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Drogi Czytelniku,
trzymasz właśnie w rękach efekt ciężkiej pracy niesamowitych ludzi, których łączy chęć rozwoju
i zaangażowanie. Jestem dumny, że możemy być kontynuatorami ponad jedenastoletniej historii
projektu, który przybliżył tematykę biznesową studentom, a także stał się pomostem do rozwijania pasji i kariery. Jesteśmy wdzięczni, że w dobie technologii i cyfryzacji nadal możemy cieszyć
się tradycyjnym wydaniem, a Wy, Czytelnicy i Autorzy, chcecie tworzyć Deala razem z nami.
W XXII wydaniu możemy znaleźć artykuły poruszające skomplikowaną politykę obecnego świata, wskazówki dotyczące rozwoju kariery, trendy panujące na rynku oraz psychologiczne
przedstawienie procesu inwestowania. Tomasz Kwiatek, Dyrektor Zarządzający OSTC Poland
wprowadzi nas do sfery tradingu, Mariola Belina-Prażmowska przedstawi nam wymagający
sektor ochrony zdrowia, a studenci Politechniki Łódzkiej opowiedzą o przyszłości motoryzacji.
W tym miejscu pragnę podziękować całej Redakcji Magazynu Deal – Magdzie Borettini,
Natalii Kaczmarek, Magdzie Kollar oraz Narkowi Soghbatyanowi. Wasz upór w dążeniu do
celu, Wasza kreatywność i fantastyczne nastawienie pozostaną w pamięci na długo. Bardzo
dziękuję całemu Zarządowi SKN Inwestor, a w szczególności Magdzie Wilczak za wprowadzenie w świat Deala, pomoc i czujne oko, a także Alinie Korbeckiej za bezcenne wsparcie
oraz motywację. Ogromne podziękowania ślę również do Rafała Wolskiego za wspaniałą sesję fotograficzną i porady, Oli Woźniak za korektę artykułów, Zuzi Jaroszewskiej i Małgosi
Kowasz za cudowne rysunki, Darii Pacudy za cierpliwość, a także do wszystkich ludzi, którzy
otaczali mnie podczas ciężkiej pracy i gorszych chwil.
To nie jednostka tworzy sukces. Pracujemy nad nim wszyscy, wkładając całe swoje serce
i stawiając kolejne kroki naprzód.

Miłej lektury!

Redaktor Naczelny
Maciej Ciarkowski

MAGAZYN DEAL NR 1 (22) WIOSNA-LATO 2017
wydawca: Studenckie Koło Naukowe „Inwestor”, Uniwersytet Łódzki www.magazyndeal.pl
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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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TEMAT WYCZERPANY
Rozmowa z Tomaszem Kwiatkiem, Dyrektorem Zarządzającym na Polskę w OSTC.
Rozpoczął swoją karierę w 2003 roku
w jednym z największych banków w Polsce. W 2011 roku dołączył do OSTC jako
Dyrektor ds. Operacyjnych. Pracował nad
szeregiem projektów związanych z rozwojem biznesu oraz współpracą z uczelniami.
Obecnie odpowiada za całość działalności
OSTC w Polsce. Poza pracą mąż, ojciec, biegacz i ultramaratończyk.
DEAL: Zaczynał Pan karierę w Banku Millennium. Co

oddziały w Indiach, Chinach i Rosji. Miałem moż-

sprawiło, że zainteresował się Pan tradingiem?

liwość uczestniczyć w tej fascynującej przygodzie.
Teraz z kolei skupiam się na rodzimym rynku,

TOMASZ KWIATEK: Przede wszystkim zainteresowało

który jest już dojrzałym biznesem, dzięki czemu

mnie OSTC jako biznes, jako firma. Co ciekawe, po

ciągle prowadzimy tu wiele różnorodnych projek-

sześciu latach w OSTC jestem coraz bardziej zain-

tów, istotnych dla OSTC zarówno w perspektywie

trygowany!

krajowej, jak i globalnej.

Trzy rzeczy były – i są – dla mnie kluczowe.

Po trzecie, i dla mnie najważniejsze, w OSTC

Po pierwsze unikalność. OSTC handluje na gieł-

zafascynowało mnie coś, co nazywa się „kulturą

dach. Obracamy kontraktami terminowymi, czyli

korporacyjną”. Nie przepadam za tym określeniem,

futuresami, na największych światowych giełdach

bo brzmi sztucznie. Chodzi mi o ludzi tworzących

w Chicago, Londynie, Singapurze czy Frankfurcie.

firmę, podejście do współpracowników, szacu-

W Polsce jesteśmy jedyną tego typu firmą. Mało

nek, jakim się ich obdarza, zaangażowanie i pasję.

kto zdaje sobie sprawę, że nasi traderzy to jedni

Również o to, jak będąc dużą firmą ciągle jesteśmy

z największych na świecie uczestników na rynkach

„niekorporacyjni” przez swoją elastyczność, indywi-

kontraktów terminowych na wiele surowców,

dualne podejście do pracownika i pewien luz. Oczy-

indeksów czy obligacji. Firma jest zupełnie wyjąt-

wiście, są obszary, w których musimy być perfekcyjni

kowa i to nie tylko w skali naszego kraju, a zawsze

i ściśle trzymać się wyznaczonych procedur i zasad –

ekscytującym jest zaangażować się w coś nieprze-

to dotyczy przede wszystkim tradingu i zarządzania

ciętnego.

ryzykiem oraz kwestii związanych z naszą infrastruk-

Po drugie, możliwość budowania czegoś no-

turą informatyczną np. światłowodów, które łączą

wego. Kiedy dołączałem do OSTC firma działała

nas bezpośrednio z Londynem, ale dyscyplina w tym

w Wielkiej Brytanii, Polsce i właśnie otworzyła

zakresie w żaden sposób nie koliduje z normalnymi

biura w Hiszpanii. W ciągu kilku lat stworzyliśmy

i dobrymi relacjami między ludźmi. Kilka tygodni
6

„

temu rozmawiałem z młodymi traderami, któ-

na to, by zajmowali się tymi rynkami, które najbar-

rzy rozpoczęli pracę w naszym biurze w Gdań-

dziej lubią.

sku. Kilkoro z nich powiedziało mi, że najbardziej
zaskoczyło ich to, że spodziewali się „korporacji”,
a tymczasem trafili w bardzo przyjazne środowisko, które choć w pełni profesjonalne, to jednocześnie jest świetnym miejscem do pracy. Cieszę się
z tego niezmiernie.
Jest jeszcze jedna kwestia, będąca elementem
etosu firmy: szanse, jakie daje praca w OSTC młodym ludziom. Tak jak rodzaj naszej działalności
jest unikalny w skali całego kraju, tak samo zupełnie wyjątkowe są szanse rozwoju, jakie dajemy

...nie inwestujcie wszystkiego w jedno aktywo. Czerpcie
małą łyżeczką – lepiej wziąć
kilka małych łyków niż oblać
się wielką chochlą.

młodym pasjonatom giełdy, którzy trafiają do nas

D: Z pracą na światowych giełdach wiążą się ogrom-

jako początkujący traderzy.

ne emocje. Czy po latach praktyki pracownicy są
w stanie podchodzić do każdej sytuacji spokojnie

D: Traderzy OSTC zajmują się zawieraniem trans-

i racjonalnie?

akcji szeroką gamą instrumentów finansowych na
wielu rynkach. Czy istnieje sektor, który jest naj-

T.K.: Praca tradera jest naturalnie bardzo emocjo-

częściej i najchętniej przez nich wybierany?

nująca. Lubię rozmawiać z młodymi traderami
w pierwszych tygodniach ich pracy w OSTC, widzieć

T.K.: Nasi traderzy handlują kontraktami z prak-

ich ekscytację każdym ruchem na rynku, każdym no-

tycznie wszystkich klas aktywów, mają dostęp

wym produktem, każdą daną. Absolutnie bezcenne.

do wszystkich najbardziej płynnych rynków – od

Emocje są bardzo ważne. Nie da się i nie moż-

obligacji rządowych największych krajów, przez

na ich zupełnie wyłączyć. Oczywiście, w nadmia-

rynki ropy, produktów rolnych, metali po indeksy

rze są destruktywne, dlatego zapewniamy naszym

takie jak S&P czy DAX. Każdego dnia handlujemy

traderom wsparcie coachów, psychologów i tre-

ponad setką produktów. W OSTC dajemy trade-

nerów mentalnych, którzy na co dzień pracują za-

rom bardzo dużą swobodę w wyborze wachlarza

równo z traderami na całym świecie, jak również

produktów, którymi będą się zajmować. Każdy

ze światowej klasy sportowcami (między innymi

produkt ma swój charakter i traderzy wybierają te,

z piłkarzami z naszej kadry narodowej). Ci eksper-

które najbardziej pasują do ich stylu i preferencji:

ci pomagają traderom radzić sobie z emocjami,

niektórzy wolą rynki bardziej aktywne, inni spo-

uczą ich obserwowania samych siebie nie tylko

kojniejsze; jednych interesują trendy i zmienność,

w sytuacjach stresujących, ale też w momentach

innych stabilność i możliwość konstruowania roz-

sukcesu oraz co najważniejsze: prezentują jak

budowanych pozycji. Każdy trader w naturalny

efektywnie zarządzać tymi emocjami. Duże zna-

sposób wybiera sobie kilka, kilkanaście produk-

czenie ma tu również sport czy inne hobby, które

tów, którymi obraca.

pozwalają odpocząć, odwrócić uwagę od tradingu

Oczywiście traderzy wspierani w tych decy-

i rozluźnić się. Ważna jest też zdrowa dieta oraz

zjach przez doświadczonych managerów, świetnie

sen i odpoczynek.

znających rynki i potrafiących podpowiedzieć tra-

Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że emocje

derowi, co może być dla niego, czy dla niej, najbar-

są dobrą rzeczą. Przede wszystkim są naturalną

dziej odpowiednie.

reakcją organizmu na to, co nas spotyka. Poza tym

Poza tym, zanim traderzy trafią na prawdziwe ryn-

często emocje i przeczucia są pierwszym sygna-

ki, przechodzą intensywny trzymiesięczny okres szko-

łem, że dzieje się coś, co nie do końca jest uświa-

leniowy, którego większość spędzają na symulatorach,

domione, a na co trzeba zareagować.

pozwalających im poznać specyfikę rynków i już wstępnie zorientować się w czym są najlepsi. Managerowie

D: Jakie wymagania trzeba spełnić, aby zacząć karie-

towarzyszą traderom zarówno na początku kariery, jak

rę tradera?

również później, kiedy ze względu na np. zmianę specyfiki rynków traderzy chcą zmienić coś w swoim sposobie

T.K.: Przede wszystkim trzeba interesować się giełdą

handlu czy produktach, którymi obracają.

i rynkami finansowymi, po prostu lubić ten temat.

W ten sposób zapewniamy dość naturalną

Szukamy ludzi, którzy mogą nam to zainteresowa-

dywersyfikację, która minimalizuje ryzyko firmy

nie w jakiś sposób zademonstrować – otworzyli so-

i poszczególnych traderów jednocześnie pozwalając

bie rachunek demo, czytają, starają się zdobywać
7

8

wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, innymi słowy: żywo i aktywnie pogłębiają swoje zainteresowanie.
To ważne, bo praca tradera jest pracą dla pasjonatów. Jeśli kogoś giełda nie „kręci” to może
mu być o wiele trudniej osiągnąć sukces i poczucie
satysfakcji z pracy. W kontraście do tych osób są
prawdziwi fascynaci rynków – dla nich trading będzie pracą marzeń.
Bardzo zachęcam wszystkich zainteresowanych pracą tradera do odwiedzenia naszych
Laboratoriów Tradingowych, które prowadzimy
na Uniwersytetach Ekonomicznych w Krakowie
i Poznaniu, na Uniwersytecie Gdańskim, Uniwersytecie Łódzkim oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Laboratoria to sale wyposażone w oprogramowanie, z którego korzystają traderzy. Podczas zajęć z naszymi managerami, uczestnicy mają możliwość przekonać się na czym polega
praca tradera w OSTC i sprawdzić, czy to jest coś,
co ich faktycznie interesuje i ciekawi. Wszystkich
zainteresowanych odsyłam po więcej informacji
na naszą stronę (www.ostc.com) i na nasz fanpage
na facebook’u.
Jeśli chodzi o inne cechy, których poszukujemy to bardzo ważna jest otwartość, pokora, chęć
nauki. Rynki są bezlitosne dla graczy, którzy zbyt
mocno lubią mieć rację i mają trudność z zaakceptowaniem faktu, że mogli się pomylić. Traderzy
muszą być bardzo elastyczni, żeby móc skutecznie
dostosowywać swój trading, a tym samym sposób
i styl podejmowania decyzji do nieustannie zmieniającej się rzeczywistości rynkowej.
Często interesujemy się też osobami, które
uprawiają hobby wymagające dyscypliny i konsekwencji – to, czy będzie to bieganie, gra w szachy,
restaurowanie samochodów, malowanie czy taniec
ma mniejsze znaczenie. Chodzi o postawę, długoterminowe zaangażowanie i pracę nad ciągłym
rozwojem.
D: Co jest dla Pana najbardziej fascynujące w Pańskiej pracy?
T.K.: Ludzie, których spotykam. Mamy w OSTC osoby o niezwykle zróżnicowanych osobowościach,
charakterach i zainteresowaniach. Każdy jest fascynującą historią. Wśród naszych traderów i pracowników wsparcia są byli żołnierze, architekci krajobrazu, ekonomiści, sprzedawcy, analitycy, osoby
zarówno z wielkich miast jak i małych wsi, Polacy
i obcokrajowcy. Każde spotkanie jest niesamowicie ciekawe.
Nikogo też pewnie nie muszę przekonywać,
że obserwowanie jak najważniejsze międzynarodo9

we rynki finansowe reagują na zachodzące na świe-

to pozwolić, to 30 sekund głębokich oddechów

cie wydarzenia jest niezwykle ciekawe. Tutaj każdy

pozwoli nam odzyskać równowagę. Dotlenimy

dzień jest inny.

w ten sposób mózg, dopłynie do niego więcej krwi,
tętno zwolni, organizm wyjdzie z trybu obron-

D: Jakie miałby Pan wskazówki dla młodych osób,

nego, w którym decydują odruchy i zaczniemy

stawiających swoje pierwsze kroki na giełdzie?

myśleć bardziej racjonalnie. Niestety panika jest
złym doradcą. Zatem kilka głębokich oddechów

T.K.: Dokładnie te same zasady, których uczymy na-

i szybki ogląd sytuacji – gdzie jestem w stosunku do

szych traderów – dywersyfikujcie ryzyko, nie inwe-

mojego planu, co mogę zrobić, jaki powinien być

stujcie wszystkiego w jedno aktywo. Czerpcie małą

następny krok.

łyżeczką – lepiej wziąć kilka małych łyków niż oblać

Rozmowę przeprowadziła

się wielką chochlą.

Redakcja Magazynu Deal

Wyznaczcie sobie konkretne cele, to znaczy
miejcie plan i trzymajcie się go. Jeśli kupię po 100,
to po jakiej cenie zamknę pozycję, jeśli cena spadnie? Po 98? A czemu nie po 99? Dlaczego kupiłem
właśnie po 100? Jaki zysk chcę zrealizować? 1 czy 3?
W OSTC mówimy „cut your losses short and
let your profits run” – jeśli zdarzy się strata, to trzeba szybko się z nią pogodzić, zamknąć pozycję
i iść dalej. Z drugiej strony, jeśli pojawia się zysk,
to również trzeba umieć zrealizować swój plan
i przytrzymać pozycję tak długo, jak pierwotnie
mieliśmy zamiar. To brzmi w sposób oczywisty,
ale naturalne odruchy człowieka są dokładnie odwrotne. Kiedy pojawia się strata przeciętny gracz
wierzy, że ma rację, że rynek zaraz wróci, ma nadzieję. Ta niestety na rynkach jest złym doradcą.
Zła pozycja jest po prostu zła. Trzeba ją zamknąć.
W druga stronę, kiedy pojawia się zysk zaczyna
działać chciwość i albo zamykamy pozycję za wcześnie, albo trzymamy ją za długo i przegapiamy najkorzystniejszy moment do zrealizowania zysku.
Dlatego podkreślam – trzeba mieć plan i trzymać
się go: planuję, otwieram pozycję, realizuję plan,
zamykam pozycję.
D: Jak zachować zimną krew w podbramkowej sytuacji, kiedy wiemy, że możemy dużo stracić?
T.K.: Jeśli mamy poczucie, że możemy stracić naprawdę dużo, to znaczy, że już popełniliśmy błąd.
Ogólna zasada w inwestowaniu jest taka, żeby nie
ryzykować nigdy na raz więcej niż 2-3% ogólnego
kapitału przeznaczonego do obrotu. Takie podejście pozwala zminimalizować te nieprzyjemne sytuacje, kiedy na szali jest zbyt dużo.
Po drugie, odpowiednie planowanie jest również kluczowe. Nasi traderzy mają nie tylko plan „b”,
ale również „c” i „d”. Nawet jeśli stanie się „e”, to
o wiele łatwiej się do niego dostosować, jeśli przemyślało się już kilka innych scenariuszy.
Jeśli jednak dzieje się już coś nieprzewidzianego, to zwrócę uwagę na coś, co może zabrzmieć
zaskakująco. Oddychanie. Jeśli możemy sobie na
10

5 PYTAŃ DO
Obecny Wiceprezes Zarządu

ds. Rozwoju

i Relacji Inwestorskich Pelion S.A., Mariola
Belina-Prażmowska przybliża aspekty związane z pracą w wymagającym sektorze ochrony zdrowia. Wspomina również o swoich początkach w jednej z firm tzw. wiekiej czwórki,
świecie audytu i zawodzie Biegłego Rewidenta.
Jako studentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, dzięki
programom praktyk i staży oraz ciężkiej pracy
wspięła się po szczeblach kariery, by do dziś
nieustannie poszerzać swoje horyzonty.
DEAL: Zaczynała Pani karierę w audycie. Czy Pani

sną. Było to dla mnie niezwykle cenne doświadcze-

zdaniem to prawda, że ta praca pozwala szerzej

nie, które później przeniosłam na zawodowy grunt.

spojrzeć na funkcjonowanie przedsiębiorstw?
D: Obecnie pełni Pani funkcję Wiceprezesa Zarządu
Mariola Belina-Prażmowska: To prawda. Swoje

ds. Rozwoju i Relacji Inwestorkich grupy Pelion.

pierwsze zawodowe kroki stawiałam w Deloitte –

Jakie zadania stanęły przed Panią po objęciu sta-

jednej z firm z tzw. wielkiej czwórki. Miałam szczę-

nowiska?

ście dostać się tam na staż po III roku studiów. Cały
IV i V rok studiów dzieliłam więc między naukę

M.B.: Z firmą Pelion jestem związana od 2009 r.

i pracę. Nie było łatwo, nie ukrywam, ale nigdy nie

Początkowo pełniłam funkcję Wiceprezesa Zarządu

żałowałam tej decyzji. Możliwość pracy pod okiem

BSS S.A., jednej ze spółek zależnych grupy Pelion,

uznanych autorytetów i specjalistów dała mi nie-

odpowiedzialnej za obsługę finansowo-księgową

samowitą wiedzę i doświadczenie, a także utwier-

i kadrową firmy oraz podmiotów zewnętrznych.

dziła w przekonaniu, że obrałam właściwą drogę.

Stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pelion obję-

Moi opiekunowie obdarzyli mnie ogromnym

łam 1 stycznia 2014 r. Odpowiadam za projekty

zaufaniem i powierzyli odpowiedzialne zadania.

rozwojowe oraz nadzór nad obszarem relacji

Podczas stażu uczestniczyłam w kilkunastu pro-

inwestorskich. Z jednej strony dbam więc o to,

jektach audytowych oraz kilkudziesięciu kontro-

by polityka naszej firmy prowadzona była w spo-

lach w zakresie inwentaryzacji środków trwałych.

sób rzetelny i przejrzysty dla uczestników rynku

Dzięki nim przekonałam się, jak wygląda audyt

kapitałowego, z drugiej zaś pod moim okiem

w praktyce i nauczyłam się podejmowania decyzji

powstają innowacyjne projekty tworzone z myślą

z punku widzenia własnego portfela, tak, jakby

o pacjentach i poprawie ich zdrowia. To niezwy-

każda złotówka wydana przez firmę była moją wła-

kłe doświadczenie mieć realny wpływ na kre11

„
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Najważniejsze jest jednak dla mnie to, że cały
czas mogę się rozwijać
zawodowo

owanie rozwiązań i usług, z których prędzej czy

profesjonalną opiekę farmaceutyczną w aptekach,

później wszyscy będziemy korzystać. Każdy z nas

a także oferując producentom wsparcie logi-

jest bowiem pacjentem. Jednym z kluczowych

styczne. Jesteśmy dumni, że nasza firma jest dziś

projektów, nad którymi obecnie pracujemy, jest

przykładem polskiego sukcesu. Takiego budowa-

Cogninet. To zespół zaawansowanych technolo-

nego od podstaw i zawsze z głębokim szacunkiem

gicznie narzędzi wspomagających codzienną troskę

dla naszych pacjentów, klientów i partnerów biz-

o zdrowie oraz dobrą kondycję mózgu. Już niedługo

nesowych.

dostępna będzie na rynku aplikacja Cognicare,
pozwalająca na samodzielną diagnostykę funkcji

D: Jest Pani absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego.

kognitywnych. W tym roku powołaliśmy także Fun-

Czy po zakończeniu studiów miała Pani duże per-

dację na Rzecz Zdrowego Mózgu, która za swoją

spektywy rozwoju? Ma Pani jakieś wskazówki dla

misję przyjęła edukowanie społeczeństwa w zakre-

absolwentów?

sie zdrowia mózgu. Ma to szczególne znaczenie, gdy
uświadomimy sobie, jak szybko starzeje się nasze

M.B.: Ukończyłam Międzynarodowe Stosunki Gos-

społeczeństwo. Dążymy do tego, by tak popularne

podarcze i Polityczne na Wydziale Ekonomiczno-

dziś bycie fit oznaczało już nie tylko troskę o kondy-

Socjologicznym UŁ. Jak wspomniałam, miejsce

cję fizyczną, ale również o sprawność intelektualną.

pracy znalazłam właściwie już na studiach. Oczywiście, zanim podjęłam pracę w Deloitte, po zakoń-

D: Pelion jest liderem rynku ochrony zdrowia.

czeniu stażu musiałam jeszcze pozytywnie przejść

W jakim kierunku planują Państwo dalszy rozwój?

formalny test oraz odbyć szereg rozmów weryfikujących, które potwierdziły zdobyte przeze mnie umie-

M.B.: Nasza firma nieustannie się rozwija. Staramy

jętności i posiadane kompetencje. Jak to zwykle

się kreować trendy i odpowiadać na wzywania

bowiem bywa, chętnych było więcej niż miejsc pracy.

rynku, by być zawsze o kilka kroków naprzód

Praca w Deloitte była dla mnie ogromnym wyzwa-

i jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania naszych

niem, ale i wspaniałym doświadczeniem. Tak samo

pacjentów i klientów. To też wymóg, jaki sta-

jak dziś praca w firmie Pelion. Żyję tą firmą, jakby

wia przed nami otoczenie. Rosnąca długość

była moją własną. Najważniejsze jest jednak dla

życia, powszechna tendencja do samoleczenia,

mnie to, że cały czas mogę się rozwijać zawodowo.

a także coraz większa dbałość o zdrowy i aktywny

Przez całe swoje dotychczasowe życie zawodowe sta-

tryb życia sprawiają, że musimy być otwarci na

rałam się budować i wzmacniać swoje kompetencje,

ciągłe zmiany i doskonalenie naszych usług.

nabywać jak najwięcej doświadczeń. W tym zakre-

W tym duchu będziemy się dalej rozwijać. Chcemy

sie nigdy nie szłam na skróty, co wymagało znacz-

być rzetelnym i godnym zaufania partnerem

nego zaangażowania, pracy i wysiłku. Dzięki temu

w procesie dbania o zdrowie oraz jakość i długość

wiem, że to, co do tej pory osiągnęłam zawdzięczam

życia. W ten sposób definiujemy naszą misję.

sobie. Studentów, którzy szukają dziś swojej przyszłej drogi zawodowej gorąco zachęcam do udziału

D: Często słyszy się, że sektor ochrony zdrowia

w organizowanych przez uczelnie targach pracy.

jest bardzo wymagający. Dzięki jakim działaniom

Dają one cenną możliwość spotkania się i bezpo-

odnotowali Państwo tak ogromny sukces na tym

średnich rozmów z przedstawicielami firm, a także

rynku?

stanowią doskonałą platformę wymiany wiedzy oraz
doświadczeń między biznesem a uczelnią. Nasza

M.B.: Faktem jest, że rynek ochrony zdrowia pod-

firma od lat wspiera akademicką przedsiębiorczość.

lega bardzo silnym regulacjom. Jest to bowiem

Uczestniczymy w kilku prestiżowych programach

branża niezwykle odpowiedzialna, w której cen-

stypendialnych i stażowych, oferując możliwość zdo-

trum jest pacjent i jego zdrowie. Mamy ogromne

bycia cennego doświadczenia zawodowego. Wielu

szczęście być jej częścią. Już od 26 lat. Nasza

obecnych pracowników Pelion zaczynało swoją przy-

obecna pozycja to efekt ciężkiej pracy, jasno

godę z firmą właśnie w ten sposób.

określonych celów i odpowiedniego zespołu ludzi
budujących i rozwijających firmę. Zaczynaliśmy

Rozmowę przeprowadziła

jako łódzka, lokalna hurtownia leków od zaopa-

Redakcja Magazynu Deal

trywania kilku aptek. Dziś jesteśmy obecni nie
tylko w Polsce, ale i na Litwie. Prowadzimy działalność we wszystkich kluczowych obszarach
rynku, zaopatrując w leki apteki i szpitale, zapewniając pacjentom pełną dostępność do leków oraz
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KREUJ PRZYSZŁOŚĆ

Z PELION HEALTHCARE GROUP
Pelion S.A. to największa polska spółka
działająca w branży ochrony zdrowia.
Stawia na innowacyjność i wyznacza standardy

funkcjonowania

przedsiębiorstw,

respektując przy tym idee zrównoważonego rozwoju i dbałość o etykę biznesową.
Grupa od lat aktywnie wspiera też akade-

pracy z Pracodawcami Uniwersytetu Łódzkiego.

micką przedsiębiorczość. Firma angażuje się we

Program skierowany jest do najzdolniejszych stu-

współpracę z ośrodkami naukowymi, oferując

dentów/doktorantów, dla których ważny jest roz-

staże oraz miejsca w programach pilotażowych.

wój osobisty i zawodowy, a co ważne dostosowa-

Dzięki temu młodzi ludzie zdobywają praktyczne

no go do oczekiwań współczesnego rynku pracy.

umiejętności oraz kompetencje. Studenci mogą

Polega bowiem na łączeniu w pary „mistrz-uczeń”.

wziąć udział w zewnętrznych programach lub

„Mistrzowie” to wybitni wychowankowie UŁ,

odbyć staże w strukturach firmy, zgodne z kie-

pełniący rolę mentorów. „Uczniowie” to z kolei

runkiem swoich studiów. Program praktyk zawo-

studenci i doktoranci, czyli mentee. Mentoring jest

dowych, w zależności od wymagań uczelni oraz

popularną metodą nauki na prestiżowych, zagra-

potrzeb biznesowych firmy, ustalany jest indywi-

nicznych uczelniach. Opiera się na partnerskiej

dualnie z każdym studentem.

relacji pomiędzy mentorem, a uczniem – czyli

Każdego roku Pelion S.A. przyjmuje po-

studentem lub pracownikiem. Jego celem jest roz-

nad 50 młodych i ambitnych osób, które po za-

winięcie potencjału ucznia i przygotowanie go do

kończeniu programu znajdują stałe zatrudnienie

czekających w przyszłości wyzwań zawodowych.

w firmie. Tak było w przypadku Jagody Sałaj, uczest-

Moim mentorem w programie została Pani

niczki programu „Mentoring – Absolwent VIP”, obec-

Mariola Belina-Prażmowska – Wiceprezes Pelion

nie pracownika działu Business Development Pelion

S.A., która już od trzech lat jest zaangażowana

Healthcare Group.

w projekt. Pani Belina-Prażmowska jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

DEAL: Jako studentka Uniwersytetu Łódzkiego bra-

Uniwersytetu Łódzkiego, na kierunku Międzyna-

ła Pani udział w programie mentorskim „Mento-

rodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Posia-

ring – Absolwent VIP” UŁ. Na czym polega projekt

da blisko 20-letnie doświadczenie, które zdobyła

i co wniósł w Pani życie?

należąc do kluczowej kadry menadżerskiej.

Jagoda Sałaj: W projekcie brałam udział jako dok-

went VIP” jest dzielenie się wiedzą i doświadcze-

torantka, ponieważ aplikować mogą nie tylko

niem. Najwybitniejsi wychowankowie – eksperci,

studenci, ale także kandydaci studiów trzeciego

ludzie sukcesu, znane oraz cenione osobistości

stopnia. „Mentoring – Absolwent VIP” to pro-

ze świata nauki, polityki, biznesu i sztuki wspie-

jekt realizowany przez Centrum Karier i Współ-

rają studentów w znajdowaniu nowych sposobów

Założeniem programu „Mentoring – Absol-
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poszerzania kwalifikacji. Umiejętnie wskazują

S.A., Anwil S.A., Bank Pocztowy S.A. czy Telewizja

najnowsze trendy i kierunki rozwoju, zarówno

Polska S.A. Pełna lista mentorów biorących udział

osobistego, jak i zawodowego. I to, w wielkim skró-

w każdej edycji programu znajduje się na stronie

cie, największe korzyści, jakie dało mi uczestnictwo

internetowej projektu.

w projekcie. Nauczyłam się racjonalnego wykorzysty-

Ostateczną decyzję o przyjęciu mentee po-

wania własnych zasobów oraz otwartości w mówieniu

dejmuje mentor. Zdarza się, że kilka osób wybiera

o własnych potrzebach, co niewątpliwie wpływa po-

tego samego mentora, dlatego w końcowej selekcji

zytywnie na moją karierę zawodową.

to mentor decyduje z kim będzie odbywał comiesięczne spotkania. Program trwa około pół roku,

D: Dlaczego to właśnie Pani została wybrana do

a spotkania odbywają się jeden lub dwa razy każ-

wzięcia udziału w programie mentorskim „Men-

dego miesiąca.

toring – Absolwent VIP” UŁ? Czym trzeba wyróżniać się na tle innych, aby przejść pomyślnie cały

D: Dlaczego wybrała Pani współpracę akurat z Pe-

proces rekrutacyjny?

lion S.A.?

J.S.: Projekt mentorski skierowany jest do naj-

J.S.: Pelion S.A. to największa, polska spółka

zdolniejszych studentów Uniwersytetu Łódzkiego,

działająca w branży ochrony zdrowia. Wiedzia-

osób wyróżniających się szczególną aktywnością

łam, że jeśli uda mi się dostać do programu,

akademicką i udzielających się w życiu uniwersy-

a moją mentorką zostanie Pani Prezes Pelion S.A.,

teckim, a ja znalazłam się w tym gronie. To pro-

będę mogła czerpać specjalistyczną wiedzę od naj-

gram dla osób, które mają potrzebę nieustannego

lepszych ekspertów, poznam kadrę menadżerską,

samorozwoju i pragną rozwijać swoje umiejętno-

dzięki której wzmocnię umiejętności miękkie oraz

ści pod okiem doświadczonych specjalistów. Czym

poszerzę kompetencje niezbędne do współpracy

trzeba sią wyróżnić? Chęcią, ciekawością, zaanga-

z biznesem i gospodarką, a także zapoznam się

żowaniem i własną inicjatywą. W procesie rekru-

z najnowszymi trendami rynku. I tak też się stało.

tacyjnym rozpatrywana jest nie tylko nasza aktyw-

Pod okiem najlepszych menadżerów Pelion S.A.

ność akademicka. Ważną częścią jest też załączona

miałam okazję poznać funkcjonowanie różnych

pisemna motywacja. To ona, w dużym stopniu,

spółek oraz zdobyć praktyczną wiedzę, umiejętno-

jest biletem wstępu do projektu. W dokumencie

ści, a także wypełnić luki kompetencyjne. Dzięki

należy jak najlepiej uargumentować swoją chęć

wieloletniemu doświadczeniu kadry, dbałości o ja-

wzięcia udziału w programie – i albo przekonamy

sne i przejrzyste relacje oraz otwartą komunikację

komisję programową – albo nie. Mnie się udało.

w Pelion S.A., odbyty program był dla mnie okazją

Uczestnictwo w stażach i projektach zna-

do wymiany wiedzy i nabycia nowych doświadczeń.

cząco wpływa na poziom naszej atrakcyjności na

Możliwość udziału w spotkaniach mentorskich jest

rynku pracy, zwiększając szanse na znalezienie

zarówno wyzwaniem, jak i przygodą. Była to także

zatrudnienia po zakończeniu studiów. Duże przed-

okazja do nawiązania współpracy z wykwalifikowa-

siębiorstwa doceniają rozwój oparty na wiedzy,

nymi specjalistami z różnych dziedzin. Nauczyłam

a takie podejście wymaga coraz silniejszego zacie-

się też otwartości w dzieleniu się swoimi pomysłami.

śnienia współpracy między sferami edukacji, nauki

Ponadto rozwinęłam i udoskonaliłam posiadane

i biznesu. Pelion S.A. łączy wszystkie te płaszczyzny

umiejętności, m.in. w zakresie identyfikowania

i jest otwarty na współpracę z młodymi ludźmi.

szans i zagrożeń przy wdrażaniu nowych rozwią
-zań, które teraz z powodzeniem wykorzystuję

D: To studenci wybierają swojego mentora czy jest

w swojej pracy.

on przydzielany odgórnie przez Uniwersytet?
D: Pracuje Pani obecnie w firmie Pelion S.A. Jaki
J.S.: Studenci sami wybierają mentorów. Uwzględ-

jest zakres Pani obowiązków?

niając swoje wykształcenie oraz zainteresowania,
należy wskazać nazwiska trzech osób, które we-

J.S.: Pracuję w dziale Business Development. Od

dług nas dobrze wpiszą się w rolę mentora. Nie

zawsze byłam związana zawodowo z komunikacją,

zawsze trzeba uwzględniać wymienione czynniki.

co z jednej strony wynika oczywiście z wykształ-

Czasem można pokierować się intuicją – tak było

cenia, jakie posiadam, a z drugiej, z indywidual-

w moim przypadku.

nych zainteresowań i predyspozycji. Pisanie od

Role mentorów pełnią osoby zajmujące wy-

zawsze było moją pasją i w okresie studiów byłam

sokie stanowiska w czołowych firmach i organi-

związana z lokalną prasą, jednak w pewnym mo-

zacjach działających w Polsce, takich jak: Pelion

mencie samo opisywanie rzeczywistości przestało
15

mi wystarczać. Bardzo chciałam kreować, tworzyć

pracy z Polską Radą Biznesu; „Młodzi w Łodzi” –

nowe idee, które będą mogły zaistnieć w rzeczywi-

przy współpracy z Urzędem Miasta Łodzi. Firma

stości. W dziale BD mam taką możliwość. Pracuję

była też partnerem programu „Liderzy Ochrony

przy kilku interesujących projektach, codziennie

Zdrowia”, organizowanego przez Fundację im. Le-

podnoszę też swoje umiejętności strategiczne

sława Pagi.

i analityczne. Nie przestaję się dokształcać, a moja

Na koniec pozwolę sobie przytoczyć defi-

obecna praca daje mi satysfakcję i sprawia ogrom-

nicję sukcesu mojej mentorki, Pani Marioli Be-

ną przyjemność.

liny-Prażmowskiej, która według mnie bardzo

Studia doktoranckie sprawiły, że poznałam

dobrze opisuje to, czym jest sukces i jak można

od środka swoją „naukową” branżę, a także samo

go osiągnąć: „Sukces to proces, który musi trwać

środowisko akademickie, łącznie z ich potrzeba-

i którego powodzenie zależy od wielu czynników –

mi, wymogami, szansami, ale też zagrożeniami.

przede wszystkim od determinacji, wiary we wła-

Zauważyłam pewną prawidłowość. Pracownicy

sne możliwości i motywacji. Istotny jest także od-

naukowi w Polsce często skupieni są jedynie na

powiednio dobrany zespół ludzi i zaangażowanie”.

pracy naukowej i jednopłaszczyznowym rozwoju
w ramach swojej specjalizacji. W sytuacji, gdy jeste-

Rozmowę przeprowadziła

śmy zmuszeni do szukania pracy poza jednostkami

Redakcja Magazynu Deal

naukowymi, zdarza się, że ciężko jest nam odnaleźć
się na rynku pracy. Wiele osób posiada gruntowną
i specjalistyczną wiedzę, jednak brakuje takich, które wiedziałyby jak tę wiedzę wykorzystać utylitarnie,
z pożytkiem dla regionu oraz instytucji. Stąd uważam, iż udział w inicjatywach takich jak „Mentoring –
Absolwent VIP” daje niezliczoną liczbę korzyści,
a także możliwość sprawdzenia wiedzy teoretycznej
na gruncie praktycznym.
D: Czy udział w tym projekcie jest dla Pani dużym
wyróżnieniem i nagrodą za trud włożony w życie
akademickie?
J.S.: Zdecydowanie tak. Udział w projekcie traktuję jako swój mały sukces. Zawsze uważałam się za
osobę ambitną i nakierowaną na rozwój osobisty,
a także szukającą nowych wyzwań, dlatego wybrałam dwa kierunki na Uniwersytecie Łódzkim.
Studia zakończyłam z bardzo dobrymi wynikami
i naturalne było dla mnie kontynuowanie naukowej ścieżki kariery na studiach doktoranckich.
Ważna jest dla mnie otwartość oraz interdyscyplinarność w możliwościach rozwoju osobistego
i współpracy, dlatego zachęcam wszystkich, którzy się zastanawiają nad udziałem w projekcie.
Naprawdę warto!
Pelion Healthcare Group od lutego bieżącego roku bierze udział w trzeciej edycji projektu
„Mentoring – Absolwent VIP”. Przy odpowiednim
zaangażowaniu, ze wszystkich możliwości, które
oferuje ta firma skorzysta kolejna osoba. Udział
w programach tego typu jest szansą dla młodych osób na rozwój kluczowych umiejętności
dla ich przyszłej kariery i sukcesu zawodowego.
Zachęcam również do zapoznania się innymi programami i stażami, w których Pelion S.A. bierze udział
np.: „Program Kariera” – organizowany we współ16

RYNEK BIUROWCÓW

W POLSCE
Rynek powierzchni biurowych w naszym
kraju rozwija się w bardzo szybkim tempie. Ten dynamiczny wzrost ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w liczbach, ale
i poziomie architektonicznym, funkcjonalności oraz przyjazności dla środowiska
nowo powstałych budynków. Na zaistniały
stan rzeczy składają się względy historyczne, rozwój gospodarczy, zwiększenie roli
usług w zatrudnieniu, czy nawet Brexit.
Liderzy krajowego rynku biurowego

rzy dostrzegli potencjał, przez co w budowie jest

W ubiegłym roku mogliśmy zaobserwować wzmo-

aktualnie 140 tys. mkw. biur. Łódź ma najmniejszy

żoną aktywność deweloperów i najemców poszu-

wskaźnik pustostanów ze wszystkich miast regio-

kujących powierzchni biurowej, czego głównym

nalnych, utrzymujący się na poziomie 6,2%., co

dowodem jest osiągnięcie rekordowo wysokie-

daje temu rynkowi dogodne warunki rozwoju.

go wyniku niemal 900 tys. mkw. wysokiej klasy biur, co było lepszym wynikiem od roku 2015

Jak wypadamy na tle Europy?

o 1/4. Tym samym Warszawa przekroczyła gra-

Peleton polskich miast goniący za rozwiniętymi

nicę 5 mln mkw. biur, natomiast ich podaż na

rynkami biurowymi naszych zachodnich sąsia-

całym rynku polskim osiągnęła 9 mln mkw.

dów ma jeszcze wiele do nadrobienia. Na pro-

Drugim rynkiem biurowym w Polsce jest Kraków,

wadzenie wysuwa się stolica. Grunt to nie dostać

w którym oddano 150 tys. mkw zwiększając tym

zadyszki, ale na szczęście nic na to nie wskazuje.

samym ogólną powierzchnię do ponad 900 tys.

