niski. Poprzez współpracę ze znanymi 

podmiotami realizującymi inwestycje deweloper-

skie, staramy się pokazać, że trzymanie pieniędzy  

w banku to nie najlepsza opcja. Naszym zadaniem 

jest sprawienie, aby ludzie zaczęli „zatrudniać” 

swoje pieniądze, bo nie są one od tego, aby leżały 

w banku.

D: Czy trzeba posiadać jakieś szczególne umiejęt-

ności, by rozwijać biznes w jego początkowej fazie?

P.R.: Zdecydowanie tak. Często, w początkowej 

fazie działalności trzeba być, jak przysłowiowy 

„człowiek orkiestra” oraz posiadać dosko-

nałe umiejętności interpersonalne. Nie każdy 

ma do dyspozycji takie atuty. Problemem, który 

zauważam, to brak pokory i przekonanie o własnej 

nieomylności. Reasumując — prowadzenie biz-

nesu jest dla tych, którzy lubią działać, spotykać 

się z ludźmi, rozmawiać i słuchać, a przede wszyst-

kim wyciągać wnioski — zarówno z sukcesów, jak  

i porażek. Jeżeli nie dostrzegasz tych cech u siebie, 

a porażki Cię przytłaczają to lepiej odpuść. 

Rozmowę przeprowadziła

Redakcja Magazynu Deal

 

Naszym zadaniem jest 
sprawienie, aby ludzie 
zaczęli <<zatrudniać>> 
swoje pieniądze, bo 
nie są one od tego, aby 
leżały w banku

„
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5 PYTAŃ DO
Rozmowa z Mirosławem Misztalem, preze-

sem Monnari Trade. 

1. Jakie były przyczyny upadłości Monnari, która 

została ogłoszona przez sąd w 2009 roku?

MIROSŁAW MISZTAL: W takich sytuacjach, najczęściej 

kilka negatywnych czynników zbiegających się 

w jednym czasie doprowadza do sytuacji zagro-

żenia funkcjonowania spółki. Tak było w przy-

padku Monnari. Największy wpływ miał kryzys 

finansowy roku 2009, który dotknął również 

Polskę, w tym wzrost kursu walut wobec PLN. 

Spółka większość kolekcji rozliczała w USD, 

a najem powierzchni w centrach handlowych 

w EUR. Jednocześnie, na skutek szybkich i nega-

tywnych zmian warunków ekonomicznych banki, 

które według wcześniejszych ustaleń, miały zwięk-

szyć kredytowanie spółki, wycofały się z zawar-

tych wstępnie porozumień i ostatecznie odmówiły 

zwiększenia swojego udziału w kredytowaniu dzia-

łalności spółki, a w tym czasie mieliśmy podpisa-

nych ok. 60 umów na nowe salony. Posiadane wtedy 

kapitały nie pozwoliłby na realizację tego planu. 

Poza tym, nastroje konsumenckie w tym okresie 

nie należały do pozytywnych przez co spółka od-

czuła spadek odwiedzin salonów, a tym samym 

spadek przychodów. Destabilizacja sytuacji spółki 

spowodowała konieczność złożenia do sądu wnio-

sku o ogłoszenie upadłości.

2. W jaki sposób udało się wyprowadzić spółkę „na 

prostą”, po przejściu procesu upadłościowego?

M.M.: Spółka zmieniła swoją strategię oraz prze-

prowadziła restrukturyzację wewnątrz organizacji. 

Zrezygnowała z ekspansji zagranicznej, skupiła 

się na jednej — najsilniejszej marce — Monnari. 

Salony Pabii zostały zamknięte. Sieć została ogra-

niczona do bezpiecznego poziomu ok. 100 salonów. 

Pierwsze pozytywne rezultaty zobaczyliśmy w IV 

kwartale 2012 r., kiedy spółka odnotowała ponad 

8 mln PLN zysku netto.

3. Dlaczego postanowił Pan podjąć się inwestowa-

nia w rynek nieruchomości?

M.M.: Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce, 

uważam za jeden z bardziej perspektywicznych 

sektorów, który przynosi wyższe stopy zwrotu 

z inwestycji w nieruchomości, niż w krajach lepiej 

rozwiniętych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, 

że w większości obiektów komercyjnych najem 

rozliczany jest w EUR, a zainteresowanie podmio-

tów zagranicznych nabyciem takich nieruchomo-

ści nie maleje.

4. Dlaczego uważa Pan — zgodnie z tytułem jednego 

artykułu — Monnari nie będzie deweloperem?

M.M.: Grupa Kapitałowa Monnari Trade S.A. 

działa na rynku sprzedaży odzieży detalicznej 

i to jest nasza podstawowa działalność, a nie 

działalność deweloperska. W najbliższych latach 

te proporcje pozostaną niezmienione. W Grupie 

Kapitałowej mamy trzy posesje położone w Łodzi.

Na jednej z nich znajduje się nasz biurowiec, który 

w części wynajmujemy, a drugi segment wykorzy-

stujemy na własne potrzeby, na kolejnej działce 
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jest parking. Trzecia nieruchomość to zabytko-

wy kompleks pofabryczny Geyera położony przy 

ul. Piotrkowskiej 282, o pow. ok. 10,5 ha, który ku-

piliśmy w połowie roku 2015. Plany co do ostatniej 

nieruchomości są dopiero przed nami, zależą one 

od uzyskanych decyzji i pozwoleń. 

5. Jakie są najważniejsze wyzwania, które stoją 

przed Panem i firmą w najbliższym czasie? 

M.M.: Przede wszystkim będziemy się starać 

obronić marżę brutto na sprzedaży, co udało się 

już po części zrobić, w IV kwartale ubiegłego roku. 

Dlatego też, cały czas poszukujemy nowych do-

stawców usług oraz renegocjujemy ceny u dotych-

czasowych. Na ten rok planujemy rozbudowę sieci 

salonów Monnari w Polsce  o 3–4 tys. m2  poprzez 

nowe otwarcia oraz powiększenia salonów (powyżej 

200 m2 do 300 m2) w CH, gdzie kończą się umowy.

Jednocześnie cały czas poszukujemy możliwości 

inwestycyjnych na rynku.

Rozmowę przeprowadziła

Redakcja Magazynu Deal
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Rynek nieruchomości komer-
cyjnych w Polsce, uważam  
za jeden z bardziej perspek-
tywicznych sektorów

„
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uLOTNOŚĆ ChWILI 
W polskich social mediach można zauwa-

żyć, że coraz wiecej blogerów czy youtube-

rów oprócz posiadania konta na Twitterze, 

Instagramie czy Asku udziela się również 

na Snapie. Czy rok 2016 będzie w Polsce ro-

kiem białego snapowego duszka? 

Współczesne Carpe Diem

Aplikacja Snapchat została stworzona w 2011.  

Przy jej pomocy można dzielić się ze światem 

zdjęciami i krótkimi filmami — w sumie — nic no-

watorskiego. Jednak, wszystkie przesłane treści 

po pewnym czasie ulegają samoczynnemu skaso-

waniu. Tak, tak – po prostu znikają. W tym mo-

mencie można by było zadać podstawowe pytanie: 

po co to komu? Nie da się ukryć, że na pozór 

ta aplikacja wydaje się być mało praktyczna. 

Zacznijmy jednak od początku, czyli od tego 

jak, właściwie działa Snapchat i jakie stwarza 

możliwości. Snapchat jest dostępny tylko na urzą-

dzeniach z oprogramowaniem Android lub iOS. 

Niestety, ale użytkownicy Windows Phone nie 

mają dostępu do oficjalnej wersji programu — ist-

niały alternatywne aplikacje jak Swapchat, 6Snap, 

jednak Snapchat zablokował je wszystkie ze wzglę-

dów bezpieczeństwa. Po zainstalowaniu aplikacji 

i podaniu wymaganych danych stajemy się pełno-

prawnym snapowiczem. Do dzieła!

Jeżeli zweryfikowaliśmy nasz numer tele-

fonu, aplikacja poprosi nas o dostęp do naszych 

kontaktów i automatycznie zaimportuje znajo-

mych. Weryfikacja nie jest obowiązkowym kro-

kiem, możemy do niej wrócić później. Nie ma 

ona większego wpływu na korzystanie w pełni, ze 

wszystkich funkcji oferowanych przez Snapchat.

Istnieje możliwość manualnego dodawania zna-

jomych, gdy znamy ich login albo, gdy zeskanu-

jemy obrazek snapowego duszka z zakodowaną 

nazwą użytkownika. Naszymi znajomymi mogą 

być wszyscy — zaczynając od naszych przyjaciół, 

kolegów z pracy czy szkoły, ulubionych bloge-

rów, youtuberów, przez ciocię Halinę z Ameryki 

na Lady Gadze kończąc.

Załóżmy, że mamy już do kogo wysłać snapa. 

Możemy zrobić zdjęcie bądź nagrać 10-sekundowy 

filmik, który dodatkowo możemy zmodyfikować 

poprzez dodanie tekstu, narysowanie czegoś ręcz-

nie, dodanie emotek i naniesienie filtrów.

W przypadku zdjęcia, przed wysłaniem, trze-

ba jeszcze zadecydować o długości jego wyświe-

tlania. Jeżeli dodamy snapa do MyStory, będzie 

można go przeglądać przez całą dobę nieograni-

czoną ilość razy. Jeśli zaś wyślemy go bezpośrednio 

np. do wspomnianej cioci Haliny, będzie go mogła 

obejrzeć tylko jeden raz, po czym zdjęcie samo-

czynnie się skasuje.

Teraz pozostaje nam czekać na snapy od 

naszych snapowych znajomych albo, jeśli któryś 

z nich jest na czacie, przeprowadzić video rozmowę. 

Sexting, skandale

Snapchat jest przede wszystkim wykorzystywany 

do wysyłania bardziej żartobliwych fotografii czy 

filmików. Jednak od samego początku aplikacja 

ta, została uznana za idealne miejsce dla sextingu.
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Świadomość, iż snapy kasują się po określonym 

czasie sprawia, że ludzie nie mają zahamowań 

i chętnie wysyłają swoje nieprzyzwoite zdjęcia. 

Jednak, niektórzy użytkownicy przekonali się 

na własnej skórze, że nie zawsze następuje samo-

istne kasowanie się zamieszczonej przez nich treści. 

Dlatego warto uważać, co się publikuje.

W 2014 roku, tysiące prywatnych, w tym 

nagich zdjęć użytkowników aplikacji zosta-

ło publicznie zamieszczone w sieci, w serwisie 

4chan. O wyciek podejrzewano „klony” Snapcha-

ta, które oparte były na tej samej technologii. 

Snapchat w oświadczeniu wysłanym do mediów za-

pewnił, że jego zabezpieczenia nie zostały złamane, 

a użytkownicy oryginalnej wersji aplikacji nie 

mają powodów do obaw. Jak się okazało program 

owszem — usuwa zdjęcia, ale ograniczenia technicz-

ne i prawne pozwalają na zapisanie przesyłanych 

obrazów i materiałów video oraz przechowywanie 

prywatnych danych na serwerach. Zachowywanie 

przesyłanych treści jest możliwe dzięki zwykłemu 

zrzutowi ekranu, ale istnieją również bardziej za-

awansowane techniki odzyskiwania lub pobie-

rania informacji ze Snapchata. Jednego można 

być pewnym — snapy zostawiają ślady w telefonie. 

Jak się okazuje nie była to jedyna wpadka tej apli-

kacji — w styczniu 2014 roku, do sieci trafiły loginy 

i numery telefonów prawie 4,6 mln użytkowników, 

które hakerzy zamieścili na utworzonej przez 

siebie stronie.

W Polsce o Snapchacie zrobiło się głośno 

w grudniu 2015 roku, gdy szerokim echem odbiła 

się afera dwóch nastolatek, które przy pomocy 

aplikacji pochwaliły się światu, że uprawiały 

grupowy seks z muzykami amerykańskiej grupy 

Rea Sremmund. I choć, to wyznanie powinno teo-

retycznie zniknąć po 24 godzinach z ich MyStory, 

to jednak nagranie zostało umieszczone na więk-

szości portali społecznościowych i plotkarskich. 

Płynnie z tego jeden wniosek: Internet nie zapo-

mina.

Okazuje się, że nawet wysyłanie snapów 

do swoich najbliższych, może obrócić się przeciw-

ko nam. Przekonał się o tym szef Royal Bank 

of Scotland — Rory Cullinan. W marcu 2015 roku 

gazeta „The Sun” poinformowała, że Cullinan opu-

ści swoje stanowisko w kwietniu bieżącego roku. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że 

tydzień wcześniej głośnym echem w mediach odbił 

się skandal właśnie z udziałem szefa RBS. Cullinan 

wysłał swojej 18-letniej córce Bridget serię snapów. 

Zdjęcia były podpisane następująco: „znudzo-

ny w pracy”, „nie jest fanem posiedzeń zarządu 

xx”, „nudne spotkanie xx” i „kolejne cholerne 

spotkania”. Córka Cullinana zrobiła kopie zdjęć 

i umieściła je na swoim Instagramie, co nie uszło 

uwadze mediów, które skrzętnie nagłośniły całą 

sprawę. Wraz z początkiem marca Cullinan do-

stał awans i miał odpowiadać ze restrukturyzację 

bankowości inwestycyjnej RBS. Był także jednym 

z najlepiej opłacanych bankierów RBS, jednak 

jego aktywność na Snapchacie sprawiła, że utracił 

on swoją pozycję i stanowisko.

Udostępniam, więc jestem

Co sekundę użytkownicy Snapchatu przesyłają 

za pomocą aplikacji 8,796 snapów. Przejrzenie 

snapów z godziny — zajęłoby nam około 10 lat.

Snapchat jest dowodem na to, że ludzie (w szcze-

gólności ci młodzi) są uzależnieni od Internetu 

i nie mogą wytrzymać minuty, żeby czegoś 

nie udostępnić w sieci. Widząc coś ciekawe-

go, praktycznie natychmiast dzielimy się tym 

ze światem — zdjęcie na Instagramie, post na 

Facebooku. Jednak wiedząc, iż snap zniknie bez-

powrotnie, ludzie są bardziej zmotywowani, żeby 

go zobaczyć. Masz ulubionego youtubera czy 

blogera? Zapewne śledzisz go, we wszystkich do-

stępnych social mediach, w tym na Snapchacie, 

gdzie możesz praktycznie uczestniczyć w jego co-

dziennym życiu. Widzisz, co robi w wolnym cza-

sie — gdzie i co je, gdzie chodzi na siłownię, z kim 

się spotyka, w jakich wydarzeniach bierze udział. 

To stwarza możliwości dla reklamy — jeśli marka 

chce być atrakcyjna dla młodego pokolenia, musi 

pokazać więcej, niż tylko zdjęcia w social mediach. 

Chcesz zajrzeć na backstage New York Fashion 

Week? Chcesz obejrzeć relację na żywo z gali 

Złotych Globów? Nie ma problemu — wystarczy, 

że klikniesz na odpowiednią ikonkę i możesz cie-

szyć się relacją na żywo. Na Snapchacie nie ma 

wielu godzin „nagrywek”, montażu itp. Snapchat 

oznacza tu i teraz. Znika bariera, jaka jest w tele-

wizji, czy na YouTube. Gdy widzisz, że snap został 

wrzucony 23 sekundy temu czujesz, jakbyś to wła-

śnie Ty siedział w pierwszym rzędzie na pokazie 

Chanel. 

Snapchat oferuje użytkownikom platfor-

mę kontentowo-reklamową przeznaczoną dla 

wielkich grup medialnych tzw. Snapchat Discover. 

gdy widzisz, że snap został 
wrzucony 23 sekundy temu 
czujesz, jakbyś to właśnie 
Ty siedział w pierwszym 
rzędzie na pokazie Chanel

„
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Każdy z partnerów, codziennie zamieszcza pewną 

porcję informacji w postaci krótkich filmików, 

zdjęć czy artykułów. Przygotowany zestaw newsów 

jest dostępny przez dobę. Co istotne, to partnerzy 

decydują o treści przesyłanych wiadomości.

Ze Snapchat Discover korzystają m.in.:

• CNN — każdego dnia snap CNN oferuje swojej 

widowni 5 nowych historii z różnych dziedzin — 

od technologii, przez podróże, na astronomii koń-

cząc;

• Cosmopolitan — możemy tu znaleźć 5 histo-

rii złożonych z animacji, fragmentów artykułów 

i zdjęć, które są wycinkami publikacji magazynu;

• National Geographic — treści przekazywane 

przez NG to mieszanka zdjęć, filmów i fragmentów 

publikacji. Można tam również znaleźć krótkie 

quizy, tworzone przez redakcję;

• Daily Mail — snapchatowy kanał pełni rolę 

zapowiedzi treści, które znajdują się w tradycyjnej 

gazecie.

Snapchat jest coraz częściej wykorzy-

stywany w celach promocyjnych przez firmy 

i organizacje, które w ten sposób chcą dotrzeć 

do młodszych klientów. 

Przedsiębiorstwa, które wykorzystały po-

tencjał Snapchata to m.in. H&M, który w Polsce 

za pomocą aplikacji zorganizował w Krakowie 

i Warszawie grę miejską, w której można było 

wygrać bilety na festiwal. Wejściówki zosta-

ły poukrywane w sklepach słynnej sieciówki. 

Oczywiście, żeby mieć jakiekolwiek szanse trzeba 

było bardzo czujnie obserwować snapa H&M, 

na którym co jakiś czas pojawiały się podpowiedzi. 

Również Heineken podczas festiwalu Coachella, 

wykorzystał aplikację do ogłaszania koncertów 

—niespodzianek. Publikował na Snapchacie zdję-

cia, które były wskazówkami, jaki artysta pojawi 

się na scenie. Osoby, które prawidłowo odgadły, 

co to za artysta, dostawały dodatkowe informacje 

na temat jego występu. Jednak chyba najbardziej 

kojarzoną kampanią jest, ta zorganizowana przez 

WWF #LastSelfie, której celem było zwrócenie 

uwagi ludzi na gatunki zagrożone wyginięciem. 

Kampania uzyskała międzynarodowy zasięg, dzięki 

czemu fundacja osiągnęła swój miesięczny cel do-

tacji w niecałe 3 dni.

Na całym świecie korzysta  
z niego ponad 100 mln aktyw-
nych użytkowników, z czego 
około miliona w Polsce

Snapowa rewolucja

Za Oceanem Snapchat jest prężnie wykorzystywa-

ny przez różne marki, stał się także nieodzownym 

elementem wydarzeń sportowych czy kultural-

nych. Na całym świecie korzysta z niego ponad 

100 mln aktywnych użytkowników, z czego około 

miliona w Polsce. Najczęstszymi konsumentami 

są osoby popularne w środowisku internetowym, 

ale powoli się to zmienia i z możliwości serwisu za-

czynają również korzystać przedsiębiorcy.

Iga Szewc

szewciga@gmail.com

„
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„Niektóre szanse pojawiają się tylko raz, 

łap je.”, „Zacznij robić to, co kochasz.”, 

„Przestań ciągle analizować.”, „Jeżeli nie 

lubisz swojej pracy, zrezygnuj z niej.”

To tylko cztery z siedemnastu motywują-

cych sentencji, dzięki którym nowojorska marka 

Holstee odniosła sukces. Jej założyciele – dwaj 

bracia Dave i Mike Radparvar oraz ich przyjaciel 

Fabian Pfortmüller – zaczęli sprzedawać wartości, 

w które wierzą, czym zjednali sobie rzeszę fanów 

na całym świecie. 

Holstee warto poznać z kilku powodów. 

Po pierwsze, historia jej powstania może stano-

wić inspirację dla tych, którzy marzą o założeniu 

własnej firmy. Po drugie, sposób jej prowadzenia 

pokazuje, że nie należy poruszać się wytyczonymi 

ścieżkami, ale zawsze warto ryzykować i działać 

w zgodzie ze sobą. Po trzecie, jest dowodem na to, 

że firma opierająca się na odpowiednich warto-

ściach, może odnieść sukces.

Nie udaje się – nie rezygnuj

W 2009 roku Mike, Dave i Fabian zaczynali pla-

nować przyszłość. Ich studia zbliżały się ku koń-

cowi, a oni byli pewni jednego – chcą wspólnie za-

łożyć firmę. Długo nie mogli jednak zdecydować, 

czym ich przedsiębiorstwo miałoby się zajmować. 

Pomysłów było wiele, aż podczas burzy mózgów 

zdecydowali, że zrewolucjonizują wygląd T-shirta. 

Stworzona przez nich koszulka miała być wyjąt-

kowa, dzięki kieszeni umieszczonej na wysokości 

biodra, w miejscu gdzie policjanci mają przypiętą 

kaburę. Stąd też wzięła się nazwa firmy. Holstee to 

bowiem połączenie angielskich słów: holster (pol. 

kabura) oraz T-shirt.

Ograniczone środki finansowe, nie pozwoliły 

aspirującym przedsiębiorcom na zatrudnienie wy-

kwalifikowanych pracowników, którzy zajęliby się 

zaprojektowaniem koszulki. Zadanie to wzięła na 

swoje barki ponad osiemdziesięcioletnia babcia 

braci, która stworzyła pierwsze modele produktu. 

Kiedy Mike, Dave i Fabian ruszyli ze sprzedażą, 

przekonali się, że ich oczekiwania co do prowa-

dzenia własnej firmy, nie do końca pokrywają się 

z rzeczywistością. Zyski ze sprzedaży koszulek 

były niewielkie i nie pozwalały na utrzymanie się. 

Bracia Radparvar zmuszeni byli rozpocząć pracę 

w korporacjach, natomiast Fabian postanowił 

skupić się na swojej pracy dyplomowej. Holstee 

zeszło na drugi plan.

Jednak bycie częścią korporacyjnego świata, 

nie było dla Mike’a i Dave’a satysfakcjonujące. 

Postanowili więc, tego samego dnia rzucić pracę 

w korporacjach i poświęcić czas na rozwijanie 

Holstee. Zaczęli od stworzenia listy, która miała 

im pomóc w zobrazowaniu, jak w kategoriach nie-

finansowych definiują sukces, a także co dodaje im 

wiary. Miał to być drogowskaz, który w chwilach 

zwątpienia ma im przypominać, co tak naprawdę 

jest ważne. Stworzoną przez siebie listę umieścili 

na stronie internetowej firmy i zapomnieli o niej.

Jednak po pewnym czasie, lista – nazywana 

dziś manifestem Holstee, znowu dała o sobie znać 

i za sprawą blogerów, zaczęła wręcz wirusowo krą-

żyć po sieci. W mgnieniu oka rozprzestrzeniła się 

na takich platformach, jak Twitter, Tumblr oraz 

FIRMA POZA
SCHEMATEM
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Facebook. Identyfikowało się z nią wiele osób, 

często zmęczonych byciem trybikami w korpora-

cyjnej machinie. Mike, Dave i Fabian zaczęli otrzy-

mywać mnóstwo pytań dotyczących tego, czy ma-

nifest będzie można zakupić w formie produktu. 

Pod ich wpływem zdecydowali, że sentencje, które 

są dla nich drogowskazem, umieszczone zostaną 

na plakacie. Jak dziś przyznają, nie obyło się bez 

wątpliwości. Listę traktowali, jak coś intymne-

go, należącego tylko do nich, a pomysł komer-

cjalizacji na początku nie przypadł im do gustu. 

Jednak to dzięki plakatowi, który został przetłu-

maczony na 13 języków i wisi na ścianach w takich 

firmach jak Google czy Ted, marka stała się popu-

larna, a sprzedaż jej produktów znacznie wzrosła.

Dziś Holstee zajmuje się internetową sprze-

dażą designerskich akcesoriów, wśród których 

można wyróżnić m.in.: kubki, kalendarze czy kart-

ki. Większość z nich inspirowana jest manifestem, 

który oczywiście nadal znajduje się w ofercie no-

wojorskiej marki. Należy wspomnieć, że mimo 

iż cena produktów nie jest niska, to firma ma wielu 

stałych klientów.

Manifest stał się podstawą promocji spółki. 

W 2011 roku Holstee umieściło na kanale Youtube 

film, w którym pojawiają się sentencje z listy zało-

życieli. Po raz drugi manifest, tym razem w formie 

2,5 minutowego video zaczął wirusowo krążyć 

w sieci. Do tej pory obejrzany został 1 913 360 razy.

Nie potrzebujesz – nie kupuj

Mike, Dave i Fabian nie wykorzystali do zarządza-

nia Holstee sprawdzonego w innych firmach mode-

lu biznesowego. Postawili natomiast na działanie 

w zgodzie ze sobą. Sposób, w jaki prowadzona jest 

firma, wynika w dużej mierze z tego, że właściciele 

marki są gorliwymi przeciwnikami bezsensow-

nego napędzania konsumpcjonizmu. Do tego 

stopnia, że w momencie dokonywania zakupu 

w sklepie internetowym, na ekranie wyświetla się 

prośba, aby klient przemyślał czy wybrany przez 

niego produkt, jest mu rzeczywiście potrzebny.

Podczas amerykańskiego święta konsumpcjo-

nizmu tak zwanego „Black Friday” strona Holstee 

jest niedostępna. W dzień, w którym wszystkie 

sklepy w Stanach Zjednoczonych notują znaczny 

wzrost sprzedaży na stronie Holstee przeczytać 

można komunikat pracowników i założycieli, 

w którym informują, że postanowili poświęcić czas 

Zamknęli stronę internetową, aby 
wyjechać z pracownikami na ame-
rykański festiwal <<Burning man>>

„
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szukuje pracowników. Nie oznacza to, że nie 

potrzebuje nowych osób. Wręcz przeciwnie. 

Swoją aplikację do firmy można wysyłać w każ-

dej chwili, jednak nie może być to CV, czy też 

list motywacyjny, ale opis wymarzonej pracy. 

Jeżeli właściciele uznają, że opis pasuje do Holstee 

to kandydat jest zapraszany na rozmowę kwali-

fikacyjną. Założyciele wybrali takie rozwiązanie, 

ponieważ uważają, że jeżeli zatrudnienie w ich 

firmie będzie stanowić dla kogoś źródło satysfakcji 

oraz drogę do rozwoju osobistego, to przełoży się 

to na poziom wykonywanej pracy.

Nie grasz – nie wygrasz

Twórcy Holstee przyznają, że dziś, kiedy ich 

firma stała się rozpoznawalna i zyskała stałych 

klientów, również zdarza im się popełniać błędy. 

Nie wszystkie produkty, które tworzą, spotykają się 

z zainteresowaniem. Jednak, mimo drobnych po-

rażek cały czas rozwijają markę. Na każdy tydzień 

zespół Holstee wyznacza sobie nowe wyzwanie. 

Jedne z nich są mniejsze, jak zawieszenie ma-

nifestu w bibliotece, inne większe, jak występ 

w amerykańskiej telewizji, jednak wszystkie są dla 

zespołu tak samo ważne.

Deklarowane przez niektóre firmy warto-

ści nie znajdują odzwierciedlenia w ich postę-

powaniu. Holstee nie można jednak odmówić 

spójności. Niezależnie od tego, czy oceniamy sen-

tencje z manifestu jako motywujące, czy też bardzo 

trywialne, trzeba przyznać, że Mike, Dave i Fabian 

rzeczywiście traktują stworzoną przez siebie listę 

jako drogowskaz, a tym samym są w swoich dzia-

łaniach konsekwentni. I może właśnie to jest klucz 

do sukcesu.

Alesandra Cieplucha

aleksandracieplucha@icloud.com

na przemyślenie tego, co w życiu jest naprawdę 

ważne i do tego samego namawiają każdego. 

Zachęcają także, aby klienci spędzili dzień poświę-

cając czas osobom, które kochają.

Zamiast nastawienia na zysk Holstee bazuje 

na trzech filarach: produktach, planecie oraz lu-

dziach. Akcesoria sprzedawane przez firmę, mają 

przede wszystkim inspirować i stanowić niemate-

rialną wartość. Duży nacisk kładziony jest także na 

dobre wykonanie. Ponadto, produkty stworzone 

przez markę są ekologiczne. Spora część z nich 

powstaje z recyklingu. Na przykład portfel, który 

wykonany jest z toreb na odpady zaśmiecających 

indyjskie ulice. Do ich zbierania zatrudniane się 

bezrobotne kobiety, dzięki czemu Holstee nie tylko 

przyczynia się do poprawy środowiska, ale również 

tworzy nowe stanowiska pracy. 

Założyciele starają się pomagać poprzez 

swoją działalność nie tylko potrzebującym, ale tak-

że osobom, które tak jak oni kiedyś, marzą o pro-

wadzeniu własnej firmy. Dlatego też 10% całkowi-

tego dochodu ze sprzedaży akcesoriów przekazują 

na fundusz pożyczkowy dla przedsiębiorców 

w krajach rozwijających się.

Kolejne 5% dochodu firmy dzielone jest po-

między pracowników. Mike, Dave i Fabian chcą 

tym samym podkreślić, jak ważne są dla nich 

osoby, które biorą udział w budowaniu marki 

Holstee. Sami mówią, że ludzi należących do 

zespołu traktują jak członków rodziny i robią 

wszystko, żeby atmosfera panująca w firmie była 

jak najlepsza. Przyczyniają się do tego między in-

nymi lunche przygotowywane codziennie przez 

innego członka załogi, spożywane wspólnie przez 

cały zespół. O tym, że ludzie zatrudnieni w Holstee 

są dla założycieli najważniejsi może świadczyć 

fakt, że zamknęli stronę internetową, aby wyjechać 

z pracownikami na amerykański festiwal „Burning 

man”. Zrobili to, ponieważ uważali, że po okresie 

intensywnej pracy nad rozwojem firmy wszystkim 

należy się odpoczynek. Mieli także nadzieję, 

że wspólna zabawa jeszcze bardziej zintegruje 

zespół. Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli niemal 

odcięci od świata. Nie mieli telefonów komórko-

wych ani dostępu do Internetu. 

Decyzja o wspólnym urlopie była bardzo ry-

zykowna. Dla tak młodej marki zawieszenie sprze-

daży na tydzień mogło skutkować zniknięciem 

z rynku. Jednak w Internecie pojawiło się wiele 

przychylnych komentarzy klientów dotyczących 

wyjazdu zespołu, a Holstee zyskało wizerunek po-

żądanego pracodawcy. 

Ci, którzy chcieliby dołączyć do zespołu 

Holstee, nie powinni szukać ogłoszeń o rekrutacji 

w Internecie. Firma bowiem nie ogłasza, że po-
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SPRZEDAĆ SZTukĘ 
Obecność kina na świecie można datować 

na wczesne początki XX wieku. Jednak 

czas, który upłynął od jego powstania do 

dnia dzisiejszego, sprawił, że zmienił się 

nie tylko widz, ale przede wszystkim idea 

kinematografii.

Początki Hollywood

W dzisiejszym Hollywood w ciągu jednego mie-

siąca swoją premierę ma około dwudziestu filmów 

— dawniej wyglądało to inaczej. Premierę miał 

tylko jeden film w tygodniu i było to wielkie wy-

darzenie kulturalne. Gwiazdy kina były osobami 

szanowanymi, a skandale, o jakich możemy dzisiaj 

usłyszeć, były wtedy rzadkością. W dzisiejszych 

czasach, niektóre filmy tworzone są na zasadzie 

sagi, która pojawiając się w kinach pociąga za sobą 

pewną rzeszę fanów. I tak, co roku pojawia się ko-

lejna ekranizacja, która jest kontynuacją poprzed-

niej części. Twórcy takiej produkcji, tworzą ją do 

momentu, kiedy przynosi ona zyski i zrzesza, jak 

największą liczbę widzów. Jeżeli oglądalność za-

czyna spadać, a produkcja generuje straty, to prę-

dzej, czy później zostanie ona zakończona.

Obecnie kino kształtują multipleksy, dla któ-

rych największą wartością są zyski, jakie film wy-

pracował w ciągu pierwszego weekendu i tygodnia 

seansów po swojej premierze. Statystyczny Polak 

nie zwraca większej uwagi na to, jaką wartość 

merytoryczną niesie ze sobą film. Nie interesuje 

go, czy wybierając dany seans pozna historię ja-

kiejś znanej postaci (chociaż ostatnio, można za-

obserwować wzrost produkcji filmowych, opartych 

na czyjejś biografii). Tutaj, uwidacznia się pewna 

tendencja, polegająca na obsadzaniu głównych 

ról aktorami, którzy są w danym momencie naj-

bardziej popularni. Dzięki, takiemu postępowaniu 

film niesie ze sobą większe zyski, co jest korzystne 

dla jego producentów. Przysłowiowy Kowalski 

wybierając się do kina stawia na lekką, przyjemną 

i łatwą do przetrawienia rozrywkę, która nie 

zmusza do głębszych refleksji.

Determinanty sukcesu współczesnego filmu

Kiedy na ekrany wchodzi długo wyczekiwany film, 

będący kontynuacją trwającej od trzech lat serii, 

opowiadający o superbohaterze, kolejna produk-

cja bazująca na znanym komiksie albo aktorska 

ekranizacja jednej z baśni Disneya, kina prze-

żywają prawdziwe oblężenie. Natomiast w sieci, 

zaczynają nas zasypywać informacje dotyczące 

zarobków danej produkcji, w trakcie pierwszego 

weekendu jej wyświetlania, a także ilości sprze-

danych biletów. Nieistotną staje się fabuła filmu 

ani kwestie jej wpływu na społeczeństwo, bowiem 

wszystko, co najważniejsze zamyka się w tzw. box 

office.

Weekendowa rozrywka dla pracoholików

W dzisiejszym świecie, większość młodych ludzi 

pracuje w korporacjach. Funkcjonowanie w takich 

instytucjach, związane jest z długimi godzinami 

spędzonymi poza domem, do którego wracamy 

dopiero wieczorem, a wtedy jest za mało czasu 

na dodatkowe rozrywki. Z tego też powodu, 
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„Przysłowiowy kowalski 
wybierając się do kina 
stawia na lekką, przy-
jemną i łatwą do przetra-
wienia rozrywkę, która 
nie zmusza do głębszych 
refleksji

osoby zatrudnione w takich placówkach, ze znie-

cierpliwieniem oczekują weekendu, aby wybrać się 

do kina. Zazwyczaj udając się na seans, decydują 

się na kolejną odsłonę filmu o superbohaterach 

albo lekką i łatwą do przyswojenia komedię ro-

mantyczną.

Taki weekendowy wypad, wiąże się z pew-

nymi kosztami. Zakładając najbardziej optymi-

styczną wersję dla osoby dorosłej, nie posia-

dającej żadnych zniżek, za bilet na wybrany film 

zapłacimy około 30 PLN (o ile nie jest on stworzo-

ny w innej technologii, bowiem koszty są wtedy 

wyższe). Większość kinomanów, wybierając się 

na seans dodatkowo, zaopatruje się w popcorn 

i napój, a w ten sposób nasze wyjście do kina, 

to już ok. 60 PLN za osobę.

Aktorskie wersje baśni — nowa żyła złota 

Ostatnio, coraz częściej słyszymy o nowych wer-

sjach bajek — nowy „Kopciuszek” z gwiazdą „Gry 

o Tron” w jednej z głównych ról, alternatywna 

wersja baśni o „Śpiącej Królewnie” z Angeliną 

Jolie czy nowa wersja „Pięknej i Bestii” z Emmą 

Watson gwiazdą serii o Harrym Potterze.Wytwór-

nie filmowe wpadły na doskonały pomysł, jak po 

raz kolejny zaciągnąć, jak najwięcej widzów do 

kin. Z tego też powodu, tworzą filmy na podstawie 

znanych baśni, które miały okres swojej świet-

ności za czasów dzieciństwa i młodości naszych 

rodziców. Większość z nich, znana jest także mło-

demu pokoleniu, bowiem była im czytana przez 

bliskich tuż przed snem. Jak widać producenci 

mają gotowy koncept, który należy tylko nieco 

ulepszyć, angażując do obsady aktorów będących 

teraz na piedestale popularności. Tak rodzi się 

przepis na letni hit filmowy, często będący żyłą 

złota dla jego twórców. Rodzi się pytanie: dlacze-

go to będzie żyła złota? Odpowiedź jest bardzo 

prosta. Fani aktora, który gra w ich ulubionym 

serialu, pójdą do kina zobaczyć go w nowej odsło-

nie. Dorośli, będą chcieli obejrzeć kolejną odsłonę 

swojego „filmu z dzieciństwa”, a jak powszechnie 

wiadomo, ekranizacje dla dzieci mają podwójną 

widownię — każdy maluch, który pojawi się na 

sali kinowej musi mieć opiekuna. Mamy więc co 

najmniej dwa sprzedane bilety, gdzie tak naprawdę, 

zainteresowany odbiorca jest tylko jeden. Do tego, 

wielokrotnie kusi nas zapełniona przysmakami 

i przekąskami lada restauracyjki, gdzie za pudełko 

popcornu i napój płacimy często kwotę równą ce-

nie biletu, a czasem nawet wyższą.

Podążając za trendem chodzenia do kina 

na filmy, które zostały reaktywowane, nie-

świadomie wpadamy w niekończącą się spiralę, 

oglądania tych samych produkcji w lekko zmie-

nionej aranżacji. Dzięki takiemu postępowaniu 

kina czerpią ogromne zyski, często sięgające rzędu 

10 mln PLN rocznie.