Pomimo nowych obostrzeń w polityce kredytowej

mkw. Największe inwestycje w byłej stolicy Pol-

banków deweloperzy planują w Warszawie nowe,

ski, to Axis i O3 Business Campus, które zasiliły

duże projekty, a w budowie pozostaje 750 tys.

lokalny rynek po ponad 19 tys. mkw. Dla porów-

mkw. powierzchni biurowej. Warto wspomnieć

nania na rynku warszawskim realizowane są po-

o tym, że w całej Europie środkowo-wschod-

jedyncze projekty o kubaturze 100 tys. mkw. jak

niej buduje się aktualnie 2 mln mkw., natomiast

Warsaw Spire, czy Varso. Na trzecim miejscu znaj-

w samej Polsce 1,4 mln mkw. Dla porównania

duje się Wrocław z pokaźnymi wzrostami (847

w czeskiej Pradze powstaje aktualnie 140 tys. mkw.

tys. mkw.), dalej Trójmiasto (640 tys. mkw.), Ka-

powierzchni biurowej, mniej niż w Łodzi, Kra-

towice (420 tys. mkw.), Poznań (400 tys. mkw.)

kowie czy Wrocławiu. Nasz kraj jest niekwestio-

i Łódź (360 tys. mkw.). Na szczególną uwagę za-

nowanym liderem regionu i znajduje się w poło-

sługuje ostatnia w tym zestawieniu Łódź, w której

wie drogi między miastami Europy zachodniej

po wielu latach inwestycyjnej posuchy, dewelope-

oraz wchodniej. Na tak dynamiczny przyrost ma
17

„

wpływ między innymi rokroczny 17-procentowy wzrost sektora usług dla biznesu, zatrudniający ponad 150 tys. pracowników. Plasująca się

Warszawa już w okresie
międzywojenym wyróżnia
się na tle miast Starego
Kontynentu zabudową wysokościową

na drugim miejscu Rumunia to zaledwie 1/3 tej
liczby. Prognozy McKinsey & Company szacują
wzrost zatrudnienia w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w tym sektorze w ciągu najbliższych 10 lat do nawet 850 tys., co można uznać
za bardzo dobry prognostyk do dalszego rozwoju
i ekspansji inwestycyjnej deweloperów.
Wieżowiec, to „nowy” biurowiec
Warszawa już w okresie międzywojennym wyróżniała się na tle miast Starego Kontynentu
zabudową

wysokościową.

Ówczesna

ludność

stolicy mogła wtedy podziwiać wielokondygnacyjny budynek PAST-y czy pierwszy w Europie
wieżowiec o konstrukcji stalowej, zaprojektowany przez znanych architektów: Stefana Bryłę
i Marcina Weinfelda dla angielskiego towarzystwa ubezpieczeniowego “Prudential”. Po wojnie
budynek stał się symbolem walki i męczeństwa,
gdyż mimo licznych zniszczeń, właśnie dzięki tej
konstrukcji, ustał. Wieżowce w polskich miastach
są teraz zdecydowanie w modzie. Rem Koolhaas
zafascynowany Nowym Jorkiem pisał: “Wieżowiec jest najistotniejszym elementem idei miasta”. Oczywiście prym wiedzie Warszawa, która
nadal jest europejskim liderem pod względem
ilości drapaczy chmur. Warto tutaj nadmienić, że
na przełomie roku słowacki deweloper HB Reavis
zaprezentował wizualizację kompleksu biurowego
składającego się m.in z 310-metrowego wieżowca
zaprojektowanego przez pracownię Sir Normana
Fostera. Budynek w momencie ukończenia prac
budowlanych będzie najwyższym budynkiem
w Unii Europejskiej, wyprzedzając tym samym
londyński The Shard o metr. Prace ziemne na
działce przy Dworcu Centralnym już się rozpoczęły. To drugi projekt biurowy tego światowej
sławy architekta realizowany w Warszawie, który
z pewnością na długo stanie się wizytówką miasta.
Inne stolice województw nie chcą pozostać w tyle,
dlatego zachęcają deweloperów do zakupu działek
w centrach i budowy w górę. Większość z nich
taki landmark jak Sky Tower we Wrocławiu, czy
Sea Tower w Gdyni już posiada lub buduje nowy.
Kilka tygodni temu projekt Hanza Tower ze Szczecina uzyskał kredytowanie, Katowice uzupełniają
bogaty już skyline z projektem KTW, a Łódź z Hi
Piotrkowska 155. O wielu inwestycjach nie wspomniałem, ale jest ich naprawdę dużo. Musimy jednak pamiętać o realiach centrów polskich miast,
w których często znajduje się wiele niezabudowanych działek lub procent pustostanów jest po pro18
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stu zbyt duży. Budowa wieżowca nie zawsze jest
uzasadniona ekonomicznie, lecz ma pewien charakter prestiżowy, który przyciąga potencjalnych
najemców.
Kreatywność to „nowa” produktywność
Jeżeli jesteśmy już przy prestiżu, to możemy zgrabnie przejść do tematu motywacji, które kierują
najemcami podczas wyboru nowej siedziby firmy.
Pod koniec roku na największych rynkach regionalnych pozostawało blisko 400 tys. mkw. powierzchni dostępnej do wynajęcia od zaraz. Aby wypełnić
tę przestrzeń ludźmi, deweloperzy wraz z architektami głowią się nad uatrakcyjnieniem swoich
przedsięwzięć. Ostatnio popularne staje się projektowanie budynków nieemisyjnych, energetycznie samowystarczalnych. Wynajęcie powierzchni
w tego typu inwestycji, ze względu na zaistniałą
sytuację w Polsce, z pewnością ma wpływ na pozytywny wizerunek najemcy. Zastosowanie takiej
technologii potwierdza certyfikat BREEAM przyznawany przez Building Research Establishment,
czy LEED nadawany przez Green Building Certification Institute. Przykładem tego typu inwestycji
może być oddane niedawno Osiedle Mickiewicza
w Warszawie (BREEAM) lub przebudowane Sterlinga Business Center w Łodzi (LEED). Praca kreatywna potrzebuje pomysłowych rozwiązań. Doskonale zdaje sobie z tego sprawę firma Deloitte, która
do zaprojektowania wnętrz swojej nowej siedziby
w warszawskim wieżowcu Q22 zaprosiła własnych
pracowników. Mieli oni możliwość wypróbowania
i podzielenia się swoją opinią na temat różnych elementów wyposażenia oraz wzięcia udziału w dyskusji o udogodnieniach dla cyklistów. Biuro składa się
ze sporego open space, które ma za zadanie aktywizować pracowników. Założeniem jest stworzenie
przestrzeni do wykonywania zadań, a nie siedzenia
za biurkiem.
Co to oznacza dla nas?
Nasi pracodawcy coraz częściej rozumieją, że na
dobrą atmosferę składa się wiele czynników. To
z kolei ma wpływ na pozytywne wyniki całego zespołu. Nieskrępowana wolność myśli może się rozwijać tylko w odpowiednich warunkach, których
zapewnienie powinno być szczególnie ważne, dla
każdego prawdziwego lidera. Pozostaje mieć nadzieję, że podejście takich firm jak Deloitte nie jest
odosobnione i każdy z nas będzie miał możliwość
pracy w jak najlepszych warunkach.
Arkadiusz Haupt
arek.haupt@skninwestor.com
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PORTFEL PACJENTA
VS

FINANSE KONCERNÓW FARMACEUTYCZNYCH
Idąc do apteki z receptą farmaceuta proponuje zamiast leku oryginalnego jego tańszy
zamiennik. Wówczas zastanawiamy się co
wybrać: droższy oryginał czy tańszy zamiennik? Alternatywę dla drogich leków oryginalnych stanowią leki generyczne, popularnie
nazywane generykami. Zamienniki różnią
się od leków oryginalnych przede wszystkim
ceną. Są do 20%–80% tańsze. Poza tym różnica sprowadza się do metod oczyszczania
i syntezowania leków.
Leki generyczne, tak jak oryginalne, przed

nia patentu Servier. Co więcej, francuski producent

wprowadzeniem do obrotu na terytorium Unii

leków zawierał liczne porozumienia patentowe

Europejskiej muszą zostać zatwierdzone przez

z konkurencyjnymi firmami farmaceutycznymi.

Europejską Agencję Leków. Leki generyczne udo-

W Wielkiej Brytanii patent na Perindopril wygasł

stępniane są pacjentom z Unii dopiero, gdy wyga-

w 2003 r. Wówczas francuski koncern farmaceu-

sną patenty na leki oryginalne. Rejestracja takiego

tyczny doprowadził do zablokowania produkcji za-

leku trwa od roku do dwóch lat, w wyjątkowych

miennika na cztery lata. Gdy w 2007 r. zezwolono

przypadkach dłużej. Standardowy patent na lek

na produkcję leku generycznego jego ceny spadły

oryginalny przyznawany jest na 20 lat.

średnio o 90%.

W lipcu 2014 roku Komisja Europejska nało-

Servier dążył do opóźnienia wejścia na rynek

żyła karę w wysokości 427,7 mln EUR na koncern

zamienników bestsellerowego leku. Konsekwen-

farmaceutyczny Servier i pięciu producentów leków

cją jego działania było wykluczenie konkurentów

generycznych (Niche/Unichem, Matrix – od mo-

z rynku sprzedaży Perindoprilu. Patent na ten lek

mentu rozpoczęcia postępowania stał się częścią

posiada wyłącznie Servier. Wygaśnięcie ochrony

koncernu Mylan, Teva, Lupin i Krka) za naruszenie

patentowej spowoduje, że pozostali przedsiębior-

zasad konkurencji. Zdaniem Komisji Europejskiej

cy farmaceutyczni będą mogli produkować i wpro-

ukarane firmy farmaceutyczne zawarły między sobą

wadzać na rynek własne, dużo tańsze produkty

szereg porozumień. Perindopril był w 2014 r. najle-

lecznicze.

piej sprzedającym się lekiem koncernu Servier, który

Największą karę dostał Sevier – 331 mln EUR.

był stosowany przy leczeniu nadciśnienia tętnicze-

Przedstawiciele firmy farmaceutycznej odpierali

go. Koncern Servier jest ósmym inwestorem w Eu-

zarzuty jako bezpodstawne. Według Komisji Euro-

ropie w sektorze farmaceutycznym z kwotą 895 mln

pejskiej francuski koncern regularnie skupował pa-

EUR. Producent leków oryginalnych skupował od

tenty na leki generyczne od pięciu wspominanych

producentów leków generycznych know-how, które

koncernów. Komisarz Unii Europejskiej ds. konku-

umożliwiało produkcję zamienników bez narusze-

rencji Joaquin Almunia podczas konferencji pra21

„

sowej w Brukseli powiedział: „Takie postępowanie

Przemysł farmaceutyczny
znajduje się na szczycie
listy podmiotów, które korzystają z ochrony patentowej i czerpią przy tym
ogromne zyski

w jasny sposób narusza konkurencję (…) Takie praktyki bezpośrednio szkodzą pacjentom, krajowym
systemom ochrony zdrowia oraz podatnikom”.
Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca ukarania Serviera nie jest pierwszą podjętą w sprawie
leków generycznych. W czerwcu 2013 r. ten sam
komisarz nałożył na duński koncern farmaceutyczny Lundbeck i innych producentów zamienników grzywny o łącznej wartości 146 mln EUR.
Lundbeck był producentem Citalopramu – leku na
depresję. W grudniu 2013 r. francuski komisarz
ukarał karą grzywny firmę Johnson&Johnson,
a także koncern Novatis w wysokości 16 mln EUR.
Farmaceutyczni potentaci zawarli zmowę, która
miała na celu opóźnienie wprowadzenia na rynek
zamiennika leku stosowanego w leczeniu silnego
bólu u pacjentów z nowotworem.
Zdaniem unijnej komisarz ds. konkurencji
Neelie Kroces: „W branży farmaceutycznej potrzeba więcej konkurencji, a mniej biurokracji. Sektor
ten ma zbyt duże znaczenie dla zdrowia i finansów
obywateli oraz rządów państw członkowskich, abyśmy mogli zgodzić się na jakiekolwiek ustępstwa.”
Leki generyczne muszą mieć taką samą, jak
lek oryginalny postać farmaceutyczną, aby leczyć
tę samą chorobę. Jednak zamienniki mogą zawierać inne substancje pomocnicze, takie jak barwniki czy cukry. Niższa cena leków generycznych
powoduje, że są one lepiej dostępne dla każdego
pacjenta. Stanowią one zatem znaczące źródło
oszczędności dla krajowych systemów opieki zdrowotnej. Komisja Europejska twierdzi, że koncerny
farmaceutyczne, które produkują leki oryginalne stosują liczne strategie opóźniania wejścia na
rynek leków generycznych. Ergo zmienniki mogą
być wprowadzone do aptek nie wcześniej niż po
piętnastu latach monopolu leku oryginalnego.
Przemysł farmaceutyczny znajduje się na
szczycie listy podmiotów, które korzystają z ochrony patentowej i czerpią przy tym ogromne zyski.
Problemem jest brak dostępności najnowszych
metod terapii dla obywateli. Producenci leków
farmaceutycznych stają się monopolistami w produkcji, dystrybucji i sprzedaży nowo odkrytych
substancji.
Natalia Kurek
nataliamalgorzatakurek@gmail.com
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SŁONECZNY
SAMOCHÓD
Samochody hybrydowe i elektryczne od
kilku lat są gorącym trendem na rynku motoryzacyjnym. Nowoczesne pojazdy kojarzą nam się z dynamiką, nietypową sylwetką, ale również alternatywnym napędem
i dbaniem o środowisko. Wszystkie te cechy w połączeniu z wygodą i luksusem,
których oczekują klienci, tworzą pojazd
idealny. Patrząc na sukces Tesli – działania w tej tematyce wydają się być całkiem
obiecujące.
Choć w Polsce nadal jesteśmy przywiązani

One może przebyć aż 1500 km na jednym ładowa-

do tradycyjnych samochodów, możemy już po-

niu z maksymalną prędkością 120 km/h. Wygląda

chwalić się pierwszymi sukcesami na polu alter-

pięknie na papierze, ale czy ten pojazd naprawdę

natywnych napędów, a to za sprawą niezwykle

jeździ? Jeszcze jak! Eagle One ma na swoim koncie

kreatywnych i ambitnych studentów Politech-

już ponad 6 tys. przejechanych kilometrów! Bolid

niki Łódzkiej. Prawie trzy lata temu wystartował

zadebiutował podczas Bridgestone World Solar

projekt Lodz Solar Team, zakładający budowę

Challenge 2015 w Australii – najbardziej presti-

pierwszego polskiego pojazdu napędzanego ener-

żowego wyścigu bolidów napędzanych energią

gią słoneczną. W jego efekcie, zaprojektowany

słoneczną na świecie. Do konkurencji stanęły 42

i własnoręcznie zbudowany został Eagle One –

zespoły z całego świata, podzielone na 3 kategorie:

dwuosobowy samochód, napędzany dwoma 15

Challenger (klasa wyścigowa, pojazd jednoosobo-

kW silnikami elektrycznymi, zamontowanymi w

wy), Cruiser (klasa miejska, pojazd co najmniej

tylnych kołach. Energię czerpie nietypowo – ze

dwuosobowy) oraz Adventurer (dla wszystkich

słońca, dzięki zastosowaniu 6 m2 paneli fotowol-

freestyle’owców). Trasa wyścigu liczy 3022 km

taicznych (5 mkw. na dachu plus dodatkowy panel

i prowadzi przez słynną Stuart Highway – z Dar-

montowany na postojach nad przednią szybą). Ka-

win do Adelajdy. Zawodnicy muszą ją przebyć

roseria wykonana została z włókna węglowego, za-

w 7 dni, jeżdżąc w godzinach 8-17, noc spędzając

pewniając odpowiednią wytrzymałość przy niskiej

na pustyni. Pierwszy reprezentant Polski zajął 6.

wadze – masa całkowita pojazdu to 450 kg. Do

miejsce – najlepsze wśród debiutantów w klasie

produkcji drobnych elementów mechanicznych

miejskiej. Wyróżniony został również spośród

zastosowany został również druk 3D.

wszystkich uczestników nagrodą specjalną, czyli

Chociaż wydaje się, że w naszej szerokości

Safety Award, przyznawaną za najbezpieczniejszą

geograficznej nie ma szansy na efektywną jazdę

konstrukcję i najlepsze przygotowanie do jazdy.

na takim napędzie – testy stanowczo temu przeczą.

Już rok później zespół podjął nowe wyzwa-

Tam, gdzie słońca nie brak przez cały rok, Eagle

nie i wypuścił swojego „Orła” na rozpalone drogi
23
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RPA. „Eagle One” zapoczątkował tam klasę pojaz-

celu i udowadnia, że „Polak potrafi” i z sukcesami

dów miejskich w konkursie Sasol Solar Challenge

może konkurować w ogólnoświatowych zawodach

2016. Trasa, choć krótsza (2817 km), okazała się

nowoczesnych technologii.

być bardziej wymagająca – natężony ruch uliczny,
wahania temperatur, silny wiatr i strome pod-

Łódź Solar Team

jazdy znacząco wpłynęły na osiągnięte rezultaty.

paula.mierzejewska@lodzsolarteam.pl

Ale i tu Łodzianie odnieśli sukces. „Orzeł” nie
tylko ustanowił rekord prędkości i przebytych
kilometrów na kolejne edycje wyścigu, ale tym
razem również zespół marketingowy został uhonorowany nagrodą „Communication Award” za

„

najlepszą relację wyścigu. Większość projektów
studenckich zakończyłaby się w tym momencie. Zamierzony cel został osiągnięty, ba! Nawet
przerósł oczekiwania! Tym razem jednak zespół
nie spoczął na laurach. Od razu po powrocie
z Afryki zabrał się za budowę następcy pierwszego pojazdu – Eagle Two, który już w październiku
2017 r. wystartuje w Australii, w 30-lecie zawodów
World Solar Challenge.

Tam, gdzie słońca nie
brak przez cały rok, Eagle
One może przebyć aż 1500
km na jednym ładowaniu
z maksymalną prędkością
120 km/h
Nowy bolid pomieści w swoim wnętrzu
kierowcę i trzech pasażerów. Redukcji ulegną
wysokość, szerokość oraz masa, co korzystnie
wpłynie

na

aerodynamiczność

projektowane-

go pojazdu i o 1/3 zredukuje zużycie energii.
Zastosowane zostaną panele słoneczne o większej
sprawności oraz bardziej wydajne silniki. W efekcie
współpracy ze studentami łódzkiej Akademii Sztuk
Pięknych stylistyka nowo powstającego pojazdu
zyska zupełnie odmienny charakter, znacznie odbiegający od rozwiązań zastosowanych przy budowie pierwszego „Orła”. Konstrukcja nadwozia nie
będzie już wymuszała zastosowania klatki bezpieczeństwa, jednocześnie zapewniając taki sam stopień ochrony pasażerów. Zmianie ulegnie również
strategia – wzrośnie średnia prędkość przejazdu.
Lodz Solar Team napotkał na swojej drodze
wiele przeszkód – ze względu na niezbyt popularną jeszcze w Polsce technologię, części muszą
być sprowadzane z różnych zakątków świata, nie
wspominając o początkowych brakach wiedzy
i doświadczenia oraz żmudnym kompletowaniu
budżetu. Pomimo tego zespół uparcie dąży do
25

KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI–

BIG DATA
Dlaczego Hindusi w końcu odnoszą suk-

ces w walce z kłusownikami tygrysów?

Jak to się stało, że po raz kolejny udało
Ci się uniknąć korków na „Zakopiance”?
Jak zdiagnozować stan Twojego związku
z drugą osobą? Czy języki, jakimi posługują
się ludzie na całym świecie, posiadają więcej
szczęśliwych niż smutnych słów? Okazuje
się, że aby zdobyć odpowiedzi na te pytania,
wystarczy dysponować wielkimi zbiorami
danych.
Pojęcie Big Data pojawia się w środowisku

jest jednak najważniejszy: 90% z tych 5 zettabaj-

analityków od kilku lat. Co ono dokładnie ozna-

tów zostało wygenerowane przez ostatnie 2 lata.

cza? Zgodnie z najbardziej intuicyjną definicją,

Obrazuje to lawinowy wręcz przyrost danych i ich

jest to analiza zbiorów danych tak ogromnych, że

niewyczerpane źródło do analiz. Słychać również

przy jej sporządzaniu niemożliwe jest użycie tra-

głosy, że w porównaniu do ropy naftowej, będącej

dycyjnych narzędzi. Firma Forrester definiuje dla

głównym surowcem XX wieku, w XXI takim su-

danych zasadę czterech wymiarów 4V – volume

rowcem będą właśnie dane.