Alternatywa

Jak uniknąć spotkania z falą weekendowych 

koneserów kina masowego? Rozwiązaniem mogą 

być kina studyjne, w których można obejrzeć, 

bardziej niszowe ekranizacje, często bardziej 

ambitne, chociaż nie posiadające milionowego 

budżetu na promocję. W takim miejscu, naprawdę 

odpoczniemy my i nasz portfel.

Katarzyna Waloch

katarzyna.waloch@skninwestor.com
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WSZYSTkO BĘDZIE
POŁĄCZONE
Od zarania dziejów człowiek dokłada wszel-

kich starań, aby ułatwić sobie życie. Koło, 

kanalizacja, druk, silnik. Za parę lat czeka 

nas kolejna rewolucja, która uczyni życie 

wygodniejszym, a wszystko dzięki maleńkim 

przyrządom o wielkich możliwościach. 

Internet of Things to idea, która zakłada 

przyłączenie do sieci mnóstwa przedmiotów, 

również codziennego użytku, które identyfikują 

się nawzajem, porozumiewają się oraz współdzia-

łają. IoT to przede wszystkim komunikacja między 

maszynami (M2M) i ich autonomiczne działanie 

w oparciu, o wymieniane ze sobą informacje. 

Co to oznacza w praktyce?

Wyobraź sobie, że wyjeżdżasz na wakacje 

i przypomina ci się, że nie włączyłeś alarmu 

przeciwwłamaniowego. Żaden problem, możesz 

zrobić to zdalnie. Lubisz oszczędzać energię, 

więc wychodząc do pracy skręcasz kaloryfery, 

a po powrocie marzniesz przez godzinę, zanim 

temperatura w domu pozwoli Ci normalnie 

funkcjonować. A gdyby ogrzewanie uruchamiało 

się samo na godzinę przed Twoim przyjściem? 

W grudniu wstawałoby się przyjemniej, gdyby 

o 7:00 było tak jasno, jak w czerwcu, prawda? 

Za pomocą aplikacji możesz ustawić stopniowe 

zapalanie się światła, żebyś przy dzwonku budzika 

nie miał wrażenia, że budzisz się w środku nocy. 

Odszukanie świeczek zapachowych w olbrzymim 

supermarkecie, to nie lada wyzwanie. O wiele 

wygodniej byłoby, gdyby Twój telefon po prostu 

Cię do nich zaprowadził.

To tylko niektóre z mnóstwa zastoso-

wań opisanej powyżej idei. Część rozwiązań jest 

dostępna już dziś, na resztę trzeba jeszcze pocze-

kać. Volvo opracowało system dla samochodów, 

który wykrywa lód na drogach. Dzięki współpracy 

między komputerami pokładowymi, ostrzeżenie 

w jednym pojeździe mogłoby zaalarmować 

również innych podróżujących, znajdujących się 

w pobliżu oblodzonej powierzchni. Takie powiado-

mienia mogłyby również być kierowane do lokal-

nych władz, które natychmiast wysyłałyby służby 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo na drogach.

firma Worldsensing umieściła czujniki na ponad
50 tys. miejsc parkingowych w Moskwie

IoT znajduje zastosowanie w zarządzaniu 

miastem, co zresztą już zostało zainicjowane. 

Firma Worldsensing umieściła czujniki na ponad 

50 tys. miejscach parkingowych w Moskwie. 

Kierowca nie musi, więc krążyć po zatłoczo-

nej metropolii, gdyż aplikacja Fastprk korzysta 

z danych zdobytych, dzięki sensorom podłączo-

nym do sieci i pokazuje najbliższe wolne miejsca 

w czasie rzeczywistym. Ponadto system monito-

rowania natężenia ruchu doprowadził do 30-pro-

centowej redukcji korków i zanieczyszczenia 

w mieście.

Jak zatem działa rewolucja zapewniająca 

Firma Worldsensing umieściła czujniki na ponad 
50 tys. miejsc parkingowych w Moskwie
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czy właśnie masz zawał, czy po prostu bardzo się 

czymś ekscytujesz. Podzielisz się obserwacjami 

z kardiologicznym zespołem badawczym, pod wa-

runkiem, że będziesz mógł to zrobić anonimowo. 

Ponadto możesz zaoferować dane prywatnej 

firmie, ale przy odpowiednim wynagrodzeniu. 

Kluczowe jest zapewnienie użytkownika, że to 

on jest osobą decyzyjną i ma wpływ na to, co zosta-

je udostępnione innym odbiorcom.

system monitorowania natężenia ruchu
doprowadził do 30-procentowej redukcji korków

Kiedy można spodziewać się rewolucji IoT? 

Informatycy mówią o 2020 roku, uzależniając 

sukces „Internetu rzeczy” od wdrożenia techno-

logii 5G. Pozwoli ona na współdziałanie, znacznie 

większej liczby urządzeń niż obecnie przy LTE, 

wyższą prędkość przesyłu danych (ściąganie filmu 

na Blu-ray w 2 sekundy) i niższy pobór mocy przy 

ich transmisji. Do tego czasu warto zastanowić się 

nad potencjałem biznesowym Internet of Things, 

aby zaistnieć na rynku z własnym produktem, 

w momencie euforii nad możliwościami tej kon-

cepcji jej potencjalnych konsumentów.

Paulina Finke

paulina.finke@skninwestor.com

wygodę i bezpieczeństwo swoim użytkownikom? 

Aby produkt Internet of Things funkcjonował bez 

zarzutu, potrzeba 5 elementów:

• Czujników — o różnym zastosowaniu, zależnych 

od ich przeznaczenia (pomiar temperatury, wilgot-

ności, naświetlenia, hałasu, zanieczyszczenia itd.). 

Jeszcze niedawno stosowano spore, niewygodne 

i energochłonne urządzenia pomiarowe, które dzi-

siaj zostały zmodernizowane i cechują się wysoką 

wydajnością, precyzją i są niemal niewidoczne;

• Połączenia z Internetem — musi być niezawodne, 

obejmować potrzebny obszar, pozwalać na przesy-

łanie dużej ilości surowych danych;

• Platformy — umożliwiającej otrzymywanie in-

formacji z sensorów, wysyłanie poleceń do pod-

łączonych urządzeń, przechowywanie i analizę 

komunikatów z czujników;

• Aplikacji analizującej dane — która może wyko-

rzystywać proste narzędzia statystyczne lub uczyć 

się zachowań użytkowników i odszukiwać zależ-

ności, których nawet jej nie zasugerowano (deep 

learning);

• Interfejsu użytkownika — czyli medium do pre-

cyzyjnego wyrażania naszych potrzeb i odbierania 

informacji z urządzeń. Jeśli chodzi o używanie 

IoT w domu, programiści szukają rozwiązania, 

jak stworzyć aplikację, która zintegruje ze sobą 

wiele „inteligentnych” urządzeń. Skupiają się 

na tym, aby program rozumiał komendy, każdego 

z użytych sprzętów i umożliwiał ich sterowanie 

przy pomocy jednego interfejsu. Posiadanie osob-

nych aplikacji do oświetlenia, temperatury, muzy-

ki etc. może być uciążliwe.

Koncept „Internetu rzeczy” nie wszędzie 

przyjmowany jest z aprobatą. Już teraz wielu in-

ternautów obawia się zbierania danych przez 

niepożądane urządzenia. Jak już wiadomo 

z poprzednich akapitów, IoT wymaga właści-

wie ciągłego dzielenia się tym, gdzie jesteśmy, 

co planujemy, jak wygląda nasz rutynowy dzień. 

Użytkownicy aplikacji muszą posiadać pewność, 

że informacje, których udzielają będą bezpiecznie 

przechowywane. A także wiedzieć, że mają wybór, 

co chcą opublikować. Posiadając czujnik mo-

nitorujący pracę serca, chcesz, aby twój le-

karz miał jego podgląd w czasie rzeczywistym. 

Możesz przesyłać wyniki swojej mamie, ale z ty-

godniowym opóźnieniem, żeby nie martwiła się, 

IoT to przede wszyst-
kim komunikacja mię-
dzy maszynami (M2M)

system monitorowania natężenia ruchu 
doprowadził do 30-procentowej redukcji korków

„
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DRON — uRZĄDZENIE BEZ

OgRANICZEŃ?
Spacerując w wiosenny dzień po jednym 

z parków coraz częściej możemy spo-

tkać grupkę ludzi wpatrzonych w niebo. 

Jedna z tych osób trzyma w rękach kontro-

ler, który każdy z nas kojarzy z dzieciństwa 

ze zdalnie sterowanymi samochodami. 

Ale zaraz, zaraz — skoro powinni bawić 

się zabawką jeżdżącą po ziemi to czemu 

wszyscy wypatrują czegoś ponad swoimi 

głowami? Odpowiedź nasuwa się niemal 

natychmiast — pewnie latają dronem! 

Drony stają się coraz bardziej popularne 

w naszym świecie. Wykorzystywane są nie tylko 

przez wojsko oraz korporacje, ale także przez zwy-

kłych hobbystów i amatorów gadżetów. Czym tak 

naprawdę jest dron? Do czego służy? Kto może 

go używać? 

Dron to bezzałogowy statek powietrzny, 

który jak wynika z definicji pilotowany jest zdalnie 

bądź odbywa autonomiczny lot. Od wielu lat te 

maszyny wykorzystywane były przez siły zbrojne 

różnych państw, głównie w celach obserwacji 

i rozpoznania danego terenu. Co ciekawe drony, 

zanim parę lat temu stało się o nich głośno 

za sprawą amerykańskiego wojska, były używane 

już od czasów I wojny światowej do celów tre-

ningowych dla oddziałów przeciwlotniczych, jako 

latające cele.

Od kilku lat możemy obserwować dyna-

miczny rozwój rynku dronów na świecie, a także 

w Polsce, ale co ważne, jest on również ukierun-

kowany na cywilne wykorzystanie tych urządzeń. 

Oczywiście, maszyny wykorzystywane do celów 

cywilnych znacznie różnią się w swojej budowie 

oraz charakterze pracy od tych używanych w wojsku. 

Przedsiębiorstwa mogą korzystać z dronów w celu 

np. wizualizacji terenów inwestycyjnych, kontroli 

różnego rodzaju obiektów, inspekcji elektrowni 

wiatrowych, nadzoru inwestycji budowlanych, 

czy w końcu prezentacji danych obiektów takich 

jak chociażby hotele. Dzięki oderwaniu się od 

ziemi i kamerze zainstalowanej na dronie zysku-

jemy zupełnie nowe możliwości w dostępności 

do różnego rodzaju miejsc, a także mamy szansę 

przedstawić interesujący nas obiekt z perspektywy 

na co dzień nieosiągalnej.

Jedną z pierwszych firm, która pokusiła się 

o wykorzystanie bezzałogowych statków powietrz-

nych był Amazon. Jej zarząd podjął decyzje 

o wdrożeniu projektu o nazwie Prime Air, którego 

celem było przystosowanie dronów do dostarcza-

nia przesyłek, do domów Amerykanów. Taką decy-

zją, Amazon przysporzył sobie nie lada problemów 

związanych z obawami o to, iż drony mogą spo-

wodować różnego rodzaju szkody, a także zakłó-

cić ruch lotniczy. Mimo tych przeciwności spółka 

z powodzeniem realizuje od 2013 roku postawione 

sobie cele i dostarcza wysyłki do swoich klientów 

na coraz to szerszą skalę. W 2015 roku ogłoszono 

postęp w realizacji wcześniej wspomnianego pro-

jektu – firma przedstawiła nowy model drona 



29

„ Z biznesowego punktu  
widzenia, użycie dronów 
znacznie obniża koszty, 
a także pozwala dotrzeć tam 
gdzie samolot czy helikopter 
nie może...
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„kuriera”, który tym razem nie jest już zbudo-

wany zgodnie z ideą helikoptera, ale jest swoistego 

rodzaju hybrydą. Posiada on zarówno śmigła 

pionowe, jak i poziome. Jest także wyposażony 

w nowoczesny system unikania kolizji z innymi 

statkami powietrznymi. Podczas badań nad 

tą maszyną stworzono aż 12 prototypów, 

w celu ustalenia jaka konstrukcja jest najlepsza 

dla konkretnego środowiska dostawy. Myślę, 

że wszyscy powinniśmy mocno trzymać kciuki 

za Amazon, żeby ich projekt odniósł kolejny 

sukces. Ponadto, że spółka ta uzyskuje przewagę 

nad swoją konkurencją, niewątpliwie ich praca 

przekłada się bezpośrednio na rozwój branży 

handlowej.

Zastosowania dronów przez przedsię-

biorstwa nie musimy jednak szukać aż za oce-

anem. Również na naszym rodzimym podwórku 

coraz więcej firm decyduje się na wykorzysta-

nie tej technologii w swoim interesie. Jednym 

z najbardziej znanych przykładów z Polski może 

być PKP CARGO, które używa dronów w celu 

przeciwdziałania okradaniu swoich pociągów. 

Spółka ta jest największym towarowym prze-

woźnikiem kolejowym w naszym kraju, a także 

drugim co do wielkości w Unii Europejskiej. 

Napady na składy z węglem potrafiły być bar-

dzo zuchwałe, a złodzieje decydowali się często 

na kradzież nawet z jadącego pociągu. PKP 

CARGO chwali się 55% spadkiem liczby grabieży 

dzięki użyciu bezzałogowców. Do tego celu uży-

wają oni dwóch rodzajów dronów. Pierwszym 

z nich jest jeden z najbardziej popularnych 

modeli — model chińskiej firmy DJI Phantom 

3  wyposażony w kamerę 4K. Jest on wykorzysty-

wany do lotów o charakterze patrolowym, które 

wspierają przejazdy pociągów. Głównie mają one 

charakter prewencyjny i jak przyznają pracownicy 

firmy sama obecność takiej maszyny odstrasza 

złodziei. Drugim typem dronów, które „pracują” 

dla PKP są drony typu „Eagle”. Konstrukcja ta jest 

bardziej zaawansowana — jej rozpiętość ramion 

wynosi ok. 1 metra w porównaniu do ok. 55 cm 

w przypadku Phantoma. Drony „Eagle” wyposa-

żone są w dwie kamery — pierwsza z nich to sprzęt 

o wysokiej rozdzielczości, który umożliwia wyko-

nanie dużego zbliżenia, na którym jesteśmy 

w stanie dojrzeć twarz złodzieja, nawet z odległo-

ści kilkuset metrów. Druga kamera wykorzystuje 

technologię termowizji, co umożliwia prowadze-

nie monitoringu również nocą. W tym przypadku 

sylwetka przestępcy jest doskonale widoczna 

nawet z odległości 2 km. Operatorami tych maszyn 

są wykwalifikowani pracownicy posiadający 

licencje na loty statkami bezzałogowymi. Obraz 

przekazywany jest na żywo do siedziby zespołu 

prewencyjnego, co pozwala łapać złodziei na gorą-

cym uczynku. PKP CARGO przyznaje również, 

że dzięki zadowoleniu z efektów pracy przy użyciu 

dronów zaczęto je wykorzystywać także do innych 

celów — m.in. do inspekcji wagonów.

Cywilne wykorzystywanie bezzałogowych 

statków powietrznych zyskuje coraz większą popu-

larność. Wartość krajowego rynku tych urządzeń 

w 2015 roku jest szacowana na ok. 165 mln PLN. 

W roku 2016 może ona wzrosnąć o 150% w przy-

padku zastosowań cywilnych, natomiast nawet 

o kilkaset procent w zastosowaniach wojskowych. 

Mnogość zastosowań oraz branż, w których statki 

bezzałogowe mogą być eksploatowane jest bardzo 

duża. Mogą być stosowane podczas filmowania 

i fotografowania z powietrza, a także w sektorze 

geodezyjnym, czy w końcu do monitorowania 

przez przedsiębiorstwa infrastruktury krytycznej, 

takiej jak chociażby telekomunikacyjne linie prze-

syłowe. Z biznesowego punktu widzenia, użycie 

dronów znacznie obniża koszty, a także pozwala 

dotrzeć tam gdzie samolot czy helikopter nie może 

pojawić się ze względu na swoje gabaryty i zacho-

wanie bezpieczeństwa. Technologie bezzałogowe 

odgrywają również coraz większą rolę w służbach 

porządku publicznego, takich jak policja i straż 

graniczna.

Czy istnieje zatem jakaś granica wykorzy-

stania możliwości tych stosunkowo niewielkich 

urządzeń? Czy jest skończona liczba ich zastoso-

wań? Na te pytania będziemy mogli odpowiedzieć 

na przestrzeni kilku lat, obserwując jak rozwija 

się ten rynek oraz w jakim kierunku będzie zmie-

rzał. Ceny statków wykorzystywanych do rekreacji 

zaczynają się już od kilkuset złotych i zachęcają 

wielu amatorów awioniki do rozpoczęcia swojej 

przygody z dronami. Profesjonalne urządzenia 

to już wydatek minimum kilku tys. PLN.

Konrad Gaponiuk

konrad.gaponiuk@skninwestor.com
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ALLEgRO ZAgROŻONE?
Czy kupowałeś coś kiedyś przez Internet? 

Śmiało można powiedzieć, że każdy student 

ma doświadczenie w zakupach on-line.

W Polsce, aż 60% wszystkich kupują-

cych w sieci stanowią osoby młode (15-34 lat). 

Szacuje się, że e-handel detaliczny w naszym kraju 

jest wart już ponad 30 mld PLN. Przez ostatnich 

kilka lat, jego wartość systematycznie wzrastała 

o kilkanaście procent z roku na rok. Eksperci 

uważają, że w najbliższym czasie Polska zbliży 

się do europejskich liderów e-handlu, którymi są 

Wielka Brytania i Niemcy. W pierwszym z opisy-

wanych krajów rynek ten jest wart 112 mld EUR, 

natomiast w drugim wartość e-handlu detalicz-

nego wynosi 45,8 mld EUR. Badania przeprowa-

dzone przez firmę Gemius, która dostarcza wiedzę 

o rynku internetowym, potwierdzają, że Polacy 

coraz chętniej robią zakupy w Internecie, co więcej 

przeznaczają na nie coraz większe kwoty.

Czynnikami motywującymi do tej formy 

zakupów są przede wszystkim niskie ceny. Kolej-

nym aspektem jest wygoda, ponieważ możemy 

kupić pożądany produkt bez wychodzenia z domu. 

W Polsce zdecydowanym liderem wśród 

serwisów e-handlu jest Allegro. Portal powstał 

w 1999 roku i wzorował się na amerykańskim 

serwisie aukcyjnym eBay. Początkowo platforma 

oferowała wystawianie przez użytkowników je-

dynie aukcji. Dzisiaj na Allegro sprzedawcy mogą 

zakładać również swoje sklepy. Przez tę platformę 

dziennie przechodzi blisko 400 tys. transakcji 

o wartości ponad 30 mln PLN. Tym samym, ser-

wis ten generuje 30-40% wartości e-handlu deta-

licznego w Polsce. Na drugim miejscu plasuje się 

OLX, należące do Grupy Allegro, a na trzecim nie-

mieckie Zalando.

już niedługo
pozycja lidera
w polskim
e-handlu może
się zmienić

„
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W  Polsce,  aż  60 %  wszystkich
kupujących w sieci stanowią osoby

młode (15-34 lat)

E-handel detaliczny w naszym 
kraju jest wart już ponad 30 mld PLN

Przez Allegro dziennie przechodzi blisko 
400 tys. transakcji o wartości ponad 

30 mln PLN

Amazon powstał w latach
90. ubiegłego wieku w USA

Zatrudnia w Polsce  4,5 tys. osób, 
a w tym roku chce stworzyć kolejne 

tysiąc miejsc pracy
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wszystkim z tego powodu coraz więcej Polaków 

korzysta z oferty chińskiej platformy.

Przeszkodą w zwiększeniu przez Aliexpress 

udziału w polskim e-handlu może stać się wprowa-

dzenie przez nasz rząd ustawy o podatku od sprze-

daży detalicznej, która prawdopodobnie będzie 

zawierała szereg zmian dla zagranicznych sklepów 

internetowych. Nowy podatek może skutkować 

tym, że zakupy na „chińskim allegro” staną się 

nieopłacalne. Na ten moment, prace nad ustawą 

wciąż trwają i ciężko powiedzieć, jak będzie wyglą-

dała jej finalna wersja.

Allegro, świadome rosnącego zagrożenia, 

związanego z rozwojem zagranicznych sklepów 

internetowych, przyjmuje pewną linię obrony. 

Wprowadza do swojego serwisu nowe funkcje, aby 

zdobyć nowych klientów i utrzymać swoich stałych 

użytkowników. W ostatnim czasie stworzyło Strefę 

Marek. To nowa zakładka, w której konsumenci 

mogą nabyć markowe produkty prosto od pro-

ducentów. Swoje sklepy otwiera tam coraz więcej 

znanych brandów, również tych niedostępnych 

wcześniej w sieci. Ponadto Allegro rozpoczęło sa-

modzielną działalność w e-handlu tworząc swój 

oficjalny sklep. Początkowo w ofercie były tylko 

zabawki, jednak bardzo szybko ten asortyment się 

powiększa. Obecnie, w sklepie znajduje się ponad 

5 tys. produktów z 16 różnych kategorii.

Czy Amazon pojawi się na polskim rynku 

e-handlu, a Aliexpress przekona do siebie więk-

sze grono kupujących? Czy w najbliższych latach 

Allegro utrzyma swoją pozycję lidera? Czy zmieni-

my swoje przyzwyczajenia i zamierzając kupić coś 

w sieci – skorzystamy z Amazon lub Aliexpress za-

miast Allegro? Dowiemy się wkrótce.

Mikołaj Kubielski

mikolaj.kubielski@gmail.com

Już niedługo pozycja lidera w polskim 

e-handlu może się zmienić. Co jest tego po-

wodem? Oczywiście konkurencja z zagranicy. 

Polacy coraz częściej robią zakupy w sieci, w za-

granicznych sklepach internetowych. Serwisy auk-

cyjne i portale zakupowe, które odniosły sukces 

w macierzystych krajach, podbijają nowe rynki. 

Dynamicznie rozwijający się e-handel w Polsce 

może przyczynić się do tego, że to właśnie nasz kraj 

stanie się atrakcyjnym miejscem do ich ekspansji. 

Najczęściej wybieranymi przez internautów za-

granicznymi sklepami internetowymi są Amazon 

i Aliexpress.

Amazon powstał w latach 90. ubiegłego 

wieku w Ameryce. Uważany jest za największy 

na świecie sklep internetowy. Od dłuższego czasu 

prowadzi ekspansję geograficzną w Europie 

i działa już w takich krajach jak: Niemcy, Francja, 

Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania.

W 2014 roku firma otworzyła olbrzymie 

centra logistyczne pod Wrocławiem i Poznaniem. 

Obecnie koncern ten zatrudnia w Polsce 4,5 tys. 

osób, a do końca tego roku chce stworzyć kolejne 

tysiąc miejsc pracy. Firma nie ujawniła planów, 

co do otwarcia sklepu internetowego w Polsce, 

natomiast wszystko wskazuje na to, że prędzej czy 

później do tego dojdzie. Na dzień dzisiejszy Polacy 

mogą korzystać z angielskiej wersji serwisu, jed-

nak wybór produktów jest ograniczony.

W przypadku otwarcia polskiego sklepu 

Amazon, jego udział w rynku e-handlu przypusz-

czalnie się zwiększy. Ciężko stwierdzić z jakim od-

biorem spotka się nowa platforma w Polsce i czy 

nasi rodacy będą skłonni zmienić swoje przyzwy-

czajenia zakupowe. Historia może się powtórzyć 

i sytuacja może wyglądać jak w 2012 roku, kiedy 

to na polskim rynku debiutowało Zalando. 

Powstało ono w 2008 roku w Niemczech i jest naj-

bardziej znanym sklepem internetowym u naszych 

zachodnich sąsiadów. Firma w zawrotnym tem-

pie osiągnęła olbrzymi sukces na swojej rodzi-

mej ziemi, natomiast wprowadzając swój sklep 

do Polski nie zrobiła rewolucji na naszym rynku.

Drugim znaczącym konkurentem Allegro 

jest chińska platforma zakupowa Aliexpress, któ-

ra działa od 2010 roku. Od niedawna serwis ma 

swoją polską wersję, co ułatwia zakupy naszym 

rodakom. Kolejnym udogodnieniem jest możli-

wość płatności za pomocą serwisu przelewy24. 

Ogromną wadą zakupów na Aliexpress jest długi 

czas oczekiwania na przesyłkę, który wynosi 

od kilku tygodni do nawet paru miesięcy. 

Ponadto, istnieje większe ryzyko zakupu produktu 

niezgodnego z opisem. Z drugiej strony, internau-

tów zachęcają niższe ceny niż na Allegro i przede 
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ETF — EFEKTYWNE 

OSZCZĘDZANIE
Według Fiscal Sustainability Report, opra-

cowanego przez Komisję Europejską, stopa 

zastąpienia, czyli relacja wysokości pierw-

szej emerytury do wartości ostatniej pen-

sji, ma wynieść w 2060 roku ok. 18,7%. 

Zakładając, że na koniec swojej kariery 

— w wieku 67 lat, nasze zarobki wynosić 

będą 10 tys. PLN, emerytura jaka nas czeka 

to niecałe 1 900 PLN. W jaki sposób oszczę-

dzać na własną rękę, aby zabezpieczyć się 

na przyszłość przy braku wiedzy o rynku 

kapitałowym? 

TFI to drogi wybór

Pierwsza myśl to znane na polskim rynku 

TFI – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 

Dzięki nim oddamy przecież nasze pieniądze pod 

opiekę doświadczonych zarządzających fundu-

szami oraz analityków inwestycyjnych, których 

jedynym zajęciem jest obserwowanie rynków 

i uważne śledzenie wykresów cen akcji. W dłuższej 

perspektywie nasze oszczędności na pewno urosną, 

a my emeryturę spędzimy na Majorce.

Niestety, rzeczywistość jest zupełnie inna. 

Zgodnie z raportem Izby Zarządzających Fun-

duszami i Aktywami za rok 2014, jedynie 60% 

funduszy w Polsce zdołało zwiększyć wartość 

zgromadzonych środków w oferowanych fundu-

szach, a pozostałe TFI odnotowały straty. Pamię-

tajmy też, że TFI pobierają różnego rodzaju 

opłaty podczas zarządzania naszym kapitałem. 

Przykładowo należności za zarządzanie — roczna 

suma od wielkości kwoty zarządzanej wynosi 

ok. 3-4%, a prowizja dystrybucyjna — nawet do 

5% od kapitału, który chcemy zainwestować. 

Zatem, zanim nasze oszczędności zaczną na nas 

pracować, zostaną pomniejszone o opłatę dystry-

bucyjną, a co roku od kwoty bazowej i od zysków 

pobrane zostanie zobowiązanie za zarządzanie. 

Wszystkie opłaty reprezentuje wskaźnik TER 

(Total Expense Ratio) — miernik kosztów całkowi-

tych funduszy, odpowiednik RRSO dla kredytów. 

W Polsce TER wynosi średnio 4,02% dla funduszy 

akcyjnych, a dla funduszy instrumentów dłużnych 

1,76%. Co ciekawe, TER w polskich TFI jest średnio 

dwukrotnie wyższy niż w innych krajach Europy. 

Czym jest ETF?

Jeżeli tak niewiele Towarzystw Funduszy Inwesty-

cyjnych powiększa aktywa klientów, a następnie 

pobiera tak duże opłaty za inwestowanie naszych 

pieniędzy, to czy istnieje sposób na osiągnięcie 

wysokiego zysku przy niższych opłatach? 

Odpowiedzią może być ETF (ang. Exchange 

Traded Fund). To otwarty fundusz inwesty-

cyjny notowany na giełdzie, który odzwiercie-

dla zachowania danego indeksu giełdowego. 

Pierwsze próby stworzenia instrumentu na kształt 

dzisiejszych ETF’ów miały miejsce w 1989 roku, 
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duszy z wynikami indeksów. Z badań z ostatnich 

5 lat wynika, że ponad 70% funduszy przegrywa 

ze swoimi indeksami. Co oznacza, że w 70% przy-

padków bardziej opłaca nam się inwestować 

w ETF’y, które śledzą indeks, tym samym osiągają 

taki sam wynik przy niższych kosztach utrzymania.

Rynek ETF w Polsce

ETF’y nie są jednakowo popularne na całym 

świecie, lwią część rynku stanowią Stany Zjed-

noczone, w których instrumenty są dostępne od 

1993 roku. W Europie, ETF’y mogliśmy spotkać 

od 1999 roku, a w Polsce pojawiły się stosunkowo 

niedawno, bo dopiero w 2010 roku. Niestety nie 

zyskały one wielkiej popularności tak jak w USA, 

Niemczech czy we Włoszech. Obroty miesięczne 

rynku ETF w 2013 roku wynosiły kilka mln PLN, 

co na tle rynku akcji, którego obroty sięgają kil-

kunastu miliardów, nie robi większego wrażenia. 

Niska popularność przekłada się na niewielką 

płynność, przez co możemy nie mieć możliwo-

ści zrealizowania transakcji na instrumencie, 

co jest dużą wadą dla osób handlujących krót-

koterminowo. W Polsce dostępny jest ETF 

na WIG20 oraz ETF’y giełd zagranicznych — ame-

rykańskiego S&P500 oraz niemieckiego DAX. 

Dzięki temu mamy prosty dostęp do zagranicz-

nych rynków, ale musimy w tym przypadku przy-

gotować się na dodatkowe ryzyko walutowe. Polski 

rynek wyróżnia się na tle rynków Europy Central-

nej, ale wciąż daleko nam do rynków rozwiniętych.

Ciekawa alternatywa dla TFI

Rynek ETF w porównaniu do TFI jest bardzo 

mały, jednak jest od niego zdecydowanie młodszy, 

przez to nie miał okazji zyskać szerokiego grona 

odbiorców. Na pewno, najlepszym argumentem 

przemawiającym za ETF’ami jest ich cena, nawet 

dziesięciokrotnie niższa niż koszty jednostek TFI. 

Przy założeniu inwestowania długotermino-

wego, tak duża różnica w cenie nabycia i prowizji 

od zarządzania (opłaty pobieranej co roku) powo-

duje, że ETF’y są bardzo atrakcyjną alternatywą. 

Jednak należy pamiętać, że niska płynność ETF’ów 

na giełdzie w Warszawie może poważnie utrudnić 

handel oraz zmniejszyć opłacalność tych instru-

mentów. W sposób pozytywny nastawia fakt, 

że ETF’y zyskują popularność na światowych ryn-

kach i na dobre się tam zadomowiły. Jeżeli rynek 

tego instrumentu będzie rozrastał się również 

w Polsce, wtedy będzie to tanie i proste narzędzie, 

dostępne dla każdego.

Daniel Garbiec

daniel.garbiec@skninwestor.com

niestety, nie spotkały się one z zainteresowaniem 

inwestorów. Kolejnym krokiem było stworzenie 

TIPs 35 – Toronto 35 Index Participation Units, 

sporządzonym przez giełdę w Toronto rok póź-

niej. Jednak krokiem milowym w historii ETF’ów 

było stworzenie przez American Stock Exchange 

w roku 1993 jednostki o nazwie S&P 500 Depo-

sitory Receipt , która zyskała ogromną popular-

ność i do dziś pozostaje jednym z najchętniej tra-

dowanym tego typu instrumentem w USA. Przez 

zaledwie 20 lat, rynek ten zwiększył się z jednego 

funduszu aż do 1 800 z aktywami wartymi 2,4 bln 

USD, z każdym rokiem zyskując coraz większe 

zainteresowanie na całym świecie.

ETF biją TFI

Co zatem sprawia, że rynek ETF’ów rośnie tak 

dynamicznie? Po pierwsze cena. ETF’y to pasywne 

fundusze, które jedynie śledzą dany indeks, 

np. WIG 20, nie próbują z nim wygrać, jeżeli 

indeks wzrośnie o 1%, ETF wzrośnie o ok. 1%, 

gdy indeks straci 1%, to samo stanie się z ETF’em. 

Dzięki temu, nie wymaga on aktywnie zarządza-

jących funduszem, a tym samym jego cena może 

być nawet 10-krotnie niższa w stosunku do jed-

nostek emitowanych przez fundusz inwestycyjny. 

Przeciwnie do ETF’ów próbuje on wygrać z ryn-

kiem poprzez aktywne zarządzanie portfelem 

spółek, co w rezultacie powoduje generowanie 

kosztów przez personel handlujący na giełdzie. 

Przeciętna wartość za kupno i za sprzedaż ETF’u 

to 0,3-0,5%, a roczna prowizja za zarządzanie 

wynosi ok. 0,5%. Kolejną zaletą ETF’ów jest ela-

styczność. Jako instrument notowany na giełdzie, 

jego wycena zmienia się przez cały czas trwania 

jej sesji, natomiast wycena jednostek funduszy 

inwestycyjnych odbywa się jeden raz w ciągu 

dnia, po zamknięciu sesji. Notowanie ciągłe 

umożliwia nam natychmiastowe zbycie aktywów, 

jeżeli np. cena gwałtownie spadnie. Jednym 

z kluczowych argumentów przemawiających 

na korzyść ETF jest fakt, że często osiągają lepsze 

wyniki niż Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. 

Agencja ratingowa S&P od 2000 roku przepro-

wadza badania, w których porównuje wyniki fun-

...najlepszym argumentem 
przemawiającym za ETF’ami 
jest ich cena, nawet dziesię-
ciokrotnie niższa niż koszty 
jednostek TFI

‚‚
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originators being able to realize their even big-

budget projects. 

The entire process takes place on the Inter-

net. A selected project is described and placed 

at a special web portal, designed to collect pay-

ments. It is important to determine the financial 

threshold, which allows to achieve the purpose, 

and the duration of the fundraising.

Historical overview

It all started with music. In 1997, American fans 

of the British rock band Marillion gathered 

60 000 USD through the Internet to pay for the 

band’s concert tour in the United States. In the 

following years, in the same way the musicians 

financed their new albums. With time, more and 

more music projects and panels came to be fully 

funded through fundraising.

Crowdfunding, due to the fact that it orig-

inated mainly within the music industry, has 

been constantly evolving, and now is used to 

finance new projects related to various subjects. 

Along with this idea of raising funds from the 

people, new platforms mediating in the collection 

of cash have been created. In 2008 Indiegogo was 

established and in 2009 Kickstarter — currently 

the world’s largest and most popular crowdfund-

ing portal — was started.

It was this platform that was used to collect 

the record amount of 20 million USD for the inno-

vative project Pebble!

Pebble is a smartwatch which had been 

patented a long time before it was promoted by 

Do you have an idea for a business? Pass 

the hat around! Crowdfunding as an alter-

native funding source. 

What to do when you have an idea for an 

interesting social action, cultural project or unu-

sual business, but you have no money? When all 

forms of financing are unavailable to you but you 

want to fulfill your dreams? Forget your problems 

— the online community will fund them for you! 

The case is simple. You only need to describe 

the project and announce the fundraising on your 

selected crowdfunding portal. If your idea draws 

enough people — each willing to pay even a sym-

bolic amount of money — you will attain the goal. 

The Internet provides a wide range of possibilities. 

You only need to intrigue the virtual community, 

make it interested in supporting innovative ideas.

The concept of crowdfunding is extremely 

simple — you designate the amount of money and 

the time period during which you want to raise 

it. If you manage to gather the funds within this 

time, you will receive this money. If you do not 

—what has been raised will be returned to those 

who pledged to support you.

Financing through crowdfunding makes 

no one a loser. In return, you can offer to your pro-

spective benefactors special rewards — discounts, 

vouchers, product samples, or shares in the newly 

formed company. The decision concerning the 

form of appreciation it is up to you.

So what exactly is crowdfunding?

Crowdfunding is a form of alternative financ-

ing of projects through the internet community. 

The mechanism of raising money is based on small 

payments made by many people, resulting in the 

SuPPORT FROM THE 

INTERNET
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Apple. The project appeared on Kickstarter in 

2011 and immediately caught the attention of 

the crowds. The aim of the project was to gather 

500 thous. USD. Pebble, attractive not only due to 

its high quality but also its attractive price, raised 

the intended amount a few dozen times! All thanks 

to single donations made by Internet users.

Moreover, Europe has not remained indif-

ferent to the idea of crowdfunding. The first online 

fundraising platforms were created in 2011 , based 

on very similar principles. As recently as in 2015 

research about the recognizability of crowdfund-

ing platforms  operating in Poland was conducted. 

18 platforms were awarded.

The biggest of these is Polakpotrafi.pl, 

formed in 2011. According to the data published 

on the website by the end of February 2016, 

investors have paid the sum of 1 140 121 PLN. 

The portal also boasts about the number of com-

pleted projects — 2129, the biggest of which has 

reached the sum of 284 110 PLN. It was a project 

whose aim was to revive ‘Secret Service’ — a mag-

azine about games.

Equally interesting projects were: build-

ing a racing car based on  the model of an F1 car, 

creating a new body for the Nowa Warszawa car, 

converting cars powered by gasoline into electric 

ones, or an mobile app  to test food additives.

Awards for investors

The originator decides on the forms of awards 

for prospective investors. These can be cash  

prizes, benefits or services. The more ingenious 

an award is, the more it attracts the attention 

of the crowd . It turns out that, in exchange for 

unique bonuses such as meetings with direc-

tors, access to a recording studio or participation 

in a pre-show, people may be willing to give more 

to a project.Rewards for giving funds do not have 

to be material. For example, in exchange for finan-

cial support, one may become a shareholder and 

receive a package of shares in the company which 

implements a particular project. Thus, payments 

for the project become a form of investment. 