(ilość), variety (różnorodność), velocity (szybkość

Jak powszechnie wiadomo, tygrysy żyjące na

napływania), value (wartość). Mamy do czynienia

wolności w Indiach są zagrożone wyginięciem ze

z ogromnymi zbiorami danych (często liczonymi

względu na kłusownictwo. Kości tygrysów są bar-

w petabajtach). Pochodzą one z rozmaitych źródeł,

dzo cenione w chińskiej medycynie. Przez wiele lat

wymagają poświęcenia uwagi, gdyż często brakuje

problem kłusownictwa był bardzo trudny do zwal-

im spójności. Docelowo dąży się do tego, aby dane

czenia, gdyż kłusownicy poruszali się w małych gru-

napływały i były analizowane w czasie rzeczywi-

pach i pojawiali bardzo nieregularnie, tylko w sobie

stym, a wyodrębniane tylko najważniejsze wnioski

doskonale znanych miejscach. Przełom nastąpił

spośród gigantycznych ilości informacji nieistot-

w sierpniu 2014 r., kiedy to ekolog Koustubh

nych.

Sharma na łamach magazynu „Wright” zaproSkąd wzięło się zapotrzebowanie na Big

ponował estymację prawdopodobieństwa wy-

Data? Liczby mówią same za siebie: każdego dnia

stąpienia kłusownictwa na terenie całych Indii.

w Internecie powstaje 2,5 tryliona bajtów danych.

Dzięki temu udało się zlokalizować 73 tzw. „hot

Dla przypomnienia, trylion to jedynka i osiemna-

spots”, czyli miejsc, gdzie to prawdopodobień-

ście zer. Ile danych powstało od momentu stwo-

stwo jest bardzo wysokie. Aby stworzyć swój

rzenia Internetu? Szacunkowe dane mówią o 5

model, Sharma napisał kod komputerowy oparty

zettabajtach. To tak, jakby zapełnić danymi 4 mld

o 25000 punktów danych zlokalizowanych w 605

dysków o pojemności 256 GB. Ostatni argument

okręgach. Zbiór danych obejmuje obserwacje od
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‚‚

roku 1972. Sam badacz przyznał, że zbiór ten jest

Partner odparł ten zarzut, twierdząc, że zamiast

tak gigantyczny, że model obliczany jest przez ma-

pisać maile, preferował on kontakt telefoniczny.

szyny o najlepszych mocach obliczeniowych przez

Dane potwierdziły to, gdyż zdecydowanie częściej

ok. 25 minut. Uzyskane wyniki były bardzo zaska-

pojawiały się w jego mailach słowa „zadzwoń do

kujące. Okazało się na przykład, że kłusownicy

mnie” oraz „telefon”. Idąc o krok dalej, Emma

grasują wzdłuż linii kolejowych, gdyż mogą z ła-

odkryła, że 95% łącznej ilości przekleństw pocho-

twością wmieszać się w tłumy pasażerów podczas

dziło od niej, co postawiło pod znakiem zapytania

przemieszczania się, a także, że pogranicze Indii

statystycznie większą agresję wśród mężczyzn. Jej

i Nepalu jest zbyt mało patrolowane, jeśli chodzi

chłopakowi brakowało znacznie częściej pewno-

o kontrolę procederu kłusownictwa. Estymacja

ści siebie (większa częstotliwość użycia frazy „nie

wskazała też miasta Delhi i Indore, będące stosun-

jestem pewny”). Również zdecydowanie częściej

kowo daleko od naturalnych miejsc bytowania ty-

przepraszał. Big Data może być tutaj zastosowane

grysów, jako obszary zagrożone – okazały się one

idealnie, jednak nie wiadomo, jakie rezultaty by-

koncentratorami handlu.

łyby osiągnięte przy analizie 10 tys. związków.
Prawdopodobnie czas pokaże.

...każdego dnia w Internecie powstaje 2,5 tryliona bajtów danych

Ludzie posługują się mnóstwem języków
i wymieniają milionami przekazów. Obecnie jest
to jeszcze bardziej ułatwione niż w przeszłości,
dzięki dynamicznemu rozwojowi mediów spo-

Czas na przykład bardziej „z życia”. 2 stycz-

łecznościowych. Z jednej strony mogą to być tzw.

nia 2017 roku wracałem z przyjaciółmi samocho-

„sweet notes”, z drugiej, fale hejtu. Czy ciekawiło

dem z Zakopanego do Łodzi. Ze względu na odby-

Was to, których statystycznie powinno być więcej?

wający się w Zakopanem Sylwester z Dwójką trasa

Na łamach „Proceedings of National Academy of

ta przeżywała oblężenie przez powracających tury-

Sciences” zostało zbadane 100 tys. słów całych

stów. Jak podawały wiadomości, aby pokonać od-

tekstów w 10 różnych językach świata – wynikiem

cinek między Zakopanem a Krakowem, potrzeba

było obciążenie próby na rzecz słów pozytywnych.

było nawet 5 godzin. Z pomocą wielu kierowcom

Niezależnie od miejsca pochodzenia badanego

(w tym mnie) przyszła nawigacja „Google Maps”.

tekstu i języka, mediana wyniku pozytywnego

Początek dużej popularności tej nawigacji datuje

brzmienia słów w skali od 1 do 9 była wyższa niż 5.

się na rok 2013, kiedy to koncern Google zaku-

Jak widać, Big Data można wykorzystać

pił za 1 mld USD aplikację nawigacyjną „Waze”,

w wielu pozornie pozbawionych zależności sytu-

posiadającą historyczne dane dotyczące korków

acjach, a eksploracja danych stawia przed anality-

i wypadków drogowych. Zastosowanie Big Data

kami i statystykami niesamowite wyzwania. Trend

w przypadku nawigacji jest niesamowicie proste.

ten jest coraz bardziej zauważalny, szczególnie

Google łączy się z tysiącami telefonów, które mają

przez wielkie korporacje, które zmieniają pod tym

włączone dane o lokalizacji. Dzięki tym danym

kątem swoje modele biznesowe. Również uczelnie

i algorytmom uczenia maszynowego trasy w na-

otwierają kierunki nastawione na to zagadnienie.

wigacjach są indywidualnie optymalizowane pod

Między innymi jest to Szkoła Główna Handlowa

kątem wielu zmiennych, np. średniej prędkości na

i kierunek studium magisterskiego o nazwie

danym odcinku, czy odległości między pojazdami.

„analiza danych – big data”. Analiza wielkich ob-

Dodatkowo, analizowane są również dane histo-

szarów danych z pewnością będzie jednym z klu-

ryczne o natężeniu ruchu w danym miejscu o wy-

czowych zagadnień biznesu w najbliższych latach

branej porze, w innych dniach, zeszłym tygodniu,

i może stać się rewolucją, która zmieni nasze życia.

ostatnim miesiącu czy też roku. Im więcej danych,

Ludzie, którym uda się ją ujarzmić, zdobędą klucz

tym lepiej, a wszelkie prognozy mniej obciążone

do przyszłości oraz rozwoju swoich karier.

i bardziej wiarygodne.
Teraz trochę o miłości! Big Data znalazło

Mateusz Bargieł

zastosowanie również do diagnozy związków.

mateusz.bargiel@skninwestor.com

W Internecie znalazłem historię pasjonatki statystyki, która wykorzystała zbiór 5500 e-maili,
które wymieniła ze swoim chłopakiem, do analizy stanu jej związku. Profesjonalnie metoda ta
nazywa się „Text Miningiem”. Pierwszym wnioskiem było to, że według danych tęskniła ona częściej za chłopakiem, gdyż napisała więcej maili.
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PROCES SEGMENTACJI
NA RYNKU BANKOWYM
Proces segmentacji? Brzmi dosyć tajemniczo? Co tak naprawdę kryje się pod tym
pojęciem?
Mogłoby się wydawać, że jest to skompliko-

przedsiębiorstwa. Działalność marketingowa ban-

wany proces, wbrew pozorom tak nie jest. Proces

ku jest dosyć specyficzna, gdyż podlega wielu czyn-

segmentacji na rynku bankowym polega na po-

nikom o charakterze zewnętrznym (np. polityka

„

dziale klientów na określone grupy o podobnych

monetarna banku centralnego) i wewnętrznym

potrzebach i oczekiwaniach. Działanie to ma na

(np. konkurencja w sektorze bankowym). Firma,

celu analizę oczekiwań klientów oraz potrzeb ryn-

chcąc osiągnąć sukces, opracowuje i realizuje swo-

ku, a następnie dostosowywanie produktów do

ją strategię marketingową. Istotną częścią tej stra-

nich. Bank uwzględniając potrzeby, preferencje

tegii jest koncepcja marketing mix, za pomocą któ-

i wymagania klientów może wpływać na popyt

rej możemy oddziaływać na konkretne segmenty

oraz podaż, aby osiągnąć własne cele.

rynku i tym samym wpływać na wynik końcowy

Marketing bankowy to poznawanie potrzeb

zamierzonego planu.

rynku i klientów, które ma na celu pozyskiwanie
stałych odbiorców usług danego banku. Poprzez
analizę rynku bank może zaspokoić oczekiwania
swoich klientów, oferując dodatkowe udogodnienia i jednocześnie kreując pozytywny wizerunek
marki. Dzięki odpowiedniemu obrazowi banku
możemy pozyskać kolejnych klientów. Strategie
marketingowe banku służą do realizacji celów
marketingowych. Stworzenie przewagi konkurencyjnej jest jedną z najważniejszych strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa. Polega ona na
właściwej kombinacji aktywów materialnych oraz

Stworzenie przewagi
konkurencyjnej jest
jedną z najważniejszych strategii stosowanych przez przedsiębiorstwa

niematerialnych, które kształtują wartość banku.

Mieszanka marketingowa, czyli wspomnia-

Według Patrick’a Doyle’a: „Marketing jest proce-

ny wcześniej marketing mix, jest kompozycją

sem zarządczym ukierunkowanym na maksyma-

elementów, którymi posługuje się przedsiębior-

lizację zwrotów dla udziałowców poprzez utrwa-

stwo (w tym przypadku bank), by oddziaływać na

lanie relacji z cenionymi klientami i tworzeniu

pewne segmenty rynku i przez to optymalizować

przewagi konkurencyjnej”.

swoje cele strategiczne. Decyzje podejmowane

Narodziny marketingu bankowego wiązały

względem produktu, ceny, dystrybucji i promocji

się z rozwojem gospodarki rynkowej oraz wzro-

wpływają na siebie wzajemnie tworząc wspólną

stem konkurencyjności na rynku usług. Historia

„mieszankę”. Przykładowo decyzje, które podejmie-

marketingu budowała kolejne etapy i orientacje

my względem cen, wpłyną i określą decyzje dotyczące
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MARKETING MIX

PRODUKT
CENA
DYSTRYBUCJA PROMOCJA
promocji. Dokonując stałej oceny i analizy po-

chach osobowościowych i ich wpływie na popyt.

szczególnych elementów marketingu mix jesteśmy

Analizujemy tutaj w szczególności skłonność do

w stanie odnieść oczekiwane efekty.

podejmowania ryzyka, stopień zainteresowania

Kryteria segmentacji stosowane przez ban-

innowacyjnymi produktami, wiedzę o finansach,

ki służą przede wszystkim wyszczególnieniu seg-

preferowany styl życia oraz światopogląd. Osoby

mentów klientów tak, aby można było przepro-

młode, do 35 roku życia, z dużą wiedzą na temat

wadzić efektywniejszą strategię. Kryteria te dzieli-

finansów i wykształceniem wyższym, osiągające

my na geograficzne, demograficzne, behawioralne

wysokie dochody oraz mieszkające w mieście, to

i psychograficzne.

sylwetki ludzi najbardziej skłonnej do podejmo-

Jeśli chodzi o kryteria geograficzne, to jak

wania ryzyka. Osoby takie nie boją się zaciąga-

sama nazwa może wskazywać, jest to wyodrębnie-

nia kredytów, korzystają z wszelkich ofert banku,

nie segmentów ze względu na miejsce zamieszkania,

natomiast osoby mniej skłonne do ryzyka, chcąc

czy też zatrudnienia odbiorcy usług bankowych. Po-

uniknąć spirali zadłużenia, preferują depozyty

dział ten zależy najczęściej od skali działania banku.

bankowe oraz tradycyjne formy oszczędzania.

Następuje podział klientów na odrębne jednostki,

Procesy segmentacji są bardzo pożyteczne

takie jak np. regiony świata, państwa, wojewódz-

z punktu widzenia banku, gdyż przynoszą wiele

twa, miasta, wsie oraz dzielnice.

korzyści. Przede wszystkim umożliwiają bardziej

Do czynników demograficznych zalicza-

efektywną obsługę klientów, co skutkuje zwiększe-

my takie cechy jak wiek, klasę społeczną (zawód,

niem zysków przedsiębiorstwa bankowego. Warto

dochód, wykształcenie), cykl życia, płeć oraz na-

zatem wiedzieć na czym polegają.

rodowość. Na podstawie tych zmiennych bank
klasyfikuje kolejne grupy swoich klientów. Wiek

Marta Markiewicz

jest ważnym czynnikiem, ponieważ może sporo

marta.markiewicz@skninwestor.com

powiedzieć o kliencie. Obecnie banki zabiegają
o młodych ludzi, studentów i absolwentów uczelni.
Dzieje się tak dlatego, że pracownicy banku wiążą
z tą grupą wielkie nadzieje. W przyszłości ci klienci
będą coraz bardziej zainteresowani korzystaniem
z usług finansowych. Z myślą o tym segmencie
banki tworzą specjalne konta młodzieżowe, które
służą im do rozliczeń transakcji finansowych oraz
gromadzenia środków pieniężnych.
Jeśli chodzi o kryteria behawioralne należy
podkreślić, że podział ten uwzględnia cechy osobowościowe klientów, ich zainteresowania, częstotliwość korzystania z usług bankowych i dokonywania zakupów. Proces uzyskiwania danych do tej
segmentacji jest dosyć pracochłonny i kosztowny.
Jest to spowodowane wykonywaniem wszechstronnych badań sondażowych.
Przy segmentacji psychograficznej, podobnie jak przy behawioralnej, skupiamy się na ce30

BSC - NOWY MODEL

ZARZĄDZANIA
W obliczu szybkiego tempa życia oraz
pracy i nieustannie zmieniających się warunków gospodarczych przed zarządzającymi stoi niemałe wyzwanie, aby zyskać
oraz utrzymać przewagę konkurencyjną na
rynku. Balance ScoreCard (BSC) jest innowacyjnym sposobem zarządzania, dającym
możliwość szybkich zmian i wyciągania
trafnych wniosków. Jego wdrożenie w organizacji może stanowić sporą inwestycję
oraz spotkać się z wieloma barierami, ale
korzyści z niego płynące są doskonałym wynagrodzeniem za włożony trud i wysiłek.
BSC (ang. Balance ScoreCard), w tłumacze-

w przedsiębiorstwie. Jedocześnie w 1988 roku

niu na język polski „Strategiczna Karta Wyników”

firma Apple Computer przy okazji zmian w swo-

to idea, która swój początek miała w XX wieku. Pre-

jej polityce biznesowej, we współpracy z organi-

kursorami tej koncepcji są Robert S. Kaplan oraz

zacją doradczą KPMG, wykreowała innowacyjne

Dawid P. Norton. Pierwszy z nich, urodzony w 1940

narzędzie pomiaru efektywności. W roku 1990,

roku, jest emerytowanym profesorem Harvard

korzystając z dorobku badawczego firmy ADI oraz

Business School. Wyróżniony został poprzez uzy-

Apple Computer, firma doradcza KPMG zebrała

skanie honorowego stopnia naukowego doktora

zespół, którego zadaniem było opracowanie sys-

Uniwersytetów Stuttgart w roku 1994 r., Łódzkiego

temu dopasowanego do zmieniających się warun-

w 2006, a także Waterloo w 2008. Dawid P. Norton,

ków konkurencji. Kierownikiem grupy badawczej

urodzony w 1941 roku, jest wieloletnim teoretykiem

był Dawid P. Norton, a od strony naukowej za

zarządzania i biznesu oraz współtwórcą Grupy Pal-

projekt odpowiadał Robert S. Kaplan. Rezultaty

ladium. W ramach tej organizacji jest prezesem

prowadzonego projektu opisane zostały w czaso-

Balanced ScoreCard Collaborative – spółki zależnej

piśmie naukowym „Harvard Business Review”.

Grupy Palladium. Obronił tytuł doktora na Harvard

Przyczyn powstania Strategicznej Karty Wy-

University.

ników twórcy koncepcji doszukali się wewnątrz

Historia BSC rozpoczyna się w 1987 roku,

przedsiębiorstw, w związku z występowaniem

w momencie gdy amerykańskie przedsiębior-

problemów o charakterze strategicznym. Klasycz-

stwo Analog Devices Inc. (ADI) wypracowało

ne narzędzia służące do pomiaru efektywności

nową, pionierską propozycję sposobu pomiaru

przedsięwzięć oraz wskaźniki finansowe nie są

przedsięwzięć organizacji. Została ona nazwana

odpowiednio dopasowane do otoczenia, w którym

Corporate Scorecard, a polegała na opracowaniu

obecnie muszą funkcjonować przedsiębiorstwa.

istotnych celów w każdej z kluczowych płaszczyzn

Strategiczną Kartę Wyników w sposób bardzo
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Główne problemy stanowiące motyw stworzenia BSC

Główne problemy stanowiące motywy stworzenia BSC
Skupianie się oraz bazowanie w przeważającej
części na danych historycznych
zainteresowanie wynikami mierników finansowych

Błędne nadawanie zbyt dużego znaczenia miernikom ilościowym

Koncentracja na celach krótkookresowych
Brak współdziałania w ramach różnych działów
organizacji przy wdrażaniu strategii
Jednoczesna realizacja zbyt wielu projektów,
bez ustalenia priorytetów

„

ogólny można zdefiniować jako system wdrożenia

stawą oraz elementem odpowiednim do porów-

strategii. Błędne jest zaś przypisywanie jej funk-

nań, dla zamierzeń i wskaźników wyznaczonych

cji dającej sposobność formułowania strategii.

w pozostałych perspektywach. Powinny również

W początkowej fazie rozwoju teorii BSC miało być

wskazywać przewidywane rezultaty finansowe

narzędziem umożliwiającym monitoring procesu

przyjętej strategii. Przykładowym celem w oma-

zarządzania organizacją. Z czasem twórcy ukie-

wianej perspektywie może być redukcja kosztów

runkowali się bardziej na instrument wspierają-

czy polepszenie rentowności.

cy przebieg wdrażania polityki firmy. Ostatecznie
Zrównoważona Karta Wyników przybrała formę
zintegrowaną ze strategią. Balance ScoreCard jest
narzędziem umożliwiającym pomiar efektywności działań na poziomie operacyjnym, ale również
stanowi narzędzie pomagające realizować zadania
w długim okresie.
Zanim przedsiębiorstwo przystąpi do wdra-

…BSC to model nowoczesny, innowacyjny,
nastawiony na ciągły
rozwój organizacji...

żania BSC zobowiązane jest do określenia swojej

Perspektywa klienta skupia się na określe-

misji, wizji oraz strategii. Następnym krokiem jest

niu sylwetki konsumenta, rynku oraz segmentów,

sformułowanie mapy strategii, czyli wyznaczenie

na których produkty i usługi są dostępne. Ustalane

logicznych celów przedsiębiorstwa w czterech per-

w jej ramach cele powinny być ukierunkowane na

spektywach. Zaliczane są do nich perspektywy:

przyszłość, czyli aby zapewnić sukces przedsiębior-

finansowa, procesów, wiedzy i rozwoju oraz klien-

stwa na rynku należy zainteresować się również

tów. Strategiczna Karta Wyników nie ignoruje sy-

potencjalnymi klientami. W perspektywie tej istot-

gnałów płynących z mierników finansowych, gdyż

na jest oferowana wartość. Określa się ją poprzez

prawidłowo podsumowują one, w sposób przejrzy-

zdefiniowanie fundamentalnych atrybutów pro-

sty, efekty mierzalnych działań z przeszłości. Cele

duktu lub usługi, wizerunek organizacji oraz relacje

finansowe mają do spełnienia dwie role: są pod-

z klientami. Określenie wartości umożliwia zdoby32

cie przewagi konkurencyjnej na rynku. Przykłado-

wość prowadzenia ciągłego nadzoru podejmo-

wym celem jest wzrost satysfakcji konsumentów.

wanych działań z jej motywami przewodnimi, tj.

Główną rolę w perspektywie procesów wewnętrz-

misją, wizją, strategią oraz osiąganych rezultatów

nych odgrywa przedstawienie tych, które mają klu-

dokonywanych inwestycji. Wnioski z przeprowa-

czowe znaczenie dla uzyskania celów założonych

dzanych przedsięwzięć mogą stanowić element

w płaszczyźnie klienta oraz finansowej. Przykładem

motywacyjny dla pracowników. Podsumowując,

takiego celu może być poprawa obsługi logistycznej.