Equity crowdfunding is often used to finance 

start-ups and new business projects. Moreover, 

by acquiring shares, investors also obtain the right 

to decide on the company’s fate. On the other 

hand, originators can count on a much larger 

capital of the richer group of investors, prone 

to greater risk. 

Advantages

One great advantage of social financing is the 

dialogue with investors. At any time, online plat-
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Crowdfunding is becoming an increas-
ingly popular form of support, not only 
financial, but also in terms of access 
to marketing tools and a wider range 
of customers

„

ject should be transparent and be prepared sol-

idly. The conviction of the reasonableness of the 

project from a business point of view is of greatest 

importance.

Although crowdfunding has not been fully 

regulated by law yet, it creates great opportuni-

ties for development. Crowdfunding is becom-

ing an increasingly popular form of support, 

not only financial, but also in terms of access 

to marketing tools and a wider range of customers. 

Moreover, alternative financing reduces costs and 

shortens administrative action.

As shown by a study on alternative financing 

industry in the European Union carried out by the 

University of Cambridge, the market for alterna-

tive financing is growing rapidly. Its value in the 

EU in 2014 amounted to 2 957 million EUR. Thus, 

it forecasts an increase in the market of equity 

crowdfunding to the level of 420 mln EUR.

Małgorzata Szwarocka

malgorzata.szwarocka@gmail.com

forms offer insight into business plans, financial 

projections and the management of the invest-

ment process. The advantages of this method over 

traditional financing are: its speed, easy access 

and reduced expenses on legal services. The idea 

of placing the project on the Internet helps greatly 

to promote them, reducing the cost of marketing 

campaigns. A project which draws the attention 

of the community has a chance of the popularity 

without involving any creators’ cash.

How to raise the funds?

• Consider the idea of the project — at the begin-

ning you just need to have a good idea! It is impor-

tant that it appears as credible from the perspective 

of investors. As a matter of diligence, you should 

prepare a business plan, financial predictions for 

the future and other required documents.

• Register the idea on a crowdfunding platform

• Determine the amount of cash which is your aim, 

the time limit and what will be the rewards for the 

investors.

• Take care of promotion — the time during which 

you can advertise your idea on the platform is lim-

ited. Keep in mind that you are supposed to attract 

the attention of potential investors in a few dozen 

days. Each platform provides plug-ins which ena-

ble a project’s publication on social networking 

sites.

• Gather the money — the project can be car-

ried out only when its originator collects 100% 

of the money they want to raise. The project can 

be financed over 100% but only within there is 

time for subscription left. Once the project does 

not receive the required sum of funds, the paid 

up capital has to be returned to investors.

• Run the project — after gathering certain capi-

tal, the portal usually offers a legal and accounting 

assistance. However, after signing relevant doc-

uments, cash will be transferred to the account 

of the designers.

Although acquisition of financing is not 

a complicated process, it requires a great care. 

The author must be trustworthy, whereas the pro-
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FIND THE RIGHT WAY
It is not motivation talk. It is not about 

gripping the audience. It is not about giv-

ing advice. It is not psychotherapy. It is not 

training. What is coaching, then?

What is coaching? 

Coaching is companioning in development, 

it is supporting in achieving the client’s goals. 

According to the International Coaching Federa-

tion — the leading global organization dedicated 

to advancing the coaching profession – coaching 

is partnering with clients in a thought-provoking 

and creative process that inspires them to maxi-

mize their personal and professional potential. 

Moreover, according to another coaching organ-

isation – International Coaching Community 

— the essence of coaching is to help a person change 

in the way they wish and help them to go in the di-

rection they want to. What is more, coaching sup-

ports a person at every level in becoming whom 

they want to be, as well as it builds self-awareness, 

empowers choice and leads to change.

Coaching believes that all resources and 

answers are in the client. He or she is an expert 

in their own life and does not need any counsel-

ling or advice. The coaching process helps clients 

to improve their outlook on life or work and 

unlock their potential to achieve their goals. 

The role of a coach is to ask such questions and 

propose such tools that will help the client to dis-

cover those resources in themselves. The Coach 

is responsible for discovering and clarifying  

a client’s goal, for encouraging the client’s self-dis-

covery, for eliciting client-generated solutions and 

strategies, as well as for holding the client respon-

sible and accountable.

How does the coaching process look like? 

The coaching process usually consists of a so-

called ‘zero session’ (orientation session) and from 

a few to a dozen or so further sessions. A single 

session is a meeting of the coach with their client 

(so-called ‘coachee’), that lasts about an hour. 

Firstly, the client and the coach establish the con-

tract, which is a set of rules obtaining during the 

whole coaching process. Then the client defines 

the subject area and goals for the particular ses-

sion or the whole process.

Proper questions and short individual ex-

ercises are the main tools in any coach’s work. 

Furthermore, they often use pictures, symbols, 

metaphors, structures, tables, diagrams, scales 

or other coaching tools. It is also popular 

to give ‘homework’, which are specific tasks that 

clients are to complete before the next session. 

Coaches select proper tools corresponding with 

their client’s needs and the subject area of the 

coaching process.

What is the GROW model in coaching?

The GROW model is one of the most common 

models used in coaching processes. It is the ac-

ronym for four steps: Goal, Reality, Options and 

Will/Way forward.

In the first step, the coach supports the cli-

ent in discovering and clarifying his or her goal. 

It could relate to business (for example: to in-

crease sales or to motivate employees), career (for 
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example: to find a new job or to set up their own 

business), or personal life (for example: to change 

dietary habits or to start doing some sport). Dur-

ing that phase, SMART could be also a useful tool. 

It is also an acronym, which stands for a set of 

five features of a well-set goal. It means that goal 

should be Simple, Measurable, Achievable, Rele-

vant and Time defined.

Examples of coaching questions at the Goal 

step:

• What is important to you?

• What do you want to achieve?

• What do you really want?

• What do you want to change?

• How will you know that you have achieved this 

goal?

Next, the coaching process focuses on Re-

ality, that is the present situation regarding the 

established goal. Here the client analyses his or 

her resources, both internal and external, that can 

help them to reach their goal. These could be for 

example his or her skills, knowledge or experience.

Examples of coaching questions at the Real-

ity step:

•Where are you now in relation to your goal?

•Have you already taken any steps towards your 

goal?

•Why haven’t you reached that goal yet?

•What do you think is stopping you?

•What skills/knowledge/attributes do you have?

During the next step — Options — the cli-

ent thinks about the possible ways to achieve his 

or her goal, to get from Reality to the set Goal. It 

is also important to analyse each option, to think 

about their assets and faults. For example, the 

SWOT analysis could be an appropriate tool here, 

as it focuses on Strengths, Weaknesses, Opportu-

nities and Threats connected to a particular idea. 

During this phase, the coach could also ask the cli-

ent about people who could be able to help them 

to reach the goal, and about possible difficulties the 

client could face and how they could cope with them.

Examples of coaching questions at the Op-

tions step:

•What are your options to reach your goal?

•What can you do? 

•What do you think you need to do next?

•What do you think you need to do to get closer 

to your goal?

•What’s the best/worst thing about each of these 

options?

The last step in the GROW model regards 

the Will or Way forward. Here client decides what 

specifically he or she will do and what will be his 

or her first step.

Examples of coaching questions at the Will/

Way forward step:

•What actions will you take? 

•When are you going to start? 

•What will be your first step?

•When are you going to do that?

•How can you keep yourself motivated?

•How will you know you have been successful?

Taking under consideration the client’s 

needs and goals, each phase could last one or sev-

eral sessions. 

Nowadays, coaching is becoming an increas-

ingly popular method of personal development. 

In some cases it could be a really effective way 

to achieve goals. However, it is important to re-

member that there are still other methods like 

training, mentoring or counselling and it is essen-

tial to choose the best method for our needs.

Agata Matuszewska M.A.

Owner of Ready to Grow 

www.readytogrow.pl 

Coaches select proper tools 
corresponding with their 
client’s needs and the subject 
area of the coaching process

„
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SZukAjĄC RÓWNOWAgI
Statystycznie rzecz biorąc, ludzie mają 

problem z pogodzeniem życia prywatnego 

z zawodowym, bowiem nie potrafią znaleźć 

odpowiedniego balansu. 

Kłopoty pojawiają się na obu płaszczy-

znach — niektórym, z różnych względów, z trud-

nością przychodzi zaakceptowanie konieczności 

znalezienia sobie jakiegoś dochodowego zajęcia. 

Z kolei inni z łatwością zostają w pracy po godzi-

nach, w celu dokończenia obowiązków niewy-

konywanych przez szefa, czy innych współpra-

cowników. Bywa także, że kierują się oni innymi 

względami aby zostać w firmie po zakończeniu 

swoich zadań. Odczucia związane z uzyskaniem 

balansu przekładają się w bezpośredni sposób 

na stan zdrowia (zarówno psychiczny, jak i fizycz-

ny) oraz poczucie szczęścia (lub też jego brak) oso-

by zainteresowanej.

Tym, którzy zostali dotknięci, przez jeden 

z największych problemów współczesnej cywili-

zacji, jakim jest brak odczuwania odpowiedniego 

balansu, z odsieczą przychodzi tzw. work-life ba-

lance. Idea ta dzięki zorganizowanym działaniom, 

ma pomóc w znalezieniu złotego środka pomiędzy 

pracą, a życiem osobistym. Jak wskazują pewne 

źródła, zalążki koncepcji work-life balance można 

datować na lata 70. XX wieku. Inne materiały mó-

wią o wizji, według której kształtuje się ona nie-

przerwanie od czasu rewolucji przemysłowej, tj. 

od XVIII – XIX wieku. Niezależnie od tego trzeba 

zaznaczyć, że idea ta jest wciąż daleka od swojej 

potencjalnie ostatecznej formy — jej fundamen-

ty pozostają niezmienione, natomiast cała reszta 

podlega ciągłym fluktuacjom. 

Czy work-life balance jest tworem tak pięk-

nym, jak go malują? Czy jego wdrożenie w sa-

tysfakcjonującej formie jest w ogóle możliwe? 

A może jest to tylko jeden z wielu podważanych 

i powtarzanych obecnie mitów? Przy odpowiedzi 

na te pytania, rodzą się pewne problemy, które 

warto poruszyć w dalszej części tego artykułu.

Problem 1 – wiele zależy od pracodawcy

Pierwsze utrudnienie pojawia się w momencie, 

kiedy nie jesteśmy samozatrudnieni — tak jak 

ogromna rzesza pracujących. W tej sytuacji to od 

naszego przełożonego lub — co gorsza — od kultu-

ry organizacyjnej firmy, w której pracujemy, zależy 

czy i w jakim stopniu uda nam się przeprowadzić 

odpowiednie zmiany zarówno w pracy, jak i poza 

nią. Obecnie w niektórych przedsiębiorstwach, 

dość powszechnie stosowane są pewne udogodnie-

nia dla jej pracowników, takie jak: elastyczny czas 

pracy, czy możliwość sporadycznego pracowania 

zdalnie. Jeżeli takie modyfikacje nie mogą zostać 

wykorzystane przez konkretną osobę pracującą 

w danej firmie, a nie potrafiącą odnaleźć właściwe-

go balansu, to pozostaje jeszcze inna opcja… zmia-

na pracy. Jest to jednak prawdopodobnie ostatnia 

z rad, jaką ktokolwiek chciałby usłyszeć, choć cza-

sem może być jedyną, która pozwoli wprowadzić 

plan zdrowego balansu w życie.

Problem 2 — nie istnieje złoty środek

Głównym celem work-life balance jest znalezienie 

złotego środka. Złotego środka, czyli równowagi, 

integralności, poczucia, że wszystkie nasze war-

tości, postawy i działania tworzą spójną całość, w 
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zgodzie z którą chcemy żyć – a więc też i pracować. 

Jak jednak łatwo zauważyć, złoty środek będzie 

czymś zupełnie innym dla każdego z nas. Przeko-

nania i zachowania nam towarzyszące są warun-

kowane wraz z dniem narodzin przez niezliczoną 

gamę czynników zewnętrznych, do których można 

zaliczyć kulturę, w której dorastaliśmy, a także lu-

dzi, którzy byli obecni w danych momentach na-

szego życia. Wyznaczenie odpowiedniego balansu 

jest więc sprawą indywidualną, co w wielu przy-

padkach staje się przeszkodą nie do przeskoczenia. 

Można to zaobserwować na przykładzie wielkich 

korporacji, gdzie nie ma możliwości przygotowa-

nia w pełni spersonalizowanego planu działania 

dla każdego z pracowników. Jak wiadomo, zawsze 

mamy tu do czynienia z pewnymi szablonami 

i schematami, które nie wszystkim odpowiadają 

w równym stopniu.

Problem 3 – niejasność definicji

Wnioski wyciągnięte w poprzednim akapicie bez-

pośrednio podkopują ideę głównego przedmiotu 

rozważań tego artykułu – pojęcia work-life ba-

lance. Skoro jego głównym celem jest znalezienie 

złotego środka, to jeśli założymy, że ten w wersji 

uniwersalnej nie istnieje, to zdaje się, że cała kon-

cepcja zaczyna tracić sens. Czy jednak sprawia 

to, że idea work-life balance powinna zostać rzu-

cona w kąt, a czas poświęcony na jej rozwijanie 

oddelegowany do innych, ważniejszych obszarów?

Work-life balance — szersza perspektywa

Większość ludzi lubi, kiedy im się mówi, co i w jaki 

sposób mają robić. Przeciętny człowiek nie potrafi 

samodzielnie zadbać o dodatkowe udogodnienia 

dla samego siebie ani wpłynąć na pewien stan rze-

czy. Stosuje tutaj sprytną wymówkę, jaką jest tłu-

maczenie się czynnikami od niego niezależnymi. 

Ludzie czekają na rozwiązania strukturalne, wdra-

żane odgórnie, zamiast poświęcić swój własny czas 

i energię na opracowanie przemyślanej i sper-

sonalizowanej ścieżki zrównoważonego rozwoju 

i w rezultacie osiągnąć pożądany balans.

Tymczasem, to właśnie może okazać się klu-

czem do przysłowiowego sukcesu. Zamiast starać 

się przypisać koncepcji work-life balance zba-

wienne znaczenie dla mas, należałoby potraktować 

to pojęcie, jako łatkę dla zestawu zasad i zacho-

wań, którą każdy człowiek z osobna powinien 

sobie wypracować. Zestawu, który sprawi, że sta-

niemy się zdrowymi, pogodnymi i zadowolonymi 

z życia ludźmi.

Bartek Arendarski

bartek.arendarski@gmail.com

Wyznaczenie odpowied-
niego balansu jest więc 
sprawą indywidualną

„
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MOWA jEST
SREBREM?

roku. Podjęli się oni oszacowania wskaźnika ren-

towności inwestycji dla języka obcego. Boaz Key-

sar, będący na co dzień profesorem psychologii 

na Uniwersytecie w Chicago, został zaproszony 

do współtworzenia audycji, w której zaprezento-

wał wyniki swojego eksperymentu. Jego badania 

pokazują, że jesteśmy znacznie bardziej skłonni 

do podjęcia ryzyka finansowego, kiedy posługuje-

my się naszym „drugim” językiem. Taka zdolność 

pojawia się także w kwestii dylematów moralnych. 

Osoby, którym zadano pytanie: „Czy poświęciłbyś 

jedną osobę, by uratować pięć innych?” w ich oj-

czystym języku były raczej niechętne do udziele-

nia twierdzącej odpowiedzi. Natomiast Ci, którym 

to samo pytanie zadano w języku obcym, znacznie 

częściej odpowiadali „tak”. Prawdopodobnie jest 

to spowodowane tym, że język obcy jest dużo mniej 

emocjonalny. Posługując się nim częściej kieru-

jemy się logiką niż uczuciami, jesteśmy bardziej 

refleksyjni, analizujemy więcej aspektów danego 

problemu, dokonujemy lepszego szacunku zysków 

i strat, a co za tym idzie, jesteśmy dużo mniej na-

rażeni na podjęcie pochopnej, nieopłacalnej de-

cyzji. Trudno ocenić, czy podwyższona skłonność 

do podejmowania ryzyka jest wadą czy zaletą. 

Faktem jest natomiast to, że uczenie się innego ję-

zyka niż nasz własny mocniej oddziałuje na nasz 

mózg — poprawia się nasza pamięć, a niektóre 

Przeglądając oferty pracy można dojść 

do wniosku, że w sferze znajomości języ-

ków obcych zaszły dość znaczące zmiany. 

Często okazuje się bowiem, że nawet 

doskonała znajomość jednego języka 

(np. popularnego angielskiego) nie gwa-

rantuje żadnej wyraźnej przewagi nad kon-

kurencją. 

Płynne posługiwanie się innym językiem 

niż ojczysty stało się wręcz wymogiem stawianym 

potencjalnym pracownikom. Poszukujący pracy, 

z reguły zdają sobie z tego sprawę i inwestują swój 

czas i pieniądze, by sprostać wymaganiom rynku 

pracy: uczęszczają na kursy, lekcje indywidualne 

czy próbują samodzielnie przyswoić nowy język 

lub udoskonalić ten, który już znają. Jednak na-

leży zastanowić się nad tym, czy inwestowanie 

w kompetencje językowe faktycznie jest opłacalne. 

Ekonomiści zaskakująco rzadko zajmują się 

tym zagadnieniem. Jest to dość niezwykłe zjawi-

sko zważywszy na fakt, że wycenie często podle-

gają inne kompetencje pracowników, a nierzadko 

nawet ich stopnie naukowe. Jednakże oszacowa-

nie wskaźnika rentowności inwestycji dla języka 

obcego jest dość trudne. Przede wszystkim dla-

tego, że kwantyfikacja tej zdolności za pomocą 

„sztywnych” danych jest praktycznie niemożliwa. 

Znajomość języka obcego jest skorelowana z wie-

loma aspektami — nie wpływa jedynie na wyso-

kość naszego wynagrodzenia. Rzutuje również na 

rozwój innych umiejętności, które mogą zmak-

symalizować nasz zysk jeszcze bardziej (a z tego 

niewiele osób zdaje sobie sprawę). Ile zatem warta 

jest znajomość języka obcego?

Na to pytanie starali się odpowiedzieć auto-

rzy podcast’u Freakonomics już w połowie 2014 
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badania dowodzą nawet, że osoby dwujęzyczne 

rzadziej zapadają na chorobę Alzheimera, czy de-

mencję.

Jeżeli zaś chodzi o kwestie ściślej związa-

ne z finansami, Albert Saiz — ekonomista z MIT, 

oszacował o ile znajomość języka obcego może 

zwiększyć nasze zarobki. Wyniki jego obliczeń 

są dość pesymistyczne. Okazuje się, że w przy-

padku osób dwujęzycznych w skali roku wyna-

grodzenie zwiększa się zaledwie o 2%. Zatem 

zakładając, że roczna pensja wynosi 38 tys. USD 

daje to jedynie 760 USD dodatkowego zysku. 

Należy jednak pamiętać, że są to badania 

przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, 

a wspomniany dwuprocentowy wskaźnik ren-

towności odnosi się do języka hiszpańskiego. 

Znajomość innych języków może zapewnić wyższe 

zyski: francuski pozwala osiągnąć zwrot oscylujący 

w okolicach 2,7%, a niemiecki około 4%.

Z kolei w Polsce relacja między znajomo-

ścią języka obcego, a wynagrodzeniem wygląda 

nieco inaczej. W 2013 roku firma Sedlak&Sedlak 

opublikowała raport, który wskazuje, że najlepiej 

zarabiają osoby, które biegle władają językiem 

angielskim (wartość środkowa zarobków dla 

osób władających angielskim to według raportu 

5670 PLN). Na drugim miejscu znalazł się język 

francuski (5645 PLN), a na trzecim niemiecki 

(5500 PLN). Należy jednak podkreślić, iż wynagro-

dzenie wzrasta tylko wtedy, jeśli faktycznie używa-

my języka w pracy – teoretyczna znajomość języka 

bez praktycznego wykorzystania nie zaowocuje 

wyższymi zarobkami.  Jeżeli zatem korzystamy 

z naszych zdolności lingwistycznych w codziennej 

pracy, posługujemy się biegle językiem angielskim 

i zajmujemy stanowisko kierownicze, nasze za-

robki mogą być aż o 82% wyższe, w porównaniu 

do osoby zajmującej to samo stanowisko bez 

znajomości tegoż języka. Analogiczna sytuacja 

ma miejsce na stanowisku samodzielnego księ-

gowego. Team Leader, który zna angielski może 

potencjalnie zarobić o 60% więcej, niż ten, któ-

ry go nie zna. Różnice co prawda maleją wraz 

ze spadkiem znaczenia stanowiska. Nadal jed-

nak znajomość angielskiego pozostaje opłacalna. 

Z kolei prezes zarządu władający niemieckim 

może, według danych przedstawionych przez 

firmę Sedlak&Sedlak, zarobić 65% więcej od 

swojego kolegi, który nie zna języka naszych za-

chodnich sąsiadów.

Co ciekawe, raport obalił mit odnoszący się 

do poliglotów: powszechnie panujące przekonanie 

jakoby osoby znające przynajmniej 3 języki zara-

biały lepiej, okazało się w dużej mierze błędne. 

Tylko ci poligloci, którzy zasiadają w fotelach dy-

rektorów, członków zarządów i kierowników fak-

tycznie otrzymują wyższe wynagrodzenia.

Jeżeli jednak, chcemy osiągać naprawdę 

wysokie wynagrodzenie dzięki językom obcym 

powinniśmy skupić się na tych, którymi włada 

niewiele osób. Według wspomnianego już wcze-

śniej Saiza, w Turcji, Rosji czy Izraelu możemy 

liczyć na 10% albo nawet 20% zwrot z angielskie-

go. Okazuje się więc, że wybór właściwego języka 

jest najważniejszą kwestią pozwalającą czerpać 

z niego zyski. Ekonomiści przewidują, że do 2030 

roku największe znaczenie będą miały gospodarki 

takich państw jak Rosja, Brazylia, Japonia, Indie, 

Chiny i USA. Warto zatem rozważyć rozpoczęcie 

nauki języka używanego, w którymś z tych państw.

Co ciekawe, niewiele osób zdaje sobie spra-

wę z tego, że dzięki znajomości i stałej nauce 

języka obcego zyskujemy kompetencje, które 

są niezwykle pożądane na rynku pracy. To z ko-

lei może jeszcze silniej przyczynić się do maksy-

malizacji naszych zysków. Na przykład, Tanya 

Lewis, autorka tekstu pt. „Bilingual people are 

like brain bodybuilders” uważa, że osoba dwuję-

zyczna dużo efektywniej przetwarza informacje 

i lepiej radzi sobie z ich analizowaniem. Jest to 

wyjątkowo cenna umiejętność zważywszy na fakt, 

że obecnie każdy z nas zmaga się wręcz z „infor-

macyjnym przeciążeniem”. Dwujęzyczni łatwiej 

sobie radzą ze skupieniem się w warunkach trud-

nych do pracy. Dzięki temu ich działanie jest dużo 

wydajniejsze. Osoby, które doskonale znają wię-

cej niż jeden język znacznie lepiej radzą sobie też 

z multizadaniowością, według magazynu „Forbes”, 

jest to trzecia najbardziej pożądaną kompetencja 

na rynku pracy. Co więcej, ucząc się języka ob-

cego zazwyczaj poznajemy przynajmniej kilka 

aspektów kultury kraju, w którym jest on na co 

dzień używany. Dzięki temu, stajemy się bardziej 

świadomi różnic kulturowych czy światopoglą-

dowych i dużo łatwiej jest nam pracować w mul-

tikulturowym środowisku pracy. Ta umiejętność 

została umieszczona na pierwszym miejscu już 

wspomnianego rankingu kompetencji Forbesa. 

Wreszcie, nieustanne ćwiczenie rozmówek, obcych 

zwrotów czy wypowiedzi na forum grupy sprawia, 

że stajemy się bardziej komunikatywni i pewni sie-

Osoby, które doskonale zna-
ją więcej niż jeden język 
znacznie lepiej radzą sobie 
też z multizadaniowością

„
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Osoby dwujęzyczne w USA zarabiają 
2% więcej w skali roku

Będąc na stanowisku kierowniczym,  
posługując się językiem angielskim,
możemy zarobić aż 82% więcej

Uśredniona  wartość  zarobków  osoób  
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bie, a komunikatywność według Forbesa, zajmuje 

drugie miejsce we wspomnianej klasyfikacji.

Oczywiście, znajdą się osoby według któ-

rych można mnożyć powody, dla których in-

westowanie w naukę języków obcych nie jest 

najlepszym pomysłem. Bądź co bądź jest to praco- 

i czasochłonne, a z wiekiem nauka nowego języka 

przychodzi coraz trudniej i wymaga jeszcze wię-

cej wysiłku. Materiały, książki czy prywatne lek-

cje bywają drogie, a jeżeli próbujemy przyswajać 

język samodzielnie okazuje się, że bardzo trudno 

jest się zdyscyplinować i utrzymywać motywację 

na wysokim poziomie. Jednakże, trudno o więcej 

negatywnych aspektów. Jest to spowodowane 

tym, że inwestowanie w znajomość języków ob-

cych niesie ze sobą nieporównywalnie większą 

liczbę zalet. Pozwala osiągać wyższe wynagrodze-

nia, umożliwia wykształcenie i ciągłe doskona-

lenie nowych, przydatnych umiejętności i czyni 

nas bardziej świadomymi otaczającego nas świata, 

a w długofalowej perspektywie umożliwi uniknąć, 

niektórych przykrych dolegliwości wieku dojrzałe-

go. Należy zatem zastanowić się czy powody, dla 

których rzekomo nie warto uczyć się języków ob-

cych nie są zwykłymi wymówkami.

Martyna Pietrus

martynapietrus@hotmail.com
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W każdym rodzaju biznesu odejście od 

wcześniej zaplanowanego harmonogramu, naraża 

firmę na gigantyczne koszty związane z opóźnie-

niami. Kwintesencją biznesowego podejścia jest 

zatem umiejętność natychmiastowego działania 

i reagowania na sytuacje kryzysowe, zarówno 

tych wynikających z zawirowań rynkowych, jak 

i spowodowanych przez czynnik ludzki. Niejedno-

krotnie trzeba udowodnić, że nawet mimo prze-

kroczonego deadline’u wcale nie jesteś „dead”. 

Natomiast sytuacja kryzysowa obudziła w Tobie 

na tyle dużą kreatywność i potencjał, że to właśnie 

projekt przedstawiony w tym, a nie innym termi-

nie jest właściwy.

Wbrew pozorom, zbyt dużo czasu na realiza-

cję projektu może osłabić kreatywność. Dowodem 

na to są badania przeprowadzone w Harwardzkiej 

Szkole Biznesu przez profesor Teresę Amabile 

nad  wpływem  presji  czasu  na  kreatywność. 

Eksperyment  dowiódł, iż ograniczenie czaso-

we wcale nie musi szkodzić kreatywności. Wręcz 

przeciwnie — wspomaga działanie, ale tylko 

w sytuacjach, kiedy jest odpowiednio wyko-

rzystane. Kreatywność bowiem posiada każdy. 

Ta natomiast odpowiednio pobudzona, przy 

właściwych warunkach pracy może przynieść 

zaskakujące efekty. W tym momencie pomoc-

nym narzędziem staje się tzw. „design think-

ing”, czyli metodologia pracy pozwalająca 

Spędzasz godziny nad projektem, tworzysz 

go, wkładasz w niego całą swoją energię 

i wiedzę. Już prawie skończyłeś. Już wi-

dzisz linię mety. Tę jedyną – dążysz do niej, 

ale nie możesz jej przekroczyć. Tutaj wła-

śnie pojawia się nieprzekraczalna granica 

z napisem „deadline”. 

Na ścieżce swojej kariery nie raz spotkałeś się 

z angielskim pojęciem „deadline”,  czyli określoną 

granicą czasową, przed którą należy wykonać po-

wierzoną Ci czynność. Widzisz ten obraz? Siedzisz 

przed hipnotyzującym światłem ekranu monitora, 

nerwowo stukasz w klawiaturę  komputera  chcąc  

ułożyć  myśli  w  jedną,  logiczną  całość. Zegar 

tyka niczym bomba zegarowa, która ma za chwi-

lę wybuchnąć. Wiesz, że musisz wykonać zadanie, 

a w głowie tylko jedna   myśl   powtarzana   niczym   

mantra: „Masz termin do jutra! Nie możesz się 

spóźnić!”. Widzisz już oczyma swojej wyobraźni 

nieoddany projekt i niezadowolonego szefa. Czy to 

zawsze musi tak wyglądać?

Nie oszukuj się — deadline w biznesie to 

świętość! Nie znam bowiem żadnej branży, któ-

ra pozwoliłaby  sobie  na  nieterminowe  wyko-

nywanie  zleceń  i  postawionych  przed pra-

cownikami zadań. Granica czasowa utrzymuje 

w ryzach, dyscyplinuje i nadaje rytm pracy. 

Jednak za tym groźnie brzmiącym słowem kryje 

się wiele pozytywnych aspektów. Deadline dys-

cyplinuje, ale pozostawia duże pole do poprawek 

i udoskonalania projektu. Narzuca jakiś rygor, ale 

i rozwija kreatywność. Zastanów się – czy Noe 

stworzyłby swoją Arkę, gdyby nie deadline wyzna-

czony mu przez Boga? Czy Bruce Willis byłby tym 

samym bohaterem „Szklanej pułapki”, gdyby nie 

ratował świata na pięć minut przed katastrofą?

WYŚCIg Z CZASEM
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na perspektywiczne podejście do problemu, 

a co za tym idzie — tworzenie innowacyjnych 

rozwiązań.  Naukowcy z Uniwersytetu  Stanforda  

w Kalifornii,  gdzie  narodziła  się idea „design 

thinking” wykorzystali ją, jako metodę umożli-

wiającą przekładanie nowatorskich pomysłów 

w działalności biznesowej przedsiębiorstw z Doli-

ny Krzemowej.

Zgodnie z teorią  „design  thinking”,  dzia-

łanie  opiera  się  na  konkretnych  etapach,  jak 

chociażby planowaniu, tworzeniu, czy burzy mó-

zgów, które w prostej linii mają zaowocować kre-

atywnym rozwiązaniem. Rozwiązaniem, które 

zawsze należy przedstawić w konkretnym czasie. 

I tutaj koło się zamyka. Deadline napędza kre-

atywność, kreatywność pobudza działanie, a dzia-

łanie  wieńczy  ostateczny  produkt,  który  jest  

odpowiedzią na deadline.

Nieprzekraczalna granica czasowa jest nie-

wątpliwie częścią strategii zarządzania. Dzięki niej 

jesteś w stanie uzyskać od pracowników więcej, niż 

sami by się tego spodziewali. Z tego też powodu, 

świetnie wpisuje się ona w „teorię ograniczeń” 

izraelskiego fizyka — dr Eliyaha M. Goldratta, 

uznanego przez magazyn „Fortune” za „guru biz-

nesu”. Stworzona w latach 70-tych XX wieku kon-

cepcja, odnosi się do wykorzystywania ograniczeń 

w procesie produkcji lub zarządzania, a w efekcie 

przekuwanie ich na realne zyski. Czym więc in-

nym, jak nie ograniczeniem jest właśnie deadli-

ne? Pewnie zastanawiasz się, jakie korzyści może 

dać czasowe ograniczenie realizacji projektu? 

Wydaje Ci się, że to tylko kula u nogi każdego 

twórcy, która nie pozwala mu tworzyć swojego 

dzieła wystarczająco długo. Nic bardziej mylnego! 

Deadline może być olbrzymią szansą na stworze-

nie projektu innowacyjnego, dobrego, a przede 

wszystkim kreatywnego. Nie ma bowiem nic bar-

dziej motywującego niż rywalizacja! W gruncie 

rzeczy deadline to wyścig z samym sobą i swoimi 

ograniczeniami. Każda przeszkoda, którą masz 

do pokonania, sprawia, że poprzeczka podnosi się 

coraz wyżej. Dzięki temu, wymagasz od siebie wię-

cej i zyskujesz wymierne korzyści, w postaci kre-

atywnych pomysłów.

Nie traktuj więc deadline’u, jak oddechu 

śmierci na swoich plecach, który przygniata 

i niweczy wszystkie, nawet najlepsze plany. Swoją 

kreatywnością próbuj przekraczać nieprzekraczal-

ną granicę. Działaj, twórz i ryzykuj. Nie bój się 

deadline’u, podejmij wyzwanie i „DEAL with it”!

Aleksandra Woźniak

awozniak154@gmail.com

Nie traktuj więc deadline’u, 
jak oddechu śmierci na 
swoich plecach, który przy-
gniata i niweczy wszystkie, 
nawet najlepsze plany

„
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POWRÓT DO
PRZYSZŁOŚCI
Kiedy w 2012 roku rząd Donalda Tuska 

dokonał podwyższenia wieku emerytal-

nego, przez Polskę przetoczyła się burzli-

wa dyskusja. Mimo protestów społecznych 

i licznych głosów sprzeciwu, rząd pozostał 

nieugięty. Wydawało się, iż proces ten jest 

nieodwołalny, a Polska na stałe dołączyła 

do większości krajów Europy, które już 

wcześniej zapoczątkowały proces podno-

szenia wieku emerytalnego.

Temat ten powrócił wraz ze zwycięstwem 

wyborczym partii Prawo i Sprawiedliwość, która 

w kampanii wyborczej deklarowała, iż przy-

wrócenie do poprzedniego wieku emerytalnego 

jest priorytetem. Rząd dysponując większością 

parlamentarną ma możliwość realizacji złożonej 

wyborcom obietnicy. Należy zadać jednak pyta-

nie: Czy jest to decyzja słuszna? Czy będzie ona 

korzystna dla obecnych i przyszłych emerytów 

oraz czy jej koszty nie podważą stabilności syste-

mu finansów publicznych?

Niechęć do podwyższania wieku emerytal-

nego była bardzo wyraźna. Wszystkie badania doty-

czące opinii publicznej pokazują, iż zdecydowana 

większość Polaków popiera powrót do poprzed-

niego wieku emerytalnego. Wydaje się jednak, 

że w tej sprawie decydujące powinny być argu-

menty merytoryczne. Podwyższając wiek emery-

talny, rządzący uzasadniali tę decyzję wydłużającą 

się średnią długością życia. Ponadto, wskazywano 

na poprawę sytuacji finansowej Funduszu Ubez-

pieczeń Społecznych oraz podwyższenie przy-

szłych emerytur.

Zwolennicy powrotu do poprzedniego wieku 

emerytalnego zazwyczaj argumentują swoje racje, 

iż wielu ludzi po sześćdziesiątym roku życia nie 

jest w stanie pracować. Podkreślają również, 

że sytuacja osób starszych na rynku pracy jest zła, 

a znalezienie zatrudnienia dla ludzi po sześćdzie-

siątym roku życia jest bardzo trudne. 

Kluczowym wydaje się być wpływ ewen-

tualnego obniżenia wieku emerytalnego na stan 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiste 

jest, że wprowadzając każdą z reform należy 

ocenić jej skutki finansowe. Proponowanie prze-

kształcenia mające rujnujące następstwa dla 

systemu finansów publicznych byłoby wysoce 

nieodpowiedzialne. W przypadku reform systemu 

emerytalnego niezbędna jest ocena jej efektów 

w długim okresie. Opracowywane regularnie, 

długookresowe prognozy wpływów i wydatków 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgają roku 

2060.   

Informacji o wpływie przywrócenia poprzed-

niego wieku emerytalnego na stan Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych, dostarcza nam uzasad-

nienie do ustawy o podwyższeniu wieku emery-

talnego. W dokumencie tym ustawodawca zawarł 

prognozę różnicy salda funduszu, w zależności 

od wariantów uwzględniających podwyższenie 

wieku emerytalnego do 67 lat, bądź utrzymanie 

go na wcześniejszym poziomie.
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Mamy do czynienia z jednocze-
snym wydłużaniem się śred-
niej długości życia oraz obni-
żeniem się poziomu dzietności

„
W przypadku funduszu emerytalnego 

pierwsze korzyści z podniesienia wieku emery-

talnego prognozowano uzyskać w roku 2014. 

Następnie, zakładano systematyczny wzrost 

dodatniej różnicy salda funduszu do połowy lat 

40. przewidując, iż w szczytowym momencie, 

korzyści osiągną poziom 21,3 mld PLN w cenach 

stałych z roku 2012. W kolejnym okresie nastąpić 

miał spadek dodatniej różnicy salda funduszu, 

by w docelowym 2060 roku wynieść jedynie  

0,6 mld PLN.

 

Dla wielu osób, prognoza ta może wydawać 

się zadziwiająca. Nasuwa się pytanie: dlaczego 

pozytywne efekty reformy od pewnego momentu 

zaczynają się zmniejszać, by w roku docelowym 

zostać niemal całkowicie zniwelowane — jeśli 

ludzie będą dłużej pracować i tym samym dłużej 

odprowadzać składki do systemu, a krócej pobie-

rać świadczenie? Odpowiedzi na tak postawione 

pytanie należy szukać w konstrukcji powszech-

nego systemu emerytalnego. W wyżej wymie-

nionym systemie obowiązuje zasada zdefinio-

wanej składki. Osoby ubezpieczone w czasie 

swojej aktywności zawodowej płacą składki 

emerytalne. Każda składka jest ewidencjonowa-

na na indywidualnym koncie ubezpieczonego. 