BSC to model nowoczesny, innowacyjny, nasta-

Czwarta perspektywa – wiedzy i rozwoju – stano-

wiony na ciągły rozwój organizacji, dający możli-

wi fundament dla przedsiębiorstwa, a cele w niej

wość wprowadzania szybkich zmian koniecznych

ustalane są podstawą, która gwarantuje możliwość

w obecnych warunkach gospodarczych.

realizacji założeń z trzech pozostałych perspektyw.
Wyznaczone cele w perspektywie klienta, finansowej

Katarzyna Piechura

oraz procesów wewnętrznych kształtują kierunek

piechurakasia@gmail.com

podejmowanych działań rozwojowych, na których
należy się skoncentrować, by poprawić ich skuteczność. Rozpatrując ostatnie ujęcie należy wyznaczyć kluczowe aspekty determinujące wzrost firmy
w przekroju długoterminowym. Przykładowy cel to
aprecjacja decyzyjności i odpowiedzialności. Sformułowane cele w każdej z perspektyw mają miano
strategicznych, a aby je prawidłowo wyznaczyć należy wcześniej zdefiniować wizję oraz strategię. Do
każdego z celów trzeba wskazać mierniki ich efektów, a także wartości finalne. Inicjatywy strategiczne są sposobem realizowania poszczególnych celów
i stanowią zestaw projektów wychodzących poza
działalność operacyjną. Realizacja podejmowanych inicjatyw jest elementem wspierającym osiągnięcie celów strategicznych, a dzięki miernikom,
przedsiębiorstwa mają możliwość zdefiniowania
w sposób ilościowy stopień ich realizowania.
Każdy miernik powinien zbliżać firmę do ulepszenia wyników finansowych, będąc jednocześnie
ogniwem łańcucha przyczynowo-skutkowego.
Dlaczego Strategiczna Karta Wyników jest
taka istotna? Otóż jest ona idealnie dopasowana
do obecnych, nieustannie zmieniających się warunków w jakich przedsiębiorstwa funkcjonują.
Dzięki jej wdrożeniu i realizowaniu organizacje zyskują możliwość zabezpieczenia własnego
zrównoważonego rozwoju. Jest ona doskonałym
sposobem, aby pracownicy poznali i właściwie
zrozumieli misję, wizję i strategię oraz mogli się
z nimi utożsamić, a co za tym idzie, aby uświadomili sobie rolę, jaką przedsiębiorstwo odgrywa
w gospodarce. Zrównoważona Karta Wyników
umożliwia przełożenie zamierzeń strategicznych
na działania realizowane w krótkim okresie, nadając im charakter mierzalny. Wykrywa ona błędy,
które zostały popełnione, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą odkryć lepsze rozwiązania danych
problemów. Na BSC składają się wskaźniki proste
i nieskomplikowane, których interpretacja jest
logiczna, dzięki czemu cały system jest klarowny.
Karcie Wyników zawdzięcza się również możli33

PRZEZORNY ZAWSZE

UBEZPIECZONY
Początków ubezpieczeń należy doszukiwać

się już w starożytności. Osoby zainteresowane wspólnym ponoszeniem ryzyka zrzeszały się w grupy, których celem było działanie na zasadzie wzajemności i solidarności.
Wspólnoty tworzyły się zwykle w miejscach,

ubezpieczenia obowiązkowe oraz ubezpieczenia

gdzie występowało realne zagrożenie dla działal-

nieobowiązkowe. W sytuacji, gdy mamy do czynie-

ności człowieka i jego życia. Dotyczyło to przede

nia z ubezpieczeniami obowiązkowymi, przedmiot

wszystkim działalności handlowej, transportowej

oraz ich zakres regulowany jest ustawą o ubez-

i rzemiosła. Ubezpieczenia, jako samodzielna in-

pieczeniach obowiązkowych. W razie ich braku

stytucja gospodarcza i prawna, zaczęły wyodręb-

możemy liczyć się z konsekwencjami prawnymi.

niać się w handlu morskim i żegludze handlowej.

Do ubezpieczeń obowiązkowych należy powszech-

Ubezpieczenie morskie miało swój początek

nie znane ubezpieczenie odpowiedzialności cywil-

we Włoszech, skąd wraz z rozpowszechnianiem się

nej (OC) dla posiadaczy pojazdów mechanicznych,

handlu i kapitału handlowo-finansowego zawitało

ubezpieczenie OC dla rolników oraz ubezpieczenie

do innych krajów. W pewnym okresie transakcję

budynków wchodzących w skład gospodarstwa

pożyczki morskiej zastępowano umową fikcyjne-

rolnego od pożaru i innych zdarzeń losowych.

go kupna-sprzedaży. W ramach tej umowy osoba,

W sytuacji wyrządzenia szkody innym uczest-

najczęściej bankier, przejmowała na siebie ryzy-

nikom ruchu drogowego, będą one pokrywane

ko związane z podróżą morską. Bankier nabywał

przez zakład ubezpieczeń, w którym właściciel

wówczas zagrożone przedmioty, przy czym wypła-

auta ma wykupioną polisę obowiązkowego ubez-

ta należności była odroczona. Dodatkowo zawiera-

pieczenia OC. W przypadku tego rodzaju polis dla

na była klauzula, zastrzegająca, iż w razie pomyśl-

rolników ich główny sens opiera się na rekompen-

nej podróży umowa staje się nieważna. Wypłata

sowaniu osobom trzecim szkód, które powstały

sumy kupna następowała wówczas, gdy towary

w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

objęte umową kupna-sprzedaży podczas podróży

Ubezpieczenie budynków, wchodzących w skład

zostały zniszczone bądź utracone. Umowy fikcyj-

gospodarstwa rolnego, od pożaru i innych zdarzeń

nego kupna-sprzedaży zawierane były w formie

losowych chroni je przed zdarzeniami losowymi,

aktu notarialnego. Z czasem forma ta zaczęła być

do których możemy zaliczyć zjawiska atmosfe-

zastępowana przez dokumenty prywatne, wysta-

ryczne, m.in. takie jak ulewy, gradobicia, wyłado-

wiane na dowód zawarcia umowy. Otrzymały one

wania, huragany.
Przy

nazwę polis. Mimo bogatej i daleko sięgającej hi-

ubezpieczeniach

nieobowiązkowych

storii ubezpieczeń, wiele osób nadal nie ma świa-

warunki oraz wyłączenia określane są przez to-

domości czym są ubezpieczenia oraz w jaki sposób

warzystwo ubezpieczeniowe oraz ubezpieczonego.

zabezpieczyć się przed potencjalną szkodą.

Umowa może zostać zawarta przez osobę fizyczną,
jakiego

jak i osobę prawną. Do ubezpieczeń nieobowiąz-

można dokonać w ubezpieczeniach to podział na

kowych (dobrowolnych) należy ubezpieczenie od

Pierwszy,

podstawowy

podział
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„

następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci

je uszkodzenia ciała, zdrowia oraz skutki śmierci.

i młodzieży szkolnej. Przekrój oferowanych ubez-

W Polsce ubezpieczenia osobowe regulowane są

pieczeń przez towarzystwa ubezpieczeniowe jest

kodeksem cywilnym oraz Ustawą o działalności

bardzo szeroki.
Współcześnie

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

ustawodawca rozróżnia dwa

podstawowe rodzaje ubezpieczeń – ubezpieczenia
osobowe oraz majątkowe. Zgodnie z obowiązującą
definicją ustawodawcy „przez działalność ubezpieczeniową rozumie się wykonywanie czynności

...mądry Polak po szkodzie…

W skład ubezpieczeń majątkowych wchodzą

ubezpieczeniowych związanych z oferowaniem

ubezpieczenia mienia, a także odpowiedzialności

i udzielaniem ochrony na wypadek ryzyka wystąpie-

cywilnej. Ubezpieczenie mienia chroni ubezpie-

nia skutków zdarzeń losowych.” ( Dz.U. 2015 poz.

czonych, zarówno klientów indywidualnych, jak

1844 Art. 4. Ust.1). Obecnie firmy ubezpieczeniowe

i korporacyjnych, przed utratą, zniszczeniem bądź

cały czas ulepszają swoje oferty, starając się wycho-

uszkodzeniem i kradzieżą majątku. Zabezpiecza

dzić naprzeciw potrzebom i możliwościom finanso-

również majątek niestanowiący własności ubez-

wym klientów indywidualnych i korporacyjnych.

pieczonego, ale znajdujący się w jego dyspozycji

Przyjrzyjmy się nieco bliżej ogólnej ofercie

lub posiadaniu w chwili powstania szkody. Oferta

ubezpieczycieli. W przypadku ubezpieczeń oso-

ubezpieczycieli w tym zakresie jest bardzo szero-

bowych, w zależności od tego co jest przedmio-

ka. Uogólniając: umowy zawrzeć można w postaci

tem ubezpieczenia, rozróżnia się jego dwa rodza-

ubezpieczenia od wszystkich ryzyk oraz od wszyst-

je. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych

kich ryzyk nazwanych. Ubezpieczenie od wszyst-

wypadków (NNW) należy do grupy ubezpieczeń

kich ryzyk chroni klientów przed negatywnymi

osobowych, w których ochroną objęte są życie

skutkami szkód powstałych w wyniku uszkodzeń

oraz zdrowie człowieka. Najczęściej jest ono do-

lub utraty mienia, z wyłączeniem tych wymienio-

browolne, z czego wynika swoboda kształtowania

nych w polisie ubezpieczeniowej lub ogólnych wa-

warunków umowy oraz ogólnych warunków ubez-

runkach ubezpieczenia (OWU). Ubezpieczenie od

pieczenia. Wymogiem do uzyskania przez ubez-

ryzyk nazwanych chroni jedynie przed skutkami

pieczonego świadczenia określonego w umowie,

zdarzeń powstałych na skutek działania czynni-

jest zaistnienie nieszczęśliwego wypadku, który

ków określonych w polisie lub ogólnych warun-

w swoich skutkach niesie trwały uszczerbek na

kach ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie odpowia-

zdrowiu lub śmierć. Zakres ubezpieczenia od na-

da za szkody nieujęte w OWU.

stępstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje rów-

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

nież świadczenia z tytułu kosztów kupna protez

(OC) daje zabezpieczenie osobie ubezpieczonej

oraz szkolenia zawodowego inwalidów.

w przypadku wyrządzenia przez nią szkody w na-

Ubezpieczenie na życie należy do grupy ubez-

stępstwie czynu niedozwolonego albo niewykona-

pieczeń osobowych, w których przedmiot ubezpie-

nia lub nienależytego wykonania zobowiązania.

czenia stanowi życie ubezpieczonego. Polega ono

Na mocy zawartej umowy odpowiedzialności cy-

na zawarciu dwustronnej umowy między ubezpie-

wilnej zakład ubezpieczeń bierze na siebie skutki

czycielem a ubezpieczającym. Ubezpieczycielem

szkód wyrządzonych osobom trzecim pod warun-

jest krajowy lub zagraniczny zakład ubezpieczeń,

kiem, że ubezpieczony zobowiąże się do naprawie-

spełniający wymogi ustawy. Ubezpieczającym jest

nia ich na podstawie odpowiedzialności deliktowej

osoba, która zawiera umowę z ubezpieczycielem

(dotyczy odpowiedzialności za czyn niedozwolo-

i zobowiązuje się do zapłacenia składki, którą wy-

ny) lub kontraktowej (dotyczy odpowiedzialności

licza ubezpieczyciel zgodnie z długością trwania

za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nie-

swojej odpowiedzialności. W tego typu ubezpie-

należyte wykonanie zobowiązania).

czeniach pojawia się również uposażony, którym

Wachlarz ofert rynku ubezpieczeniowego

jest osoba wskazana przez ubezpieczającego jako

jest bardzo szeroki. Warto zatem zastanowić się

uprawniona do otrzymania świadczenia należnego

nad potrzebami i skorzystać z dogodnej opcji, aby

na podstawie umowy. W przypadku zgonu ubez-

potem nie stać się podmiotem popularnego przy-

pieczonego zakład ubezpieczeń zobowiązuje się

słowia „mądry Polak po szkodzie…”.

do wypłaty odszkodowania na rzecz uposażonych.
Jest to ubezpieczenie, które można zawrzeć na

Anna Jopek

określony czas lub dożywotnio. Sens ubezpieczeń

anna.jopek@skninwestor.com

osobowych skupiony jest na życiu i zdrowiu ubezpieczonego. Stanowią one ochronę, która obejmu35

SKŁONNOŚCI (NIE)POZNAWCZE
Wszyscy, czy chcemy czy nie, oraz co gorsza, czy jesteśmy tego świadomi czy też nie,
podlegamy tak zwanym skłonnościom psychologicznym. Inklinacje te można określić mianem swoistego rodzaju mentalnych
kolein, którymi wszyscy się poruszamy.
Są one wybitnymi „przeciwnikami” w naszym
marszu po racjonalność (i związaną z nią efektywność), gdyż są wprzęgnięte w infrastrukturę procesów myślowych a przez to stają się
niejako przezroczyste co znacznie utrudnia ich
identyfikację i pełne „unieszkodliwienie”.
Ewolucja wyposażyła nas w pewnego rodzaju

cie humoru, ponadprzeciętną umiejętność jazdy

narzędzia, które pozwalają nam na dość płynne

samochodem, ale mniejszą za to niż przeciętna

poruszanie się i pomagające przetrwać w peł-

szansę zapadnięcia na daną chorobę czy stania

nym niebezpieczeństw i bardzo złożonym świe-

się ofiarą napadu rabunkowego. Oczywiście jeśli

cie. Trudne do wyobrażenia jest przecież, aby

weźmiemy pod uwagę całą populację i podzielimy

każdą, nawet najmniejszą sprawę lub wątpliwość

na pół uwzględniając każde z tych kryteriów to

gruntownie i głęboko (energo- i czasochłonnie)

tych, którzy są nad średnią (ponadprzeciętnych)

roztrząsać i rozpatrywać z każdej strony. Ogrom

nie może być więcej niż 50%. Wyraźnie widać,

tychże spraw jest „załatwiany” i oceniany przez

iż duża część ludzi przecenia swoje uzdolnienia

nasz umysł instynktownie, odruchowo. Kiedy

i predyspozycje. Wydarzenia uznawane przez

mamy jednak do czynienia z sytuacjami i wybo-

badanych jako pewne mają miejsce średnio z 85%

rami bardziej skomplikowanymi owe samoistne

prawdopodobieństwem, a zjawiska uważane jako

inklinacje zamiast nam pomagać mogą prowadzić

niemożliwe zdarzają się z 20% szansą. Dodatkowo

do popełniania błędów i omyłek, a w konsekwencji

przeszacowywanie własnych uzdolnień prowadzi

do podejmowania złych (nieefektywnych, nieopty-

do zmniejszania przedziałów przy prognozowaniu.

malnych) decyzji. Poniżej przybliżone zostaną nie-

Ankietowani poproszeni o podanie przedziału,

które z tych inklinacji zwanych też heurystykami.

w którym to z 98% prawdopodobieństwem znajdzie się przyszła wartość indeksu giełdowego bez

Przesadna pewność własnej wiedzy oraz

potrzeby zawężają owe „widełki” i w konsekwen-

umiejętności

cji wartość prognozowanego indeksu zawiera się

W rozmaitych badaniach od 60% do 90% respon-

w typowanym przez nich przedziale tylko w 60%.1

dentów twierdziło, że ma: większe niż inni poczu-

warto wspomnieć, że przecenianie precyzji two-

1

P. Zielonka, Giełda i psychologia : behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, wyd. CeDeWu, Warszawa 2015, s.46
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rzonych prognoz i przesadna pewność siebie doty-

dywanego budżetu. Ponadto jak wiele wskazuje,

czy także ekspertów, w tym profesjonalnych anali-

nie uczymy się na błędach. Już po fakcie, mając

tyków finansowych.2

świadomość, iż nasze wcześniejsze założenia
okazały się huraoptymistyczne, niezmiennie nie-

Złudzenie kontroli

realistycznie wierzymy, że właśnie tym kolejnym

‚‚

Zjawisko to polega na mylnym przeświadcze-

razem nasze przypuszczenia okażą się poprawne.

niu jednostki, że szansa na odniesienie przez nią

Zilustrować to można przykładem pracownika

sukcesu jest większa niż faktyczne prawdopodo-

(lub studenta) co piątek niosącego do domu teczkę

bieństwo, jeśli jednostka ta ma wrażenie, iż pro-

wypchaną dokumentami lub materiałami do

wadzący do tego sukcesu proces jest przez nią

nauki, który przekonany jest, że przez weekend

kontrolowany. Zaobserwowano, że grający w kości

uda mu się to wszystko zrobić. Niestety co tydzień

zachowują się tak jakby mieli wpływ na wynik

w poniedziałek rano pakuje do teczki papiery,

poszczególnych rzutów. Rzucają delikatnie gdy

z których większość pozostała nietknięta.

chcą aby wypadła niska liczba oczek, a gdy pożądany jest wyższy rezultat wkładają w czynność
o wiele więcej werwy. Często także uczestnicy loterii bardziej cenią sobie kupony samodzielnie przez
nich wypełnione aniżeli te, które wygenerowała
maszyna.
Nadmierny optymizm
Stacje radiowe w niedzielne wieczory podają
bilanse i statystyki dotyczące wypadków drogowych mijającego tygodnia. Słysząc te informacje
przeciętny kierowca wierzy jednak, iż przyszłe
zdarzenia komunikacyjne będą dotyczyć innych,
ale nie jego samego. Jednakże, gdy ta sama sta-

...po wystąpieniu, nawet
całkiem nieoczekiwanego zjawiska, wiele osób
utrzymuje, że „to było do
przewidzenia” lub „to
musiało się stać prędzej
czy później”

cja będzie podawała wyniki losowania Lotto, sły-

Efekt myślenia wstecznego (błąd retro-

sząc je, kierowca będzie żywił nadzieję, iż kiedyś

spekcji)

to właśnie do niego uśmiechnie się los i wytypuje

Efekt ten polega na przeświadczeniu, iż można było

zwycięskie liczby. Przejawiamy nierealistycznie

przewidzieć rzeczywiście zaistniały bieg wypadków.

duży optymizm nie tylko jeśli idzie o rozmaite

Wydarzenia, które miały już miejsce są przez ludzki

niebezpieczeństwa (wypadki kolejowe, zawały

umysł przyswajane inaczej niż całe spektrum zda-

serca itp.), ale także na przykład, gdy pyta się roz-

rzeń prawdopodobnych, ale nie zaistniałych. Per-

poczynających dopiero działalność gospodarczą

manentnie nie doceniamy możliwości wystąpienia

o szanse jej powodzenia. Ufamy, że niepożądane

zdarzeń losowych i zaniżamy ich znaczenie. Jednak

zdarzenia przytrafią się raczej innym aniżeli nam

już po wystąpieniu, nawet całkiem nieoczekiwa-

samym. Jednakże sytuacje pomyślne i pozytywne

nego zjawiska, wiele osób utrzymuje, że: „to było

chętnie odnosimy do siebie. Sprawia to, iż przeja-

do przewidzenia”, „to musiało się stać prędzej czy

wiamy skłonność do zbyt ryzykownych zachowań

później, już wcześniej to wiedziałem/przewidywa-

wypływających z wiary w ograniczoną podatność

łam”. Co ciekawe jest to swoisty sposób na podre-

na ich negatywne następstwa (zbyt szybka jazda

perowanie w naszych własnych oczach naszych

samochodem, spekulacyjne zakupy instrumentów

zdolności antycypowania zdarzeń i oceny sytuacji.

finansowych itp.). Konsekwencją nadmiernego

Drastyczny spadek wiary, że potrafimy pewne rze-

optymizmu są także błędy w planowaniu. Mamy

czy przewidzieć zaniżyłby naszą samoocenę, a na-

trudność z właściwym oszacowaniem czasu nie-

wet mógł wywołać lęk, że poruszamy się po niezwykle

zbędnego do zrealizowania i zakończenia określo-

niebezpiecznym świecie gdzie nie ma nic pewnego

nych działań. Dotyczy to zarówno prozaicznych,

i nigdy nie wiadomo czego można się spodziewać.

codziennych obowiązków (posprzątanie domu,

Eksperci zapytani o przyszły bieg zdarzeń dotyczący

zrobienie zakupów) jak i projektów wielkich

m.in. kryzysu w Zatoce Perskiej i Unii monetarnej

przedsięwzięć (na przykład inwestycji infrastruk-

w Europie podali prognozy, które skumulowane

turalnych). Oczywiście niedotrzymanie terminu,

okazały się być niewiele trafniejsze niż losowe.

najczęściej pociąga za sobą przekroczenie przewi-

Pytani przeciętnie szacowali pewność swoich pro-

2

A. Szyszka, Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s.49
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gnoz na 80%, kiedy ich rzeczywista celność wynosiła
45%. Po upływie czasu, eksperci, których sądy się nie
sprawdziły, wyrażali jednak jednakowo wysoką co
wcześniej wiarę we własną rzetelność i kompetencje.
Na pytanie czy faktyczny (mający już miejsce) bieg
wydarzeń był prosty do prognozy większość twierdziła, iż: „bez trudu można było dokonać trafnych
predykcji”.3 Wiedza o historycznym (rzeczywistym)
biegu zdarzeń sprawia, iż podnosimy prawdopodobieństwo rezultatu, który faktycznie miał miejsce.
Wspomniane tutaj oraz liczny szereg innych,
zaobserwowanych na gruncie badań nad zachowaniami ludzi zjawisk podważyły koncepcję człowieka
postępującego w pełni racjonalnie (homo œconomicus). Było to podstawą do rozwoju nowego nurtu
w ekonomii: ekonomii behawioralnej włączającej w
objaśnianie decyzji gospodarczych dorobek innych
nauk, w szczególności psychologii. Kombinacja
przedstawionych wyżej zniekształceń w procesie
myślowym prowadzi do praktycznie „niereformowalnej” przesadnej ludzkiej pewności siebie.
Oczywiście czasem taka gra va banque przynosi
ponadprzeciętne korzyści, ale w poszczególnych
przypadkach może być ona szczególnie groźna.
Prowadzi bowiem do przeszacowywania wiedzy
i umiejętności oraz niedoceniania ryzyka, co naraża
nas na przykre lub nawet tragiczne konsekwencje,
które, co smutne, wcale nie muszą nieść mądrości
na przyszłość. Laureat Nobla w dziedzinie literatury
George Bernard Shaw skonstatował taki stan rzeczy słowami: „Uczymy się z historii, że człowiek nie
może się nigdy niczego nauczyć z historii”.
Norbert Janiszewski
janiszewskinorbert@gmail.com
Recenzent: prof. dr hab. Jerzy Gajdka
Uniwersytet Łódzki
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2. A. Szyszka, Finanse behawioralne. Nowe podejście do
inwestowania na rynku kapitałowym, wyd. Uniwersytetu
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FUNDUSZE ETF
NA RYNKU FINANSOWYM

ETF-y (Exchange-traded fund) są produktami inwestycyjnymi, które zostały stworzone po to, by śledzić ruch indeksów giełdowych, surowców, czy też innego koszyka
aktywów

(akcji,

obligacji).

Zasadnicza

różnica między ETF a klasycznymi funduszami inwestycyjnymi wynika z pasywnej formy inwestowania funduszy ETF.
Odzwierciedlają one zachowanie indeksów
giełdowych. Natomiast celem klasycznych
funduszy inwestycyjnych jest osiągnięcie lepszego wyniku niż główne indeksy.
Pozornie taka strategia wydaje się być nierozsądna, ale czy rzeczywiście tak jest?
Statystyki zaprzeczają powyższemu twierdze-

0,2-0,4%, natomiast spread rynkowy nie powinien

niu wskazując, że pasywne strategie przyjmowane

wynieść więcej niż 1,5%. Sumarycznie całościowy

przez zarządzających funduszami ETF przynoszą

koszt wynosi 1,7%-1,9%. Biorąc jednak pod uwagę,

większe zyski, aniżeli strategie aktywne klasycz-

że na świecie w przypadku najpopularniejszych

nych funduszy inwestycyjnych, którym w długim

ETF-ów spready są niskie, co wynika z dużej płyn-

okresie rzadko udaje się pobić rynek. ETF-y są

ności tych instrumentów, można w sposób opty-

notowane na giełdzie podobnie jak inne papiery

mistyczny założyć, iż niebawem koszty zmniejszą

wartościowe. Inwestorzy mają możliwość kupienia

się do 1,0-1,2%. W klasycznych funduszach wystę-

jednostek ETF tak, jak mogą to uczynić w klasycz-

puje ponadto opłata za zarządzanie oraz opłata

nym funduszu (jednostki uczestnictwa, certyfikaty

dystrybucyjna, które wynoszą łącznie około 3%.

inwestycyjne). Można postawić tezę, iż ETF-y są

Nie można jednak wymierzać sądu wartościują-

połączeniem klasycznego funduszu inwestycyjnego

cego, iż ETF-y są zawsze tańsze. Może się okazać,

typu otwartego oraz zamkniętego. Mają one dużo

że klasycznie zarządzane fundusze będą bardziej

cech wspólnych, ale również występują między

opłacalne w aspekcie kosztowym. ETF-y charak-

nimi istotne różnice. Różnią się przede wszystkim

teryzują się niższymi kosztami zarządzania, nie-

kosztami, wyborem momentu zakupu, horyzontem

mniej jednak w ich przypadku występują pozostałe

czasowym, wynikami i przejrzystością.

koszty. W sytuacji, gdy inwestor chciałby dokonać

W odniesieniu do kosztów należy podkre-

zakupu jednostki ETF na rok, a następnie sprzedać

ślić, iż w ETF-ach, co do zasady, są one niższe niż

ją, mogłoby się okazać, że jego zwrot będzie gorszy

w klasycznym funduszu. Na koszt funduszu ETF

niż w przypadku tradycyjnego funduszu inwesty-

składają się koszty zarządzania, sprzedaży i spread

cyjnego, uzyskującego w tym okresie

rynkowy. Dwa pierwsze razem średnio wynoszą

stopę zwrotu. Wybierając długi termin inwestycji
40

podobną

„

koszty w przypadku ETF będą zdecydowanie niższe – przewaga będzie widoczna już po 2 latach,
gdyż oba fundusze pobierają opłaty za zarządzanie
w ujęciu rocznym.
W funduszach ETF istnieje większa możliwość kontrolowania ceny zakupu jednostek aniżeli w przypadku klasycznych funduszy. Różnica

…w funduszach ETF
można w skrajnym
przypadku „upolwać”
bardziej korzystny
kurs, śledząc chwilowe spadki cen podczas trwania sesji…

wynika stąd, że w przypadku tych tradycyjnych
cena jest ustalana raz dziennie i podejmując decyzję o zakupie nie wiemy po jakim kursie zostają
one nabyte, z uwagi na to, że transakcja będzie
miała miejsce z opóźnieniem. Z kolei w funduszach ETF możliwość kontroli kursu zakupu jest
większa. Można w skrajnym przypadku „upolować” bardziej korzystny kurs, śledząc chwilowe
spadki cen podczas trwania sesji, bądź też dokonać zlecenia oczekującego – gdy ktoś będzie chciał
sfinalizować sprzedaż swoich jednostek. Opcja
zlecenia oczekującego, z uwagi na możliwość bycia
po bardziej atrakcyjnej stronie spreadu, zmniejsza
koszty transakcyjne.
Oba fundusze (klasyczne i ETF) dedykowane
są dla inwestorów, którzy dokonują swoich inwestycji w dłuższym horyzoncie czasowym. Niemniej
jednak nie wyklucza to handlowania ETF w mniejszym zakresie czasowym – nawet w ciągu jednej
sesji. W przypadku tradycyjnych funduszy nie ma
takiej możliwości, gdyż sam proces nabycia i zbycia
jednostek ETF wiąże się z kilkudniowym horyzontem czasowym. Giełda Papierów Wartościowych
rozlicza ETF w schemacie t+3. Jednak z uwagi na
to, że są one traktowane jak akcje, uwolnione środki
powstałe po dokonaniu zakupu można w tym
samym czasie przeznaczyć na dalsze inwestycje.
Okres t+3 wskazuje na moment, w którym będzie
istniała możliwość dokonania wypłaty środków, ale
będzie to krótszy termin niż w przypadku tradycyjnych funduszy.
Wyniki funduszy ETF uzależnione są od
tego, jakie aktywa znajdują się w portfelu inwestycyjnym. Jest to pochodna pasywnego sposobu zarządzania funduszem. W przypadku ETF
indeksowych (opartych na indeksie giełdowym)
stopa zwrotu z inwestycji zwykle jest mniejsza niż w ETF, które opierają się na towarach.
Te najbardziej pożądane ETF-y powinny być równe
wynikom indeksu powiększonego o dywidendy,
czyli około 2-5% w ujęciu rocznym. Fundusze ETF
w długim terminie powinny zagwarantować wysoką
stopę zwrotu, gdyż trwały wzrost gospodarczy
wpływa na osiągane wyższe stopy zwrotu. Z kolei
w klasycznych funduszach takiej pewności co do
osiągniętego zysku już nie ma. Wszystko zależy od
kompetencji i zdolności analitycznych oraz umiejętności przewidzenia wzrostu/spadku, dobiera41

nych do portfela inwestycyjnego aktywów przez

o lepszych wynikach mediany funduszy ETF

zarządzających funduszem. Statystyki ukazują,

w długim okresie.

że nawet jeśli w krótkim terminie aktywnie zarzą-

Biorąc pod uwagę przejrzystość funduszy

dzany fundusz osiągnie większą stopę zwrotu niż

Exchange-Traded Fund i funduszy tradycyjnych

rynek (indeks giełdowy), to jednak w długim okre-

warto wskazać, iż w przypadku tradycyjnych, ist-

sie trudno jest osiągnąć aktywnie zarządzanym fun-

nieje po stronie inwestorów niska świadomość

duszom większe zyski od pasywnie zarządzanych.

i przejrzystość tego, jakie aktywa znajdują się

Sytuacja ta dotyczy większości, ale nie wszystkich

w portfelach inwestycyjnych tych funduszy. Dane

funduszy aktywnie zarządzanych. Przykładem tego

w powyższym zakresie rzadziej znajdują się

typu funduszy, osiągających najlepsze wyniki na

w obiegu publicznym aniżeli w przypadku ETF.

polskim rynku (wyższe zwykle do 18% niż rynek –

Z perspektywy inwestora istnieje zatem więk-

indeks giełdowy) są fundusze zarządzane przez

sza możliwość oceny ryzyka inwestycyjnego

Quercus TFI. Trudno jest zatem jednoznacznie okre-

w odniesieniu do tych funduszy.

ślić, który z funduszy inwestycyjnych jest lepszy –
klasyczny (otwarty i zamknięty) czy też pasywny.

Krzysztof Knopp

Po przeanalizowaniu kilkunastu raportów i artyku-

krzysztofknopp.wpia@gmail.com

łów można wysnuć hipotezę, iż statystycznie ETF-y
przynoszą lepszą stopę zwrotu. Do wyników tych

Recenzent: dr Tomasz Gabrusewicz

raportów należy podchodzić z dużą dozą krytyki,

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

z uwagi na to, że nigdy nie jest pewne, jak rynek
będzie się zachowywał w przyszłości oraz jakie będą
formułowane przez niego oczekiwania na podstawie historycznych wyników.
W celu potwierdzenia powyższych słów
warto przeanalizować indeksy giełdowe obecnie
oraz w odniesieniu do poprzedniej dekady. Jeśli
chodzi o WIG20, dodatnia różnica wynosi około
30%, dla S&P 500 jeszcze więcej, bo aż 50%.
Z kolei dla Nikkei w okresie 30 lat wartość spadła
o około 50%. W związku z tym, ETF-y to fundusze
„wierzące w gospodarkę”, podczas gdy inwestycja
w fundusz (kupno jednostek uczestnictwa ETF) to
nie tylko wspomniana wcześniej wiara, ale także
umiejętności, kompetencje zarządzającego TFI.
Tradycyjny fundusz inwestycyjny ma większe
możliwości, dzięki czemu dokonuje redukcji zaangażowania kapitałowego na rynku kapitałowym
w sytuacji recesji gospodarki, natomiast zwiększa
swoje zaangażowanie, gdy oczekiwania inwestycyjne wskazują na poprawę notowań instrumentów akcyjnych. ETF z kolei nie dokonuje pogłębionej analizy, a podąża za indeksem niezależnie
od własnych oczekiwań i od tego co dzieję się
w gospodarce, wierząc, że w długim okresie gospodarka wsparta siłami z zewnątrz (interwencjonizm państwowy), zawsze wychodzi z kryzysu.
Podsumowując porównanie wyników obu rodzajów funduszy trzeba wskazać, iż co do zasady
mediana funduszy ETF wskazuje wyższe wyniki
niż mediana funduszy tradycyjnych w długim
okresie. Warto jednak zaznaczyć, że najlepsze
fundusze akcyjne na polskim i światowym rynku
uzyskują znacząco lepsze wyniki od indeksów. Gdy
jednak przeanalizujemy medianę funduszy może
już tak nie być – wówczas sprawdza się hipoteza
42

BĄDŹ MARKĄ

SAMĄ W SOBIE
Studia, kariera, pieniądze, zdjęcie na okładce Forbes’a... Każdy ma swój cel, a często Ci, którzy dążą do osiągnięcia zawodowego sukcesu, zdobywając kolejne szczeble na zawodowej drabinie, jednocześnie
zatracają

swoją

prawdziwą

tożsamość.

A kim Ty właściwie jesteś?
Powszechne jest zjawisko, że osoby, planu-

w sytuacji, gdy współcześni praktycy marketingu

jące swoje życie zawodowe, na pytanie kim chcą

próbują w nowy, innowacyjny sposób sprostać

być, odpowiadają – przedsiębiorcą lub pracowni-

często złożonym wyzwaniom pod presją głębo-

kiem etatowym prestiżowej korporacji. W kwestii

kich zmian, jakie w XXI wieku zachodzą w oto-

kroków jakie podejmują, aby to osiągnąć, wymie-

czeniu marketingowym”.1

niają studia, szkolenia, pracę w mniejszych fir-

Równolegle z aspektami związanymi z pro-

mach, celem zdobycia pierwszego doświadczenia.

cesem budowania marki w grę wchodzi marketing.

Podstawowym błędem jest nieprzeanalizowanie

Wszelkie działania, aby były docenione i zauwa-

wcześniej kim są, kim chcą być oraz kim są pra-

żone muszą wcześniej zostać pokazane. Oczywiście

cownicy zajmujący stanowiska podobne do tych,

nie chodzi tu o inwestowanie w bilbordy ze swoim

na jakie aplikują.

zdjęciem i skróconym życiorysem, ale o takie pla-

Personal branding to nowa dziedzina, cho-

nowanie swoich ruchów oraz profilów w mediach

ciaż tak naprawdę istniejąca od zawsze. Jest to

społecznościowych, aby dać się zauważyć.

budowanie własnej marki oraz kreowanie swojego

Jak mówi podręcznik do podstaw przed-

wizerunku. Ściślej, marka to wyobrażenie jakie

siębiorczości: „Jedną z najważniejszych form

pojawia się w głowie odbiorcy na wspomnienie

aktywności człowieka, związaną z szeroką rozu-

o danej osobie, produkcie czy miejscu. Wszelkie

mianą przedsiębiorczością, jest jego świadome

obrazy, słowa jakie się nasuwają są mimowolne.

działanie, polegające na dokonywaniu zamierzo-

Niemniej jednak w przypadku firm, wykwalifiko-

nych zmian w otaczającej rzeczywistości”.2

wani PR-owcy modelują komunikatami reklamo-

Zmiany i czynności jakich każdy powinien się

wymi, grafikami oraz sposobem prezentacji tak,

podjąć przed rozpoczęciem swojej kariery zawodo-

aby odbiorca kojarzył przedmiot reklamy zgodnie

wej to zweryfikowanie marki własnej, przeanalizo-

z założeniami obranej strategii marketingowej.

wanie siebie przy użyciu analizy SWOT, spraw-

„Dobry marketing to nie dzieło przypadku,

dzenie jak jest się odbieranym wśród rodziny,

lecz rezultat starannie zaplanowanych działań,

znajomych i porównanie tych opinii z własnymi

zrealizowanych z wykorzystaniem najnowszych

wyobrażeniami na swój temat. Ma to na celu kon-

narzędzi i technik. Łączy w sobie sztukę i naukę

frontację oczekiwań z rzeczywistością oraz ocenie-

1

Marketing na podstawie wyd. 14, Philip Kotler, Kevin Lane Keller, wydanie pod red. prof. dr. hab. Bogny Pilarczyk oraz prof. dr. hab. Henryka Mruka, wydawnictwo

Rebis, Poznań 2012, s.3
2

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, Biernacka M., Smutek Z., Korba J., wydawnictwo OPERON, Gdynia 2007, s.5
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„

nie na ile profil zawodowy jest zgodny z realiami.

na jakiś czas interesujący artykuł lub informację.

Nierzadko argumentem, że takie działanie jest

Takie działanie pokaże czym realnie się zajmujesz

pozbawione sensu jest wyobrażenie, że życie

oraz, że Twoje działania wynikają z zainteresowań,

zawodowe nie łączy się z prywatnym. Nic bardziej

a nie z przymusu.

mylnego. W XXI wieku, w dobie wszechobec-

Poważnym zagrożeniem przy aplikowaniu

nego Internetu granice te dawno uległy zatarciu.

do pracy jest niedowierzanie, że pracodawcy mają

Zdjęcia i treści publikowane na portalach społecz-

świadomość, iż życie prywatne jest odzwierciedle-

nościowych od ponad dekady nie są już tylko do

niem zachowań w życiu zawodowym. Potrafią oni

wglądu znajomych. Ponad 70% rekruterów spraw-

wyciągać wnioski oraz budować na podstawie tych

dza profile kandydatów w mediach społecznościo-

informacji zdanie na czyjś temat. Zdjęcie z mocno

wych. Co ciekawe, nawet jeśli nie zrobią tego oni,

zakrapianej imprezy w środowy wieczór cieszy się

to wyższe kierownictwo i pracodawcy deklarują, iż

zainteresowaniem znajomych. Czy tylko ich? Nie.

często sprawdzają je osobiście. Doba anonimowo-

Rekruter lub potencjalny pracodawca pod lupę

ści minęła, prawdopodobnie bezpowrotnie.

weźmie każde zdjęcie, umieszczoną i polubioną
treść. A skoro imprezujesz w środku tygodnia to

Ważne jest, aby na początku
zweryfikować swoją markę,
sprawdzić, jaki powinien być
kandydat, na stanowisko na
które się aplikuje

bardzo prawdopodobne, że będziesz miał problem z efektywnością w pracy następnego dnia.
Na jedno miejsce kandyduje zwykle co najmniej
paru chętnych. Po co więc ryzykować zatrudnieniem osoby, która bardziej od pracy ceni sobie
nadużywanie alkoholu? Ekstremalny przykład, ale
to bardzo często popełniany błąd. W szczególności
młodzi ludzie, u początków swojej kariery, z jednej
strony chcą być poważani w biznesie, a z drugiej
przez znajomych uważani za zabawnych i rozryw-

Oczywiście nikt na początku swojej działal-

kowych.

ności nie zatrudni PR-owca, który pokieruje dzia-

Ważne jest, aby na początku zweryfikować

łaniami czy prezencją. Prawda jest taka, że każdy

swoją markę, sprawdzić, jaki powinien być kan-

jest swoim własnym marketingowcem i osobą

dydat na stanowisko na które się aplikuje. Bynaj-

odpowiedzialną za public relations. Nikt inny nie

mniej, nie po to, żeby swoje CV ubarwić zestawem

zna nas, celów jakie sobie wyznaczamy ani sytu-

pożądanych przez rekrutującego treści, lecz po to,

acji, które wywołują u nas dyskomfort lub poczu-

by sprawdzić, które z posiadanych przez nas cech

cie przewagi. Nie warto więc kierować się obiek-

są naszymi atrybutami, a nad którymi powinniśmy

cjami związanymi z brakiem doświadczenia czy

pracować. Kandydaci często popadają w skraj-

obycia. Należy podjąć racjonalne działania zgodne

ność, starając się zostać idealnym kandydatem.

z przeczuciami, czy też wzorując się na osobie,

To poważny błąd. Przewagą każdej osoby jest jej

którą podziwiamy, a następnie rozpocząć przemy-

wyjątkowość. Przeanalizowane wady oraz zalety

ślany proces budowania własnej marki.