Co ważne, są one regularnie waloryzowane zgod-

nie z przyjętymi wskaźnikami. Ustalając wyso-

kość świadczenia przy przejściu na emeryturę, 

dzieli się wysokość zgromadzonego kapitału 

przez prognozowaną dalszą długość trwania  

życia. System ten premiuje osoby pozostają-

ce dłużej na rynku pracy. Z każdym dodatkowo 

przepracowanym rokiem ubezpieczony powięk-

sza swój kapitał przy jednoczesnym skracaniu 

się oczekiwanej długości życia. Ma niezmienny 

wpływ na wysokość świadczenia. Dlatego też, 

efekty płynące z pozostawania większej ilości 

osób na rynku pracy przy wyższym wieku emery-

talnym, są niwelowane przez wzrost wysokości 

przyszłych świadczeń. Mamy tu do czynienia z 

przesunięciem efektów w czasie. Z wyżej opisanych 

zdarzeń wynika, że wpływy do funduszu emery-

talnego od razu się zwiększają, a ludzie dłużej 

pozostają na rynku pracy. Przeciwnie, wraz ze 

wzrostem wysokości świadczeń, pojawia się efekt 

ujemny. Jednak jego oddziaływanie można odczuć 

w późniejszym czasie, gdy ubezpieczeni objęci 

reformą zaczynają przechodzić na emeryturę.

Zmiany wieku emerytalnego wywiera-

ją wpływ również na fundusz rentowy. Wpływ 

podwyższania wieku emerytalnego na fundusz 

rentowy jest jednoznacznie negatywny. Powód 

takiego stanu rzeczy jest oczywisty. W sytuacji, 

gdy na rynku pracy pozostaje duża ilość osób, 

to liczba chorób bądź trwałych urazów powodują-

cych niezdolność do wykonywania zawodu musi 

także być większa. Szczególnie, należy zwrócić 

uwagę na fakt, iż ludzie w starszym wieku pozo-

stający na skutek reformy dłużej na rynku pracy 

są w znacznym stopniu narażeni na chorobę niż 

ludzie młodzi. Zgodnie z założeniami prognoz, 

w badanym okresie rosną wpływy funduszu rento-

wego lecz wzrost wydatków jest znacznie szybszy. 

Wedle rokowań, ujemna różnica salda funduszu 

rentowego na skutek podwyższenia wieku emery-

talnego wyniesie w roku 2060 ponad 19 mld PLN 

w cenach z roku 2012.

Do pełnej analizy wpływu zmian wieku 

emerytalnego na stan całego Funduszu Ubezpie-

czeń Społecznych niezbędne jest podsumowa-

nie wyżej wymienionych efektów. Wedle zało-

żeń ustawodawcy wynik wprowadzonych zmian 

daje efekty ujemne od roku 2052. W następnym 

okresie ma miejsce ich dalsze nasilenie. W tej 

sytuacji argumenty mówiące o pogorszeniu stanu 

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a nawet groź-

bie jego upadku w przypadku odwrócenia reformy 

i ponownego obniżenia wieku emerytalnego wyda-

ją się być bezzasadne.

 Kluczowy jest jednak wpływ takowych 

zmian na wysokość przyszłych świadczeń. 

Tutaj, zdecydowaną rację należy przyznać eksper-

tom alarmującym, iż nastąpi ich znaczne obniże-

nie w przyszłości. Wynika to jasno z istoty systemu 

zdefiniowanej składki. W sposób istotny dotknie 

to kobiety, gdyż skrócenie aktywności zawodo-

wej i wydłużenie czasu przebywania na emerytu-

rze byłoby w ich przypadku szczególnie znaczące. 

Szacuje się, iż w przyszłości świadczenia emery-

talne kobiet, po obniżeniu wieku emerytalnego, 

mogą być niższe, nawet o kilkadziesiąt procent. 

Należy ostrożnie podchodzić do takich oszacowań, 

gdyż są one oparte na wielu niepewnych założe-

niach, lecz bezwzględnie niosą one negatywny 

wpływ związany z obniżeniem przyszłych świad-

czeń, co jest niezaprzeczalne.

Rozważając potencjalne skutki obniże-

nia wieku emerytalnego bezwzględnie nale-

ży pochylić się nad sytuacja demograficzną. 

Nie jest tajemnicą, iż obserwowane tendencje 
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nie napawają optymizmem. Mamy do czynienia 

z jednoczesnym wydłużaniem się średniej długo-

ści życia oraz obniżeniem się poziomu dzietności. 

Zjawiska te prowadzą do starzenia się społeczeń-

stwa. Prognozy mówią o systematycznym obniża-

niu się liczby ludności w Polsce, lecz co ważniejsze 

zakłada się zaburzenie proporcji między licz-

bą ludzi w wieku produkcyjnym, a ilością osób 

w wieku poprodukcyjnym. Pomimo prognozo-

wanego spadku liczebności wzrost liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym. Tożsame tendencje 

zachodzą bez względu na to, czy wiek emerytal-

ny zostanie obniżony czy pozostawiony na obec-

nym poziomie. Lecz w przypadku jego obniżenia 

negatywne zmiany w strukturze ekonomicznej 

ludności będą większe. W docelowym 2060 roku 

zakłada się, iż ilość osób w wieku produkcyjnym, 

w przypadku obniżenia wieku emerytalnego 

będzie o około 1,7 mln mniejsza niż przy zachowa-

niu dotychczasowych zasad.

Analiza sytuacji demograficznej jest przy-

czynkiem do rozpatrzenia zmian zachodzą-

cych na rynku pracy. Systematycznie kurcząca 

się liczba osób w wieku produkcyjnym wpłynie 

bezpośrednio na zmniejszanie się podaży pracy. 

Jest to zjawisko niekorzystne, które negatyw-

nie oddziałuje na rozwój gospodarczy państwa 

w dłuższym okresie. Jest to sprawa kluczowa. 

Trudno wiarygodnie uargumentować zasadność 

obniżenia wieku emerytalnego wiedząc, iż dodat-

kowo pogłębi to w przyszłości owe niekorzystne 

zjawiska. Doprowadziłoby to do nienaturalnej 

sytuacji, w której z jednej strony mielibyśmy 

pogłębiający się deficyt rąk do pracy, a z drugiej, 

rzesze emerytów otrzymujących relatywnie 

niewielkie świadczenia. Opinie mówiące o głodo-

wych emeryturach są przesadzone, lecz zróżni-

cowanie dochodów osób pracujących i seniorów 

byłoby drastyczne. Dlatego też nie sposób znaleźć 

makroekonomicznego uzasadnienia, ewentualnej 

decyzji o obniżeniu wieku emerytalnego.

Argumenty wskazujące na trudną sytuację 

na rynku pracy osób po pięćdziesiątym, a przede 

wszystkim po sześćdziesiątym roku życia można 

uznać za uzasadnione. Należy jednak zauwa-

żyć, iż w dłuższym okresie nieuniknione zmiany 

w zakresie podaży pracy będą niechybnie prowa-

dzić do spadku bezrobocia, a co za tym idzie 

poprawy pozycji pracowników (w tym również 

osób starszych) na rynku pracy. Po pewnym czasie 

obserwowane dziś problemy będą zanikać i prze-

staną być tak dotkliwe.

Osoby znajdujące się w wieku poproduk-

cyjnym mogą łączyć pobieranie świadczenia 

z pracą zarobkową. Wedle danych, obecnie 

zawodowo pracuje kilkaset tysięcy emerytów. 

Można założyć, iż w przypadku deficytu rąk 

do pracy, w przyszłości szanse dorabiania 

do emerytury będą znacznie szersze. Trudno 

jednak oszacować wpływ tego zjawiska na stan 

systemu emerytalnego. Często, zwolennicy obniże-

nia wieku emerytalnego akcentują dobrowolność 

przejścia na emeryturę, twierdząc że ludzie chcący 

pracować nie muszą przyjmować należnego świad-

czenia, lecz kontynuować aktywność zawodową. 

Możemy założyć, iż w obliczu prognozowanych 

tendencji na rynku pracy możliwość kontynuowa-

nia czynności zawodowych po osiągnięciu wieku 

emerytalnego będzie szersza, a patologiczne, lecz 

obecnie powszechne zjawisko przymusowego 

„wypychania” ludzi na emeryturę zostanie ogra-

niczone. Nie sposób ocenić jednak, jak duży odse-

tek osób będzie w przyszłości decydował się pozo-

stać na rynku pracy, pomimo otrzymania prawa 

do świadczenia emerytalnego. Wiemy jednak, że 

obecnie jest to jedynie kilka procent. Przytłacza-

jące jest to, że ludzie przyjmują należności nawet 

w przypadku, gdy mają oni możliwość kontynu-

owania pracy, a świadczenie nie spełnia ich ocze-

kiwań…

Dyskusja na temat wieku emerytalne-

go budzi wiele emocji. Racjonalne argumenty 

często mieszają się ze skrajnie populistycznymi. 

Jednak wydaje się, że zapoczątkowanie procesu 

podwyższania wieku emerytalnego było decy-

zją właściwą, a ewentualne jego cofnięcie byłoby 

niekorzystne dla gospodarki. 

Ważne są tendencje demograficzne oddzia-

łujące bezpośrednio na sytuacje na rynku pracy, 

ale pośrednio też na rozwój gospodarczy państwa. 

Nie bez znaczenia jest oczywiście, perspektywa 

znaczącego obniżenia przyszłych świadczeń, szcze-

gólnie w przypadku kobiet, co często nie jest brane 

pod uwagę przez zwolenników obniżenia wieku 

emerytalnego. Należy jednak zaznaczyć, iż wbrew 

niektórym opiniom takie działania nie niosą za 

sobą rujnujących skutków dla finansów państwa 

w dłuższym okresie. Prowadzi jednak do pewnych 

wypaczeń i nie optymalnego rozwoju gospodarki 

w przyszłości.

Wiktor Błoch

wiktor.bloch@onet.pl
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OIl PRICES
The purpose of this article is to investi-

gate what could be the reasons which have 

brought about the present situation in the 

world market of crude oil, to find out what 

is this situation’s impact on the economies 

of particular countries and, finally, to con-

duct an analysis of the potential growths or 

falls of prices which might happen in the 

near future.

What is behind the drop?

On Tuesday, February 16th, at the NASDAQ 

stock market U.S. crude futures settled at around  

29 USD a barrel. At present, it seems that such re-

cord low prices may stabilize at this historic level 

or go down even more. In spite of the endeavours 

undertaken by countries like Russia and Saudi 

Arabia aimed at keeping the output of extrac-

tion at January level to raise the markings, it all 

came to nought. After a slight rise in the prices, 

it turned out to be ineffective. The fact is that the 

oil industry, with its history of booms and busts, 

is in its deepest downturn since the 1990s, if not 

earlier. Since June 2014, when oil cost around 

$110 per barrel, prices have decreased by al-

most 75 per cent! Does it not sound incredible? 

What could be the reasons for such a fall? 

Of course, there are no easy answers, but 

in this market it is not as complicated as it may 

seem. Trading in oil, just like in any other com-

modity, is subject to the law of supply and demand. 

Low demand in many countries (which is caused 

by insipid economic growth) coupled with OPEC’s 

determination not to cut production (in order 

to prop up prices) equals oversupply and 

thus, ceteris paribus, lower prices of goods. 

Taking a closer look at it, we can see three 

main factors influencing demand: US oil im-

ports, reduced significantly because of the in-

crease in domestic oil production, China’s 

economic slowdown, together with their prob-

lems in the currency market, and deflation  

in Japan and the European countries, which sig-

nifies their slowdown, have reduced oil imports 

dramatically. Apart from these, the automotive 

industry and other oil-dependent industries are 

becoming more efficient, which means using less 

oil. When it comes to supply, countries associated 

with OPEC are determined not to cut production 

as a way to increase prices. Furthermore, Iran, 

one of the big players in the market, is now back 

on track. Also, this price fall is linked to many 

political influences. Not everything here is clear, 

but it can be surmised that Saudi Arabia, as an 

oil powerbroker, may want to destabilize oil-de-

pendent economies like Iran and Russia and hurt 

the US’s shale industry, which is also operating in 

other countries, by lowering prices to such a level 

that it becomes unprofitable to go for further 

shale oil extraction. At the same time the US, as the 

world’s biggest economy, may want to destabilize 

the Russian economy due to the Crimea crisis, as 
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February 30 35 25 28 29
March 28 32 24 27 28
April 27 31 23 26 27
May 26 30 22 25 26
June 25 29 21 23 24
July 23 27 19 25 24

August 25 29 21 26 26
September 26 30 22 24 25

October 24 28 20 23 24
November 23 27 19 23 23
December 23 27 19 22 23

   Month             Open          High           Low           Close       Average  

A forecast  of oil prices by month:

Russia is pretty much dependent on its oil and gas 

industry .

Impact on economies around the world

The present situation in the oil market, even 

though car drivers seem to be content, influences 

economies throughout the world. It is commonly 

believed that low prices are beneficial for the US 

economy. The growth of oil production in North 

America, particularly in the US, is now fastest in 

almost 30 years. US domestic oil production has 

boomed due to fracking and there are even some 

who believe in the conspiracy theory that the 

United States of America is behind the fall of pric-

es. As mentioned, the US is thought to be using 

monetary policies and other instruments to influ-

ence the price of a barrel in order to dominate the 

world  economy. Believe it or not, the US economy 

doesn ’t currently show symptoms of a crisis be-

cause of the present situation in the oil market. In 

the opposite situation are the BRICS and OPEC 

countries, most importantly Russia. Without 

a doubt, the present trend makes Russia the biggest 

loser. As one of the world’s largest oil producers, 

its dramatic interest rate hike to 17% made in sup-

port of its troubled rouble underscores how heav-

ily its economy depends on oil. Russia loses about  

2 billion USD in revenue for every dollar fall in 

the oil price and the World Bank has warned that 

Russia’s economy would shrink by at least 0,7% 

in 2015 if its prices do not recover. Other countries 

exporting crude oil, such as Saudi Arabia, Kuwait, 

Venezuela, Libya, Iran, Egypt, Nigeria, Qatar, 

UEA, South Africa and Brazil, have similar prob-

lems. All of them realise that the problem in the 

market is oversupply, but they are in a stalemate. 

They could rise global oil prices by cutting back 

on their own production, but there is little proba-

bility they want to do this. In terms of the produc-

tion and pricing of oil, Middle Eastern producers 

are beginning to recognise the challenge posed 

by US production. The war in Syria has also seen 

the Islamic State capturing oil wells. It is estimat-

ed that the IS are making about 3 million USD 

a day through black market sales, also under-

cutting market prices by selling at very low ones 

—around 30-60 USD a barrel. How does it influ-

ence European countries? According to research-

ers, for economies characterised by low inflation 

and slow growth, any benefits of lower prices would 

be welcomed by beleaguered governments. On the 

other hand, in countries in such a situation as Po-

land, which, according to the newest report , faces 

a -0,7% deflation petrol prices mean nothing 

more than maintaining this bad phenomenon. 

Generally speaking, economists agree that defla-

tion is much more dangerous than people believe 

because it can cause stagnation or contraction.

What could we expect in the near future?

Nobody knows what the future will bring, but, 

as always, there are some analyses and predic-

tions. Most of the analysts claim that price falls 

will continue. However, we should pay attention 

to the latest moves made by the powerbrokers, 

like the agreement between Russia and Saudi Ara-

bia. The biggest unknown is whether countries 

exporting crude oil can take the risk and cut their 

extraction. If so, supply will fall and prices eventu-

ally rise. But the ultimate dilemma is whether they 

could take the risk and lose the benefits for a time 

nobody knows how long or rely on the belief that 

the market will boom. Time will tell…

Bartłomiej Urbański

urbanskibartlomiej95@gmail.com
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WIElE TWARZY
BEZROBOCIA
Bezrobocie jest zjawiskiem gospodarczym, 

w którym pewna część ludzi zdolnych 

do pracy i poszukujących jej nie może zna-

leźć zatrudnienia. Jego miarą jest stopa 

bezrobocia, którą definiuje się jako ilo-

raz liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

do zasobu siły roboczej lub do liczby lud-

ności w wieku produkcyjnym (16-65 lat 

mężczyźni i 16-60 lat kobiety).

W gospodarce istnieje pewien typ bezrobo-

cia, który jest nieunikniony — jest to bezrobocie 

naturalne wynoszące 3%. Jednakże jest on po-

trzebny z uwagi na to, że umożliwia dostosowanie 

struktury produkcji do zmieniających się potrzeb. 

Nadmierne bezrobocie jest jednak zjawiskiem 

niekorzystnym. W zależności od przyczyn, moż-

na wyróżnić bezrobocie: frykcyjne, struktural-

ne, technologiczne, klasyczne i koniunkturalne. 

Bezrobocie jest istotnym agregatem makroeko-

nomicznym, z uwagi na jego wpływ na politykę 

społeczną danego państwa. Wysoka stopa bezro-

bocia powoduje wiele problemów, jako przykład 

warto wspomnieć o obniżeniu dochodu rozpo-

rządzalnego rodziny w następstwie braku umowy 

o zatrudnienie, a tym samym pogorszenie sytuacji 

materialnej. Poza tym wysoka stopa bezrobocia 

powoduje wzrost ilości i częstości działań ludzi 

w szarej strefie, obniżenie wpływów do budżetu 

z podatków przy jednoczesnym zwiększeniu wy-

datków na aktywną i pasywną politykę państwa 

na rynku pracy, w konsekwencji nawet wzrost 

obciążeń fiskalnych. Niekiedy również z powodu 

bezrobocia dochodzi do izolacji społecznej osób 

bezrobotnych, braku asymilacji z pozostałymi 

jednostkami społecznymi o lepszym statusie ma-

terialnym.

W doktrynie bezrobocie utożsamia się 

z rynkiem pracy, na którym dochodzi do nierów-

nowagi. Uwidacznia się to w tym sensie, że istnieje 

część osób, które poszukują pracy, ale nie mogą 

jej znaleźć. W konsekwencji rynek pracy nie jest 

zrównoważony — podaż pracy przewyższa po-

pyt na nią, z czego wynika, że na rynku pracy nie 

występuje sławna, klasyczna niewidzialna ręka 

rynku. Bezrobocie oznacza dla gospodarki przede 

wszystkim ograniczenie ilości jednego z makro-

ekonomicznych czynników produkcji — pracy. 

W konsekwencji potencjalna produkcja, przy 

pełnym wykorzystaniu czynników produkcji, ni-

gdy nie zrównoważy się z produkcją rzeczywistą. 