konkurentów, gdy zostaną poznane odpowiednio

Wystarczy prowadzić swój profil na Face-

wcześnie, mają szansę na przykrycie pozytyw-

booku, LinkedInie, GoldenLine czy Twitterze

nymi aspektami. Spóźniasz się? Nie mów, że ta

zgodnie z własnym profilem zawodowym. Należy

wada nie istnieje. Być może jesteś pracoholikiem,

stworzyć swego rodzaju wizytówkę, która będzie

który zostaje po godzinach, a powierzone Ci zada-

nas reklamować wśród innych użytkowników.

nia wykonujesz zawsze, czy w miejscu pracy, czy

Blokada jawności profilu prywatnego jest dzia-

w domu. Tożsame jest to ze zniwelowaniem zagro-

łaniem utrudniającym, ale nie uniemożliwiają-

żenia, jakim jest spóźnienie, ponieważ szef ma

cym sprawdzenie profilu przez nieznajomych.

pewność, że dla Ciebie liczy się realizacja celu,

Nigdy nie wiadomo kto z grona znajomych zapisze

a spóźnienie w niczym Ci nie przeszkodzi. Nikt nie

print screena lub komu pokaże treści przez nas

jest idealny, z czego każdy pracodawca zdaje sobie

zamieszczone. Nie bez powodu mówi się, że lepiej

sprawę. Pytanie na rozmowie rekrutacyjnej „Jakie

wyjść naprzeciw niż się chować. W sieci trudno

ma Pan/Pani wady?” nie pojawia się po to, by

o prywatność, dlatego warto to narzędzie wykorzy-

w odpowiedzi usłyszeć „żadnych”. Występuje ono

stać do własnych potrzeb i budować swoją markę

dlatego, że rekruter chce wiedzieć, jakie słabości

poprzez przemyślane udostępnianie treści, zdjęć

posiada kandydat, a także jak sobie radzi z prze-

czy linków. Jeśli interesujesz się mediami spo-

ciwnościami i trudnościami. Tym samym, zamiło-

łecznościowymi czy technologiami, udostępnij raz

wanie do uczestnictwa w imprezach można zesta44

wić z otwartością, zamiłowaniem do poznawania

zostaniemy odebrani jako ktoś, kto zmienia się

nowych ludzi oraz odpowiedzialnością czy poczu-

pod wpływem trendów i nacisków, bez własnego

ciem obowiązku. Oznacza to, nie mniej nie wię-

zdania i logiki działań. Dlatego też każde działa-

cej – „tak, lubię się bawić, ale wiem kiedy jest czas

nie, jakiego się podejmujemy, musi być rozważne,

na przyjemności, a kiedy na pracę. Znam deadline

a strategia budowania wizerunku przemyślana

powierzonych mi zadań i wypełniam je w terminie.

i wprowadzana naturalnie. Takie postępowanie

Bawię się jedynie w czasie wolnym”.

ma służyć nie tylko kształtowaniu swojego obrazu

Największy błąd, jaki można popełnić to

w głowach odbiorców. Każdy indywidualnie musi

udawanie osoby, którą się nie jest. Tworzenie

dojrzeć do wprowadzanych zmian, zrozumieć je,

wyimaginowanego obrazu samego siebie. Wbrew

obyć się z nimi i czuć ich sens. Ponadto nie warto

pozorom, nie jest trudno znaleźć pracę – ciężej

mocno się zmieniać. Powinno się jedynie dopaso-

się w niej utrzymać, a jeszcze trudniej jest dostać

wywać swoje zachowania do profilu zawodowego,

posadę w takim miejscu, które nawet w ponie-

jaki chcielibyśmy reprezentować.

działkowy poranek nie jest straszne. Coraz więcej osób, zdając sobie sprawę z konkurencyjności

Karolina Michalcewicz

świata, podejmuje się pracy, która nie tylko nie

karola.michalcewicz@gmail.com

sprawia im radości, ale wręcz blokuje możliwości
i potencjał. Nie zawsze, ale często, to nie firma jest
problemem, lecz niezweryfikowanie rzeczywistości, strach przed zmianą oraz zakłamanie w trakcie
rozmowy o pracę – stworzenie obrazu siebie, a nie
przedstawienie siebie.
W przypadku procesu budowania marki
hasło „prawda cię wyzwoli” jest jak najbardziej na
czasie. A jaka jest ta prawda? O to warto zapytać
grono najbliższych. Przede wszystkim dlatego, że
jeśli nie potrafimy przekonać znajomych do siebie, do naszych zainteresowań, to jak przekonamy
obcych?
Wracając do mediów społecznościowych,
dlaczego rekrutujący sprawdzają profile? Głównie, aby zweryfikować ile treści zamieszczonych
w CV jest prawdą. Na przykład, aplikanci w życiorysach wymieniają swoje zainteresowania zgodnie
ze stanowiskiem, na jakie kandydują. Miłośnicy
nowych technologii w wolnym czasie czytają artykuły branżowe, a z ciekawymi rozwiązaniami
w mediach społecznościowych są na bieżąco.
Brzmi nieźle – sprawdźmy

zatem ich profil.

Na tablicy mnóstwo infantylnych treści i często
kopiowane memy. Trywialne przykłady, które
mimo wszystko są codziennością. Co więcej, to pracownicy są fundamentem firmy. Marka pracowników wpływa na markę firmy, dlatego tak istotne jest,
z punktu widzenia pracowników, aby ich wizerunek
był spójny oraz wartościowy, natomiast dla właścicieli
firm, aby zatrudniać odpowiednie osoby.
Istotne jest wprowadzanie zmian w swoim

Bibliografia:

wizerunku stopniowo, ukazując własny rozwój,

1. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości, Biernacka

a nie skoki wywołane nagłym impulsem. Nikt

M., Smutek Z., Korba J., wydawnictwo OPERON, Gdynia

nie uwierzy w realizm zmian z dnia na dzień,

2007, s.5

które pokazują człowieka absolutnie odmienio-

2. Marketing na podstawie wyd. 14, Philip Kotler, Kevin

nego. Takie działania przynoszą efekt odwrotny

Lane Keller, wydanie pod red. prof. dr. hab. Bogny Pilar-

do zamierzonego. Zamiast pokazać siebie jako

czyk oraz prof. dr. hab. Henryka Mruka, wydawnictwo

osobę zdecydowaną i sfokusowaną na karierę,

Rebis, Poznań 2012
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(NIE)ZWYKŁE

MIEJSCE PRACY
Kamery rejestrujące to, czy się uśmiechasz,
fotele masujące, zjeżdżalnie zamiast schodów, biurka imitujące mosty… Brzmi jak
coś nie z tej planety? Tymczasem dla niektórych tak wygląda codzienność!
„Kochaj to co robisz, a nie przepracujesz ani

to konkurs organizowany przez prestiżowe targi

jednego dnia.” – to zdanie wypowiedziane przez

Heimtextil we współpracy z niemieckimi i austriac-

Kartezjusza setki lat temu coraz bardziej zyskuje na

kimi stowarzyszeniami architektów wnętrz, jakimi

popularności w dzisiejszych czasach. Przedsiębiorcy

są VDA – Verband Deutscher Architekten, BDIA –

dbają o wydajność swoich pracowników, zależy

Bund Deutscher Innenarchitekten oraz BÖIA –

im na dobrych relacjach i pozytywnych emocjach

Bund österreichischer Innenarchitektur.

w miejscu pracy. Niektórym nie jest łatwo wyobrazić

Jerzy Woźniak oraz Paweł Garus – założy-

sobie sytuację, kiedy budząc się rano, na myśl o cze-

ciele biura, a zarazem główni architekci, odebrali

kającym ich dniu w pracy uśmiechają się szeroko,

tę nagrodę 9 stycznia 2017 roku podczas gali w

wstają z łóżka i z podniesioną głową, dumnym kro-

Hilton Frankfurt City Centre we Frankfurcie nad

kiem ruszają w drogę, aby wykonać swoje codzienne

Menem. W rywalizacji ze światowej sławy projek-

obowiązki. Istnieją jednak bardzo niekonwencjo-

tantami pokonali ich wykazując się największą

nalnie zaprojektowane biura, które dzięki swojemu

kreatywnością oraz najbardziej nowoczesnymi

designowi sprawiają, że praca staje się przyjemna.

i praktycznymi rozwiązaniami (pokonali między

Szczególnie w branży IT pracownicy, wytężając

innymi amsterdamskie biuro Concrete).

swoje umysły, zaniedbują aktywność fizyczną. Są
narażeni na wady postawy lub uszkodzenie wzroku.

Potencjał wrocławskich kamienic

Pracodawcy w trosce o ich zdrowie i dobre samopo-

Twórcy słynnej przeglądarki internetowej ulo-

czucie, zapewniają pomieszczenia, w których można

kowali swoje biuro w dwóch kamienicach w cen-

się odprężyć. Coraz więcej projektantów decyduje

trum Wrocławia – jednej z początku XIX wieku

się na aranżowanie pomieszczeń wyposażonych

oraz drugiej z 1913 roku, których właścicielem jest

w różnego rodzaju sprzęty, mające na celu dostar-

Zbigniew Grycan. Budynek już z zewnątrz robi

czyć rozrywkę pracownikom. Stoły do bilarda, pił-

fantastyczne wrażenie, gdyż utrzymany jest

karzyki czy konsole do gier z kontrolerami ruchu są

w loftowym klimacie, a jednocześnie nawiązuje do

podstawowym asortymentem takich pomieszczeń.

nowoczesności, dzięki dużej ilości okien oraz wspa-

Współcześnie projektanci idą jednak o krok dalej.

niałemu oświetleniu. Pozornie to nic nadzwyczajnego – w dzisiejszych czasach można opisać

Najlepiej zaprojektowane biuro na świecie

w ten sposób całą masę budynków. Dlaczego zatem

Wrocławska siedziba firmy Opera Software otrzy-

to właśnie ten został uznany za najlepiej zaprojek-

mała nagrodę Finest Interior Award 2016 za najle-

towany na świecie? Wystarczy wejść do środka

piej zaprojektowane biuro. Finest Interior Award

i odpowiedź na to pytanie stanie się oczywista.
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To jeszcze rzeczywistość czy już sen?

stykę oraz odpowiednio dostosowane oświetlenie.

Tuż po przekroczeniu progu budynku goście

Biuro jest miejscem służącym komunikacji między

i pracownicy mają do czynienia z nowoczesnymi

pracownikami, ale powinno również sprzyjać indy-

rozwiązaniami zastosowanymi przez architektów.

widualnej, twórczej pracy jednostki. W związku

Pierwszym z nich są kamery, które wyposażono

z tym, aby pozwolić pracownikowi zebrać myśli

w system rozpoznawania twarzy. Wbrew pozorom

lub oczyścić umysł, projektanci siedziby Opery

nie służą one jedynie zapewnieniu bezpieczeń-

Software zadbali o specjalny pokój do odpoczynku.

stwa, czy kontrolowaniu pracowników. Zajmują

Ciemna kolorystyka mebli i ścian, zasłonięte żaluzje

się monitorowaniem samopoczucia każdej osoby

w oknach oraz zupełna cisza to idealne warunki na

śledząc mimikę jej twarzy. Dzięki temu rozwią-

regenerującą drzemkę w środku dnia.

zaniu pracodawca ma szczególnie indywidualne

Skoro mowa już o ciszy, w tym przedsię-

podejście do swoich pracowników, może skutecz-

biorstwie wyjątkowo ceniona jest prywatność

nie rozwiązywać spory w miejscu pracy i dbać

pracowników. Do jej zapewnienia służy kabina

o dobre relacje w zespole.

dźwiękoszczelna, w której można odbyć prywatną

Wejście do budynku mamy już za sobą - czas

rozmowę telefoniczną lub dać upust emocjom przy

udać się dalej. Transport na kolejną kondygna-

jednoczesnym zapewnieniu całkowitej izolacji od

cję zapewniają nam nowoczesne windy, a wrócić

środowiska zewnętrznego.

możemy w dość nietypowy sposób – przy pomocy
zjeżdżalni. Ponadto, nawiązując do stu wrocław-

Inspiracja dziecięcą codziennością

skich mostów, łuki w konstrukcjach pomieszczeń

Częstym powodem tego, że perspektywa dnia

oraz biurka pracowników, wykonane z charak-

spędzonego w pracy nie wywołuje na naszych

terystycznej kratownicy, imitują ten nietypowy

twarzach uśmiechu jest wielogodzinna rozłąka

element rozpoznawczy miasta. Biorąc pod uwagę

z bliskimi. By wyeliminować ten problem przed-

branżę przedsiębiorstwa, stworzono tu pokoje

siębiorcy postanowili otworzyć firmowe przed-

nawiązujące do różnych części budowy kompu-

szkole. To rozwiązanie zdecydowanie ułatwia

tera. Przykładem może być sala konferencyjna,

życie niejednemu pracownikowi. Po pierwsze,

w której pracownicy mogą poczuć się jak wewnątrz

podczas porannego rytuału oszczędza on cenne

procesora. Dodatkowo do wystroju ścian i biurek

minuty, gdyż nie musi specjalnie zawozić dziecka,

użyto kilkaset dyskietek oraz klawiatur.

aby oddać je pod opiekę do konkretnej placówki.
Przedszkole jest zawsze po drodze, co również
odgrywa dużą rolę, gdy maluch się rozchoruje lub
będzie miała miejsce jakakolwiek inna sytuacja,
w której niezbędna jest szybka interwencja rodzica.
Co więcej, sposób spędzania wolnego czasu
przez pociechy również zainspirował twórców

FINEST INTERIOR AWARD 2016

wrocławskiego biura. Świeże powietrze, otwarta
przestrzeń i nieograniczone czterema ścianami
możliwości to coś, co pozwala im zużywać nieskończone zasoby energii. Czemu zatem nie
dać takiej możliwości również ich rodzicom?
Przecież zjeżdżalnia to za mało, aby obudzić
w sobie wewnętrzne dziecko! Między innymi dlatego też po środku korytarza w najlepiej zaprojektowanym biurze na świecie stoi… trzepak. Otoczony
zielenią ścian i podłogi, zlokalizowany przy dużym

NAJLEPIEJ ZAPROJEKTOWANE
BIURO NA ŚWIECIE

oknie, w mgnieniu oka przywodzi na myśl sympatyczne obrazy dziecięcych zabaw na podwórku.
Dodatkowo, jak wiadomo, zieleń uspokaja – jest

Wystrój wnętrz a samopoczucie

kolorem równowagi, natury i harmonii oraz

Biura do pracy coworkingowej muszą speł-

wywołuje uczucie spełnienia.

niać wiele istotnych kryteriów, gdyż środowisko

Jakby tego było mało, nie tylko barwa zielona

w jakim pracujemy ma ogromny wpływ na jakość

wpływa w tym biurze na spokój – po zatroszcze-

wykonywanych zadań i realizacji obowiązków.

niu się o umysły pracowników, architekci zadbali

Pomieszczenia tego typu powinny mieć odpowied-

również o ciała. Ogólnodostępne fotele do masażu

nio zaaranżowaną przestrzeń, harmoniczną kolory-

łagodzą napięcie wszystkich mięśni i likwidują ból
48

kręgosłupa wywołany kilkugodzinnym siedzeniem
przy biurku. Kanapy i krzesła? To już przereklamowane. Wanny po brzegi wypełnione poduszkami
umożliwiają kojącą „kąpiel” w czasie przerwy.
Błyskawiczny rozwój
Siedziba Opera Software nie jest jedynym takim
miejscem w Polsce. Innym przykładem jest budynek Ericpolu, okrzyknięty najlepszym polskim
budynkiem 2015 roku, który również nienagannie dba o komfort pracowników. Z roku na rok
powstaje coraz więcej nowoczesnych miejsc,
w których szansę pracy mają głównie osoby
z wykształceniem w branży IT oraz ci, którzy ukończyli studia ekonomiczne.
Świat nieustannie gna naprzód – zmieniają
się trendy, priorytety i podejście do każdej sfery
życia. Relacja pracownik-pracodawca szczególnie przechodzi transformację. Staje się ona coraz
mniej oficjalna. Likwidowany jest dystans między
szefem a jego podwładnymi oraz powstaje coraz
więcej ścieżek i możliwości awansu. Odpowiedni
system kar i nagród znacząco wpływa na samopoczucie pracownika, motywuje go oraz stwarza
poczucie bycia potrzebnym. Kreatywność niektórych rozwiązań stosowanych przez architektów do
dzisiaj zaskakuje i wprawia w zachwyt. Na prestiż
związany z pracą w takim miejscu trzeba sobie
odpowiednio zapracować, wyróżniać się spośród
innych kandydatów na dane stanowisko oraz
być dobrym fachowcem w konkretnej dziedzinie.
Praca zajmuje w naszym życiu ważne miejsce, gdyż
przeciętna osoba spędza w niej średnio 1/3 doby.
Sprawmy zatem, aby ten istotny element pozytywnie wpływał na jakość naszej egzystencji i nie był
przy tym traktowany jako przykry obowiązek.
Magdalena Borettini
magdalena.borettini@skninwestor.com
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„

NOWY JEDWABNY

SZLAK
W 2013 roku przewodniczący Chińskiej

Republiki Ludowej podczas wizyty w Ka-

zachstanie przedstawił pomysł utworzenia
Nowego Jedwabnego Szlaku, zainspirowanego starożytnym traktem handlowym, któ-

ry jako pierwszy połączyłby kraje azjatyckie
z europejskimi oraz z Bliskim Wschodem.
Znaczący punkt na trasie stanowiłaby Polska, co jest dla nas wielką szansą na rozwój
handlu oraz infrastruktury transportowej.
Geneza
Historia jedwabnego szlaku sięga III wieku p.n.e.

pieniężnych, zajazdy dla kupców, pomieszczenia

Już wtedy istniała droga handlowa łącząca Chiny

magazynowe, zaś przy obsłudze karawan handlo-

z Bliskim Wschodem i Europą, która spajała dwa

wych pracowali tłumacze, poganiacze wielbłądów,

kontynenty przez około siedemnaście wieków1.

ochroniarze karawan, czy też inkasenci podatko-

Jedwab, od którego nazwę wziął trakt, pojawił

wi oraz wielu innych3. Ówcześni ludzie wierzyli,

się w rejonie Morza Śródziemnego już w II wieku

że jedwabny szlak jest darem bogów. Kraje nie

p.n.e. i bynajmniej nie był jedynym, czy najważ-

tylko prowadziły wymianę materialną, gdyż wraz

niejszym towarem, który przewożono tą trasą. To-

z towarami, do państw leżących na szlaku trafiały

wary, jakie transportowano to przede wszystkim

też inne kultury i wyznania4.

herbata, przyprawy, skóry, wyroby ceramiczne,
jadeit, żelazo i papier, które zabierano ze wscho-

Nowy Jedwabny Szlak

du. Natomiast z zachodu docierało złoto, per-

Obecnie, w czasach powszechnej globalizacji, zna-

fumy, len, tekstylia, biżuteria, wino, czy też rośliny

czenie synkretyzmu kulturowego i liberalizacji

uprawne. Jadeit jest transportowany tą drogą do

handlu, co za tym idzie – idea jedwabnego szlaku

2

dnia dzisiejszego . Na trasie traktu znajdowały się

odradza się na nowo. Projekt, zwany też koncep-

takie miasta jak Samarkanda, Buchara, Bagdad,

cją “jednego pasa, jednej drogi”, ma się opierać na

Damaszek oraz Konstantynopol. Pod koniec I wie-

trasie morskiej oraz lądowej (na razie transport

ku p.n.e. powstał również tak zwany Morski Szlak

kolejowy to zaledwie 3-4 procent obrotów towa-

Jedwabny, prowadzący od Morza Czerwonego,

rowych między Chinami a Europą). Ponadto wy-

przez Indie, Malaje do Morza Południowochiń-

odrębnia on wiele pomysłów, takich jak rozbudo-

skiego. Na trasie jedwabnego szlaku powstawały

wa infrastruktury kolejowej „Żelazny szlak”, szlak

bazary, punkty przeładunkowe, systemy rozliczeń

przyjazny środowisku „Zielony szlak jedwabny”

1

W. Hübner „Współczesny Szlak Jedwabny a tradycja: Chiny i Azja Centralna”, ZNUV 2014;34;5-37, Warszawa, s. 5
2 F. Wood “The Silk Road: two thousand years in the heart of Asia. Berkeley” University of California Press, 2002. ISBN 0-520-24340-4
3 J. Pałkiewicz „Międzynarodowa wyprawa Nowy Jedwabny Szlak 2017”, broszura internetowa wyprawy http://silkroad-2017.com/media/nowy-jedwabny-szlak-2017.
pdf, s. 8
4 W. Hübner „Wielki renesans tradycji szlaku jedwabnego: pespektywa Chin i Azji Centralnej”, Przyszłość: Świat-Europa-Polska Nr 1/29//2014, s. 12
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zarówno na towary krajowe, jak i importowane9.

czy też „Szlak energetyczny” lub „Szlak informa5

tyczny” . Możliwości jest wiele. Mówi się również

Nowy Jedwabny Szlak ma się przyczynić do gospo-

o utworzeniu swoistego „globalnego allegro”,

darczego ożywienia tych terenów również poprzez

gdzie towary z dowolnego miejsca docierałyby

poprowadzenie linii szybkich kolei, łączących pro-

w ciągu kilku-kilkunastu dni na inny kontynent6.

wincje zachodnie.