Biorąc pod uwagę typy bezrobocia z punktu wi-

dzenia aktywności pracownika, możemy wyróżnić 

dwa jego rodzaje: bezrobocie dobrowolne (natu-

ralne) oraz bezrobocie przymusowe.

Bezrobocie dobrowolne składa się z:

• bezrobocia frykcyjnego (niemożliwy do obniże-

nia, minimalny poziom bezrobocia występujący 

w każdej gospodarce),

• bezrobocia strukturalnego (związanego ze zmia-

nami, jakie zachodzą w gospodarce, których efek-

tem jest niedopasowanie siły roboczej do potrzeb 

pracodawców),

• bezrobocia klasycznego (będącego efektem 
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umyślnego utrzymywania płacy realnej powyżej 

poziomu wyznaczanego przez przecięcie się krzy-

wych podaży i popytu na pracę).

Bezrobocie przymusowe powszechnie ro-

zumie się, jako sytuację na rynku pracy, gdy 

potencjalny pracownik chciałby podjąć pracę 

za daną płacę na rynku, ale mimo wysiłku 

włożonego w poszukiwania, nie może jej znaleźć. 

Bezrobocie dobrowolne wiąże się z nurtem no-

wej ekonomii klasycznej. Przedstawicielami tego 

prądu w historii myśli ekonomicznej są m.in. 

Robert Barro, Robert Lucas, Thomas Sargent, 

John F. Muth. Ostatni z wymienionych był twórcą 

teorii racjonalnych oczekiwań, natomiast Robert 

Lucas połączył hipotezę stopy naturalnej i założe-

nia o racjonalności podmiotów.

Z kolei bezrobocie przymusowe powszech-

nie utożsamia się z przedstawicielami neokeyne-

sizmu, m.in. Stanley’em Fischerem, Edmundem 

S. Phelpsem i Johnem B. Taylorem (przenieśli 

stworzoną przez reprezentantów nowej ekonomii 

klasycznej teorię racjonalnych oczekiwań na grunt 

keynesizmu).

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Staty-

stycznego oraz opracowaniem Wydziału Analiz 

i Statystyki w Departamencie Rynku Pracy Mini-

sterstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezro-

bocia rejestrowanego w Polsce wyniosła na koniec 

kwietnia 2014 r. 13,0%,–2 079,0 tys. osób.

W okresie, obejmującym lata 1990–93, 

rosła ilość osób pozostających bez pra-

cy. O ile tempo wzrostu liczby bezrobotnych 

w latach 1990-91 było bardzo duże i wyniosło 

prawie 100% (z 1 126 140 bezrobotnych w roku 

1990 do 2 155 573 w roku 1991), o tyle w kolej-

nych latach badanego zjawiska tempo to uległo 

znacznemu zahamowaniu. Stało się tak za sprawą 

nowych przepisów zmieniających definicję osoby 

bezrobotnej oraz ograniczających uprawnienia do 

pobierania zasiłków (Ustawa z dnia 16. 10. 1991 

o zatrudnieniu i bezrobociu; Dz. U. nr 106, poz 

457). Zawieszono organizowanie i finansowanie 

aktywnych działań zapobiegających skutkom bez-

robocia (m.in. zaprzestano udzielania pożyczek 

bezrobotnym na podjęcie działalności gospodar-

czej oraz zakładom pracy na tworzenie dodatko-

wych miejsc pracy), jednocześnie koncentrując 

uwagę biur pracy na zapewnienie środków na wy-

płaty zasiłków. Początkowe narastanie skali bezro-

bocia w Polsce było uwarunkowane uwalnianiem 

się mechanizmów rynkowych, ogólną recesją go-

spodarczą — przejawiającą się spadkiem produkcji 

przemysłowej w 1990 roku o blisko jedną czwartą, 

restrukturyzacją gospodarki, redukcją bezrobocia 

ukrytego. Zaczęły się zwolnienia zbędnych pra-

cowników (np. zlikwidowano PGR-y, wprowadzo-

no cięcia kadrowe w polskim górnictwie, czy zakła-

dach włókienniczych w Łodzi).

Następnie daje się wyodrębnić okres przej-

ściowego spadku bezrobocia, który dotyczy lat: 

1993-98. Był on podyktowany wzrostem zatrud-

nienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

napływem kapitału zagranicznego, szczególnie 

w latach 1995-98. Na zmniejszenie stopy bezrobo-

cia wpłynęło również zahamowanie zwolnień pra-

cowników przedsiębiorstw państwowych, które 

zdążyły już zredukować nadwyżkę pracowników.

Trzeci okres, od 1998 roku charakteryzuje 

się ponownym wzrostem bezrobocia, z 1 831 tys. 

w roku 1998 (ze stopą bezrobocia wynoszą-

cą 10,4% do 3 115 tys. w roku 2001 – 17,4 %). 

Przyczynami takiego stanu rzeczy były: zwolnienie 

tempa wzrostu gospodarczego, osłabienie tempa 

wzrostu w krajach UE, wraz z załamaniem się ko-

niunktury w wielu krajach pozaeuropejskich oraz 

nasilenie się zwolnień grupowych w przedsiębior-

stwach o dużym udziale kapitału zagranicznego, 

w których kończyły się okresy chroniące załogi 

przed redukcją. Postępujący od 2000 roku przy-

spieszony proces restrukturyzacji w podstawo-

wych działach gospodarki spowodował dalszy 

spadek zatrudnienia. W porównaniu do roku 

1999, nastąpił spadek zatrudnienia o 610 tys. osób 

— w sektorze rolniczym 13 tys., przemysłowym 

329 tys. i usługowym 251 tys.

Z analizy danych ze wspomnianych rapor-

tów wynika, że bezrobocie w Polsce w 2014 roku 

wykazywało niemalże identyczne wartości, jeśli 

chodzi o zróżnicowanie osób bezrobotnych pod 

względem płci. Liczba bezrobotnych mężczyzn wy-

nosiła: 1 139 tys., natomiast 1 040 tys. stanowiły 

kobiety. Spośród ewidencjonowanych bezrobot-

nych, 1 910,4 tys. osób spełniało kryteria wyszcze-

gólnione w art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, które pozwoliły na za-

kwalifikowanie ich do osób w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy (do tej grupy należą m.in. bezro-

botni: do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia, 

korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, 

niepełnosprawni, oraz osoby długotrwale bezro-

botne).

Struktura wykształcenia osób bezrobotnych 

wykazuje, iż najczęściej osobami bez pracy były 

Tym samym, liczba bezrobot-
nych przypadających na jedną 
ofertę pracy wyniosła 13 osób
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Liczba osób 
bezrobotnych

Odsetek wśród 
ogółem 

zarejestrowanych

Do 25. roku życia 350 319 16,80%

Długotrwale bezrobotni 1 158 415 55,70%

Kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka

235 828 11,30%

Powyżej 50. roku życia 519 736 25%

Bez kwalifikacji zawodowych 629 759 30,30%

Bez doświadczenia zawodowego 486 188 23,40%

Bez wykształcenia średniego 1 165 117 56,00%

Samotnie wychowujący 1 dziecko do 
18. roku życia

199 410 9,60%

Osoby, które po odbyciu pozbawienia 
wolności nie podjęły zatrudnienia

48 699 2,30%

Niepełnosprawni 114 675 5,50%

Po zakończeniu realizacji kontraktu 
socjalnego

4 849 0,20%

Bezrobotni w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 w końcu kwietnia 2014 roku.

Ludzie
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osoby bez wykształcenia średniego. Liczba takich 

bezrobotnych wyniosła na koniec kwietnia 2014 

roku 1.165,1 tys. osób i dotyczyła 56% ogółu zareje-

strowanych. W ewidencji wyszczególnione zostało 

także 350,3 tys. osób bezrobotnych do 25 roku ży-

cia (16,8%) i 519,7 tys. osób bezrobotnych powyżej 

50 roku życia (25,0%).

Najbardziej liczną grupę bezrobotnych, 

stanowią osoby bez wykształcenia średniego, nie 

posiadające kwalifikacji ani doświadczenia za-

wodowego, są częścią bezrobocia strukturalne-

go. Bezrobocie strukturalne, wchodzi natomiast 

w skład bezrobocia dobrowolnego, zgodnie z teo-

rią nowej ekonomii klasycznej. Nie można bowiem 

wykluczyć, iż osoby te, gdyby wykazały chęć pod-

niesienia własnych kwalifikacji, znalazłyby zatrud-

nienie.

O występowaniu bezrobocia dobrowolnego 

w Polsce, świadczą także statystyki ofert pracy 

i wolnych miejsc pracy lub aktywizacji, zgłoszone 

do urzędów pracy. W kwietniu 2014 r. pracodawcy 

zgłosili 102 tys. wolnych miejsc pracy i aktywiza-

cji zawodowej. Tym samym, liczba bezrobotnych 

przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 13 osób.

Statystyki przepływu osób bezrobotnych, 

wykazywały w kwietniu 2014 r., iż nastąpił odpływ 

około 275,6 tys. osób bezrobotnych, oraz napływ 

i rejestracja 172,5 tys. nowych osób bezrobotnych. 

W połączeniu ze statystykami nawiązującymi 

do zgłaszanych ofert pracy, można także wysu-

nąć wniosek, iż jest to także odmiana bezrobocia 

frykcyjnego, wynikającego z naturalnych barier 

skutkujących opóźnieniem w przesyle informacji 

(musi upłynąć pewien odstęp czasu zanim pracow-

nik odnajdzie ofertę).

Z analizy raportów NBP można wywniosko-

wać, iż przedłużające się spowolnienie gospodar-

cze w Polsce, skutkuje rosnącą grupą osób bez-

skutecznie poszukujących pracy od ponad roku. 

Przekłada się to na pogorszenie sytuacji gospo-

darstw domowych, nawet w sytuacji malejącego 

bezrobocia w całym kraju. Sytuacja ta jest widocz-

na na rynku pracy w Polsce już od początku 2008 

roku. Odnotowano wtedy nie tylko istotny napływ 

osób bezrobotnych dopiero rozpoczynających po-

szukiwanie pracy, ale też spadek odpływu z bezro-

bocia osób, które poszukiwały pracy od pół roku 

do roku. Przedstawiona grupa bezrobotnych kwa-

lifikuje się do grupy bezrobocia przymusowego, 

powstałego w wyniku zmian cyklu koniunktural-

nego i przemawia za poglądami neokeynesizmu.

Analizując raport „Skąd się bierze bezro-

bocie?”, można znaleźć informacje o wielu jego 

przyczynach w Polsce. Przede wszystkim, jest na-

stępstwem istnienia czynników, które powodują, 

że pracodawcy nie mają skłonności do zatrudnia-

nia ludzi, tworzenia miejsc pracy, czy kosztów za-

trudnienia pracownika. W konsekwencji, wzrasta 

bezrobocie przymusowe, a także wysokość świad-

czeń socjalnych i zasiłków dla bezrobotnych, które 

stanowią źródło dochodu dla osób, nie pracują-

cych zawodowo. Im wyższe i dłużej dostępne są ta-

kie świadczenia lub zasiłki, tym słabsze są bodźce 

do podejmowania pracy. Następuje szybsza utrata 

kwalifikacji zawodowych, zmniejszają się szanse 

na podjęcie nowej pracy, toteż zwiększa się bez-

robocie dobrowolne. Do czynników wpływających 

na wysokość bezrobocia w Polsce, należy także 

zaliczyć silną pozycję związków zawodowych. 

Poprzez walkę o podniesienie warunków wynagro-

dzenia za obecną pracę, jednocześnie ograniczają 

dostęp do rynku dla osób bezrobotnych (zwiększa-

jąc bezrobocie przymusowe).

Przedstawiona powyżej charakterystyka sta-

nu bezrobocia w Polsce na koniec kwietnia 2014 

roku, prowadzi do konkluzji, iż przyczyny bezro-

bocia nie leżą całościowo w niedopasowaniu siły 

roboczej do wymogów rynku pracy, czy też nie-

możliwości znalezienia pracy, mimo jej aktywnego 

szukania, a zatem przyczyny leżą zarówno w oby-

dwu tych czynnikach. Zatem można stwierdzić, 

że w Polsce występują obok siebie obydwa rodza-

je bezrobocia: dobrowolne i przymusowe. Wobec 

tego, zarówno poglądy neokeynesistów jak i dok-

tryny nowej ekonomii klasycznej są prawdziwe 

i znajdują odzwierciedlenie w praktyce gospodar-

czej na rynku pracy.

Z analizy statystycznej bezrobocia oraz fak-

tu, iż w Polsce występuje bezrobocie spełniające 

założenia doktrynalne zarówno neokeynesistów 

oraz nowej ekonomii klasycznej wynika, że aby 

ograniczyć bezrobocie, koniecznym jest prze-

prowadzenie szeregu reform instytucjonalnych. 

Mogłyby one przyczynić się do poprawy funk-

cjonowania rynku pracy i rynku produktów, po-

przez zwiększenie popytu na pracę, jak i wzmoc-

nienie bodźców do podejmowania zatrudnienia. 

Reformy te powinny obejmować w szczególno-

ści zwiększenie elastyczności kształtowania się 

Zatem można stwierdzić, 
że w Polsce występują 
obok siebie obydwa ro-
dzaje bezrobocia: dobro-
wolne i przymusowe
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wynagrodzeń (chociażby ograniczenie roli związ-

ków zawodowych w negocjacjach płacowych). 

Ponadto, zmianom powinny ulec przepisy prawa 

wchodzące w skład kodeksu pracy, liberalizujące 

kwestie zatrudniania i zwalniania pracowników. 

Dodatkowo, koniecznym ruchem jest zmniejsze-

nie obciążeń pozapłacowych, a więc ograniczenie 

tzw. klina podatkowego. Natomiast, obok reform, 

których głównym celem powinno być zwiększenie 

popytu na pracę, niezbędne jest wprowadzenie 

zmian polegających na wzmocnieniu bodźców 

do podejmowania pracy wobec osób pozostają-

cych w wieku produkcyjnym, a które są bezrobot-

ne lub bierne zawodowo. Do najprostszych działań 

można zakwalifikować skrócenie maksymalnego 

okresu pobierania składek lub zmniejszenie ich 

wysokości. Oprócz tego, szczególnie w stosun-

ku do osób o niskich kwalifikacjach zawodowych 

i wykształceniu, powinna zostać wprowadzo-

na kontrola w zakresie poszukiwania przez nich 

miejsc pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu 

im doradztwa zawodowego.

Krzysztof Knopp

krzysztofknopp.wpia@gmail.com
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TESTY NuMERYCZNE
1. Wykres ilustruje procentowy udział sprzedaży wy-
cieczek przez biura podróży A i B.
Wiedząc, że biuro A miało 7000 klientów, zaś B 12000, 
odpowiedz na pytania.

1.1 jaki procent całej sprzedaży obu biur podróży 
stanową wycieczki do grecji?

A. 32,00%  B. 6,26%
C. 17,05%  D. 14,53%

1.2 Do którego kraju firma A sprzedała więcej wycie-
czek niż firma B?

A. grecja     B. Egipt
C. hiszpania  D. Włochy

1.3 gdyby wszyscy klienci z obu biur podróży zrezy-
gnowali z wycieczki do Egiptu i zamiast tego pojechali 
do Włoch, to o ile procent wzrósłby udział sprzedaży 
wycieczek do tego kraju w obu firmach?

A. 333,33 % i 54,04%     
B. 333,33 % i 8,11%
C. 23,81 % i 67,57%   
D. 333,33 % i 67,57%
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2. Wykresy przedstawiają ilość obsłużonych pa-
sażerów przez 5 największych portów lotniczych  
w Polsce w I kwartale w latach 2014-2015 (w zaokrą-
gleniu do pełnych tys.).

2.1 Ilu pasażerów lotnisko katowice-Pyrzowice obsłu-
żyło w I kwartale 2015 roku, w zaokrągleniu do peł-
nych tysięcy, jeżeli wzrost w porównaniu do I kwarta-
łu 2014 roku wyniósł w przybliżeniu 12,38%?

A. 591000  B. 463000
C. 397000  D. 465000

2.2 Ile wynosi różnica między najwyższym, a najniż-
szym tempem wzrostu, które zostało zaobserwowane 
na podanych lotniskach?

A. 14,16 p.p.  B. 11,74 p.p. 
C. 10,57 p.p.  D. 2,44 p.p.

2.3 jaka była średnia liczba korzystających pasa-
żerów z lotnisk w Warszawie, krakowie i gdańsku 
w I kw. 2015 roku?

A. 1231  B. 110500
C. 1105  D. 123100

3. Wykres ilustruje przychody oraz koszty całkowi-
te firmy produkcyjnej w drugiej połowie 2015 roku 
(w tys. PLN).

3.1 W którym miesiącu zyski firmy były najniższe? 

A. Wrzesień B. Sierpień
C. Listopad  D. Lipiec

3.2 Ile wyniósł procentowy spadek przychodu od lipca 
do września?

A. 40%  B. 50%
C. 33,33%  D. 25%

3.3 jeśli w styczniu 2016 roku wzrosły przychody 
o 10%, a koszty całkowite spadły o 5 tys. PLN, to jaki 
będzie stosunek przychodu do kosztów całkowitych?

A. 1:0,5     B. 1:0,79
C. 1:0,65  D. 1:0,59

3.4 jeżeli w grudniu sprzedano 400 sztuk produktu, 
to ile wyniósł jednostkowy zysk ze sprzedaży?

A. 25 PLN  B. 37,50 PLN
C. 50 PLN                      D. 12,50 PLN
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4. W poniższym zadaniu przedstawione są różne ciagi 
liczb. jaką liczbę należy wstawić w miejsce znaku za-
pytania, aby ciąg był prawdziwy?

4.1
4 6 ? 14 28

A. 2  B. 8
C. 10  D. 12

4.2
8 ? 16 19 24

A. 10  B. 11
C. 13  D. 15

4.3
64 32 34 ? 19

A. 32  B. 17
C. 68  D. 30

4.4
512 128 ? 30 22

A. 120  B. 136
C. 38  D. 240

Opracowanie: 

Dominik Zygmunt

dominik.zygmunt@skninwestor.com

5. Zagadki

5.1 Ile zapałek wystarczy aby ułożyć 6 kwadratów?

5.2 Ile z 6 zapałek należy przestawić, aby z pierwotnie 
ułożonego sześciokąta foremnego otrzymać trójkąt 
i kwadrat? 

uwaga! Nie można zmieniać struktury i ilości zapałek 
np. łamać, dokładać kolejne.

Odpowiedzi:

1.1 C
1.2 B 
1.3 D 

2.1 B
2.2 A
2.3 D

3.1 B
3.2 D
3.3 C
3.4 A 

4.1 D
4.2 B
4.3 B
4.4 A

5.1 12
5.2 2



67



68