Co więcej, na spotkaniach dyplomatycznych po-

Obecność Chin jest zauważalna już w Eu-

ruszane są kwestie między innymi dostępu do za-

ropie Zachodniej, Australii, Afryce oraz Ameryce

mówień publicznych, a także kultury i współpracy

Łacińskiej. Następnym punktem ekspansji jest

naukowej. Swój udział w integracji potwierdziło

Europa Środkowa. Nowy Jedwabny Szlak jest dla

już blisko pięćdziesiąt państw.

Państwa Środka kolejnym etapem otwierania się

Głównym powodem inicjatywy jest poszu-

na świat. Nietrudno zauważyć, że projekt „One

kiwanie najbardziej efektywnego sposobu trans-

Belt, One Road” ma wymiar nie tylko logistycz-

portu produktów pomiędzy kontynentami, zatem

ny, ale też geopolityczny (choć władze Chińskiej

też rozbudowa infrastruktury jest wielce korzyst-

Republiki Ludowej temu zaprzeczają) – obecny

na dla krajów uczestniczących w projekcie. Około

układ sił się zmienia; Jedwabny Szlak 2.0 ma być

80% transportu z Chin do Europy odbywa się dro-

alternatywą dla Stanów Zjednoczonych, z którymi

gą morską, gdyż jest to sposób tańszy, ale nieste-

najczęściej odbywa się europejski handel. Jed-

ty bardziej czasochłonny – trwa on zwykle ponad

nym z celów może być zatem uniezależnienie od

miesiąc, co dla wielu towarów trwa zbyt długo.

USA, które dotychczas dominowały na morzach10.

Ułatwieniem byłby transport kolejowy, który po-

Choć koncepcja jest na razie mało konkretna, kraje

konałby tę trasę w czasie około dwóch tygodni,

znajdujące się na trasie już zabiegają o przyjazne

a jest on tańszy niż lotniczy, więc towary byłyby bar-

stosunki dyplomatyczne z Pekinem w celu nawią-

„

7.

dziej konkurencyjne cenowo na obcych rynkach

zania współpracy nad projektem i zamiast nego-

Polska znalazła się
w obliczu szansy,
której nie powinna
zbagatelizować...

cjowania korzystnych dla siebie warunków, starają

Rola Chin w projekcie „One Belt, One Road”

nowić pewnego rodzaju przeciwwagę dla Między-

Chiny od pewnego czasu stanowią handlowe su-

narodowego Funduszu Walutowego oraz Banku

permocarstwo. Są największym światowym eks-

Światowego, gdyż w praktyce instytucje te skupiają

porterem, który w porównaniu do innych krajów

się często na realizacji interesów Stanów Zjedno-

wydaje się być odporny na wielkie kryzysy – sto-

czonych. Europa staje się obecnie obiektem rywa-

sunkowo dobrze radził sobie w czasach kryzysu

lizacji między Chinami a Stanami Zjednoczonymi

azjatyckiego oraz globalnego. Ponadto produkcja

z ich Transatlantyckim Partnerstwem Handlowym

chińska stanowi ponad 1/4 produkcji światowej,

i Inwestycyjnym (TTIP), którego zwolennikiem

Chiny nazywane są „fabryką świata”8. Co więcej,

nie jest prezydent Donald Trump. Partnerstwo

Państwo Środka jest czołowym partnerem han-

miało stworzyć największą na świecie strefę wol-

dlowym dla 124 krajów, podczas gdy USA są nim

nego handlu, z uwzględnioną likwidacją barier re-

dla zaledwie połowy tej liczby. Z drugiej strony,

gulacyjnych oraz wspólnym uznawaniem standar-

kraj ten boryka się z problemem znacznych nie-

dów w celu obniżenia kosztów wymiany11. Również

równości społecznych oraz dysproporcji pomię-

Unia Europejska nie wydawała się popierać tej

dzy prowincjami, głównie ze względu na zacofa-

koncepcji, gdyż przed ogłoszeniem światu projektu

nie prowincji zachodnich. W celu zredukowania

„One Belt, One Road”, odbywały się coroczne spo-

tych różnic poczyniono decyzje między innymi

tkania 16 państw Europy Środkowo-Wschodniej

o corocznym podnoszeniu płacy minimalnej i po-

z władzami Chin (tzw. „16+1”), wykluczając udział

szerzaniu zakresu świadczeń socjalnych. Ma się to

państw Europy Zachodniej i stanowiąc pewnego

przyczynić do zwiększenia popytu wewnętrznego

rodzaju konkurencję dla integracji europejskiej.

się przyciągnąć inwestorów i kuszą swoimi ofertami. O politycznym charakterze inicjatywy chińskiej
może świadczyć również nieprzystąpienie Stanów
Zjednoczonych oraz Japonii do Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, powstałego
w celu finansowania rozbudowy infrastruktury dla
Nowego Jedwabnego Szlaku. Bank ten miał sta-

5 W.

Hübner „Wielki renesans tradycji szlaku jedwabnego: pespektywa Chin i Azji Centralnej”, Przyszłość: Świat-Europa-Polska Nr 1/29//2014 , s. 13
6 R. Pyffel „Chińska perspektywa Międzymorza”, „Teologia polityczna Co Tydzień” nr 10
7 J. Nazarko, K. Kuźmicz, K. Czerewacz-Filipowicz „Wskoczyć do jedwabnego pociągu”, „Transport manager” nr 2 kwiecień-maj 2016 (20), s. 44
8 H. Wojciech „Współczesny Szlak Jedwabny a tradycja: Chiny i Azja Centralna”, ZNUV 2014;34;5-37, Warszawa, s. 28
9 J. Nazarko, K. Kuźmicz, K. Czerewacz-Filipowicz „Wskoczyć do jedwabnego pociągu”, „Transport manager” nr 2 kwiecień-maj 2016 (20), s. 43
10 R. Pyffel „Chińska perspektywa Międzymorza”, „Teologia Polityczna Co Tydzień” nr 10
11„TTIP kontra Nowy Jedwabny Szlak. Tak USA i Chiny rywalizują o Europę” – forsal.pl http://forsal.pl/artykuly/953030,ttip-kontra-nowy-jedwabny-szlak-tak-usai-chiny-rywalizuja-o-europe.html (18 czerwca 2016)
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Brak udziału innych krajów w tak znaczącej in-

stan, Rosję i Białoruś, czyli istniejące od 2013

westycji może oznaczać dla nich straty i pomniej-

roku połączenie towarowe Chengdu – Łódź.

szenie znaczenia w międzynarodowej wymianie,

Dzięki rozbudowie, Łódź ma szansę stać się zna-

poprzez efekt przesunięcia handlu. Ponadto Unia

czącym centrum przeładunkowym, a dziś puste

Europejska obawia się napływu tanich towarów

pociągi wracające do Chin mogą w perspektywie

z Chin, przez co produkty europejskie staną się

kilku lat wracać wypełnione towarem na eksport15.

mniej konkurencyjne.

Problemem może być to, że w większości kraje
Europy Środkowej nie posiadają znanych na ska-

Polska na szlaku

lę globalną marek, które mogłyby konkurować

Trasa Nowego Jedwabnego Szlaku obejmuje

na rynku chińskim i prawdopodobnie utonęłyby

między innymi Polskę, co może wiązać się z po-

w morzu bardziej rozpoznawalnych brandów, tym

wstaniem na jej terenie hubów logistyczno-prze-

bardziej, że o rynek chiński będzie rywalizować

ładunkowych. Nasz kraj byłby dla Chin bramą

większość krajów uczestniczących w projekcie.

do Europy. Tutaj towary przekraczałyby granicę

Jest to zatem wyzwanie dla polskich producentów,

celną, skąd byłyby dalej wysyłane do innych kra-

by ich towary stawały się bardziej konkurencyjne

jów europejskich. Stwarza to okazje dla polskich

i innowacyjne, gdyż w obliczu braku oferty eks-

przewoźników oraz przedsiębiorców na łatwiejszy

portowej dla Chin, może nastąpić zmiana fron-

transport swoich towarów.

tu chińskiej polityki i zwrócenie się na przykład

Polska znalazła się w obliczu szansy, której

w stronę Niemiec, bardziej aniżeli w stronę państw

nie powinna zbagatelizować, szansy na zwiększe-

Europy Środkowej. Innym zagrożeniem dla kra-

nie eksportu, a co za tym idzie – na poprawienie

jów Nowego Jedwabnego Szlaku w sferze korzyści

bilansu handlowego z Chinami, gdyż na razie

płynących z inicjatywy, jest możliwość nadmiernej

dziesięciokrotnie więcej sprowadzamy z Państwa

realizacji interesów chińskich, ustępstw kosztem

Środka niż do niego eksportujemy. Mamy też

naszych interesów, rywalizacji o chińskie inwesty-

szansę na wzrost prestiżu na arenie międzynaro-

cje między zainteresowanymi krajami, czy też róż-

dowej, a także na osiągnięcie korzyści z roli tran-

nych wizji dotyczących znaczenia poszczególnych

zytowej, czy też możliwości rozwoju infrastruktury

państw – głównie przez chińską koncepcję hierar-

dzięki środkom z Azjatyckiego Banku Inwestycji

chiczności w stosunkach międzynarodowych, mo-

Infrastrukturalnych oraz inwestycjom chińskim,

gącą być źródłem problemów16.

12

w tym centrom badawczo-rozwojowym . Obecnie

27 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Spraw

mamy blisko 15 tys. firm importujących towary

Zagranicznych podało wstępne informacje od-

z Chin i zaledwie 300 firm eksportujących na rynek

nośnie stosunków polsko-chińskich, w związku

chiński. Projekt pozwoli na poszerzenie przestrze-

z wizytą ministra Witolda Waszczykowskiego

ni rynkowej dla współpracy inwestycyjno-handlo-

w Chengdu, gdzie spotkał się między innymi z wi-

13

wej . Wicepremier Morawiecki zapowiedział, że

ceprezydentem Chin Li Yuanchao oraz przedsię-

Polska, jako członek i założyciel Azjatyckiego Ban-

biorcami. Wyrażono tam zainteresowanie budową

ku Inwestycji Infrastrukturalnych, będzie dążyć do

na terenie Polski dróg, lotnisk, szybkiej kolei oraz

tego, by polskie firmy mogły inwestować na chiń-

modernizacją portów morskich. Poruszono rów-

skim rynku. Ponadto przez konieczność liberaliza-

nież temat możliwej współpracy nad budową elek-

cji przepisów, mogą zniknąć występujące dotych-

trowni jądrowej. Jednym z tematów, które padły

czas problemy z tranzytem drogowym towarów

na spotkaniu była inicjatywa stworzenia parków

przez terytorium Rosji, której przepisy nakazują

technologicznych, stref przemysłowych oraz inwe-

posiadanie karnetów TIR, pozwoleń, ubezpieczeń.

stycyjnych dla Chińczyków. Wskazano też potrze-

Ważnym elementem jest zmiana procedur spowal-

bę stworzenia projektów infrastrukturalnych na

niających przeprawę, takich jak kontrola granicz-

trasie tzw. Międzymorza, czyli na szlaku Adriatyk-

na, a w zamian stworzenie udogodnień w postaci

Bałtyk-Morze Czarne. Jednym z nich byłaby Via

stref ekonomicznych, czy zachęt podatkowych,

Carpatia – projekt pasm autostrad i szybkiej kolei,

które przyciągnęłyby inwestorów do lokowania

łączących południe Europy z Bałtykiem. Zdaniem

kapitału wzdłuż korytarza logistycznego. Problem

ministra Witolda Waszczykowskiego Chińczycy

stanowi również konflikt na Ukrainie, przez który

uważają nasz kraj za najważniejszego partnera

14

część szlaków jest niedostępna .

spośród grupy szesnastu krajów Europy Środko-

Jedną z tras, wchodzących w skład projektu,

wo-Wschodniej, ze względu na dużą powierzchnię

jest trasa kolejowa ciągnąca się przez Kazach-

i centralne położenie, co umożliwia prowadzenie

12 J. Nazarko, K. Kuźmicz, K. Czerewacz-Filipowicz „Wskoczyć do jedwabnego pociągu”, „Transport manager” nr 2 kwiecień-maj 2016 (20), s. 47
13 J. Pałkiewicz „Międzynarodowa wyprawa Nowy Jedwabny Szlak 2017”, broszura internetowa wyprawy http://silkroad-2017.com/media/nowy-jedwabny-szlak-2017.pdf, s. 6
14 J. Nazarko, K. Kuźmicz, K. Czerewacz-Filipowicz „Wskoczyć do jedwabnego pociągu”, „Transport manager” nr 2 kwiecień-maj 2016 (20), s. 47
15 J. Pałkiewicz „Międzynarodowa wyprawa Nowy Jedwabny Szlak 2017”, broszura internetowa wyprawy http://silkroad-2017.com/media/nowy-jedwabny-szlak-2017.pdf, s. 6
16 R. Pyffel „Chińska perspektywa Międzymorza”, „Teologia Polityczna Co Tydzień” nr 10
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przez centra biznesowe operacji na całą Europę
(strategia ta została już sprawdzona przez firmę
Huawei, której warszawski oddział przeprowadza
operacje w dwudziestu sześciu krajach Europy).
Ponadto silną stroną położenia Polski jest możliwość przekraczania przez towary z Chin zaledwie dwóch granic celnych, ze względu na to, że
Kazachstan, Rosja i Białoruś tworzą unię celną
w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Projekt „One Belt, One Road” jest też formą
nadrobienia straconego czasu, ponieważ wcześniej ani Chiny nie były szczególnie zainteresowane wzrostem wymiany z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, ani dla Polski po transformacji
nie był to priorytet, gdyż woleliśmy się skupić na
wymianie wewnątrzunijnej. Stąd też tak niewiele na razie inwestycji chińskich w Polsce. Jak
zauważył prezes Centrum Studiów Polska-Azja,
Radosław Pyffel – Nowy Jedwabny Szlak to wielkie wyzwanie dla Polski, która znajduje się dziś
w bardzo ważnym momencie historii.
Aleksandra Pawłowska
olapawlowska1@op.pl
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Oziewicz
Uniwersytet Gdański
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RELACJE TURCJI
Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
Unię Europejską i Turcję łączą bardzo skomplikowane relacje. Turcja już w 1959r. złożyła
wniosek o integrację z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Od tego czasu EWG zdążyło
zmienić się w Unię Europejską i rozszerzyć
o 22 kraje. Jednak członkostwo Turcji, pomimo rozpoczętych negocjacji, nadal wydaje się
niemożliwe.
kowych imigrantów z Turcji, jak również z Rosji,

Przyjęcie Turcji do Unii niesie ze sobą wie-

Ukrainy, Gruzji czy Mołdawii.

le kontrowersji. Przede wszystkim dyskusyjny jest
fakt czy Turcja jest państwem europejskim. Jest

Z drugiej strony, położenie Turcji można

to jeden z podstawowych warunków członkostwa,

uznać za strategiczne w wymiarze geopolitycznym.

a jak zarzucają przeciwnicy akcesji Turcji do UE – nie

Od północy otacza ją Morze Czarne, od południa

jest on spełniony, ponieważ jedynie 3% powierzchni

Morze Śródziemne, natomiast od zachodu Morze

Turcji leży na kontynencie europejskim.

Egejskie i Morze Marmara – takie położenie daje

W obronie można zauważyć, że w euro-

Turcji kontrolę nad cieśninami Bosfor i Darda-

pejskiej części znajduje się Stambuł, stolica Turcji.

nele. W sąsiedztwie Turcji położone są światowe

Warto pamiętać, iż dzisiejsze centrum tego kraju

złoża ropy i gazu, przez co mogłaby się stać natu-

było w przeszłości jedną z kolebek cywilizacji eu-

ralnym krajem tranzytowym dla transportu tych

ropejskiej. Ponadto państwo to od wielu lat należy

surowców do Unii. Budowa rurociągu Baku-Tbi-

do organizacji europejskich, takich jak Rady Eu-

lisi-Ceyhan byłaby istotnym zabezpieczeniem do-

ropy, co wymagało uznania jej za kraj europejski.

staw energii do Europy.

Na korzyść Turcji przemawia również fakt, że do

Turcja jest jednak krajem na tyle dużym,

Unii Europejskiej należą zamorskie kolonie Ho-

pod względem liczby ludności, że jej wejście do

landii czy Francji, które nie leżą na kontynencie

Unii Europejskiej może prowadzić do destabili-

europejskim. Kierując się jedynie geograficznymi

zacji całej wspólnoty. W myśl obecnej w Traktacie

przesłankami, wątpliwości można poddać również

z Lizbony zasady obliczania większości kwalifiko-

członkostwo Cypru w Unii.

wanej państwa o największej liczbie ludności mają
największy wpływ na decyzje Rady Unii Europej-

To jednak nie jedyny argument jaki daje
Unii

skiej. Populacja decyduje również o ilości miejsc

o Turcję, która leży w rejonie Bliskiego Wschodu,

w Parlamencie Europejskim. Turcja liczy ponad 78

przesunęłoby granice Unii do najbardziej konflik-

mln mieszkańców i, gdyby była członkiem UE, da-

togennego rejonu świata. Ponadto, przez Turcję

łoby jej to drugie miejsce pod względem liczby lud-

przebiega główny szlak przemytu narkotyków.

ności, zaraz za Niemcami. Turcję cechuje jednak

Istnieją więc obawy, że zniesienie kontroli granicz-

bardzo szybki przyrost ludności, natomiast Euro-

nej spowoduje nasilenie tego zjawiska. Co więcej,

pę dotyka problem starzenia się społeczeństwa.

przeciwnikom

geografia.

Rozszerzenie

W perspektywie kilku lat może to oznaczać, że

zniesienie kontroli może zwiększyć napływ zarob55

„

w przypadku przystąpienia, miałaby ona największą liczbę ludności, a tym samym decydujący głos
w Unii. Wobec antyimigracyjnych oraz antyislam-

Turcja jest jednak krajem
na tyle dużym, pod względem liczby ludności, że jej
wejście do Unii Europejskiej
może prowadzić do destabilizacji całej wspólnoty

skich nastrojów panujących w Europie, trudno sobie wyobrazić, iż kraj muzułmański może mieć największy wpływ na decyzje laickiej Europy.
Przyjęcie Turcji do Unii, mogłoby jednak
przynieść krajom członkowskim wiele korzyści
ekonomicznych. Dużej populacji Turcji nie należy
rozpatrywać jedynie w kwestii zagrożenia. Ponad
78 mln obywateli, to tym samym 78 mln konsumentów, czyli ogromny potencjalny rynek zbytu,
ale również duże zasoby młodej, wykwalifikowanej
siły roboczej. Napływ siły roboczej z Turcji mógłby
stanowić rozwiązanie problemu starzenia się społeczeństwa krajów unijnych, który stanowi realne
zagrożenie dla systemów zabezpieczenia społecznego w tych państwach.
W opinii wielu Europejczyków, Turcja jest
krajem odmiennym pod względem tradycji religijnych i kulturowych, a Unia nie jest jeszcze gotowa
na tak duże wyzwania.
Członkostwo Turcji w Unii Europejskiej
świadczyłoby mimo wszystko o otwartości oraz
tolerancji Unii oraz o tym, że nie jest ona zamkniętym „klubem chrześcijańskim”. Europa mogłaby
w ten sposób odegrać ważną rolę w kształtowaniu
relacji między światem Islamu a Zachodem. Dla
krajów muzułmańskich mógłby być to dowód, że
tradycję islamską i religijność można pogodzić
z zasadami nowoczesnego społeczeństwa. W konsekwencji akcesja Turcji, mogłaby doprowadzić do
zmniejszenia napięcia między krajami UE a krajami islamskimi.
Bliższa współpraca z Turcją byłaby również
korzystna ze względu na potencjał wojskowy tego
państwa. Turcja jest drugim, po Rosji, pod względem demograficznym, ekonomicznym, jak również militarnym, najważniejszym sąsiadem Unii.
Tureckie wojsko mogłoby zatem stać się istotnym
wsparciem dla Europy.
Ważnym argumentem są też z pewnością
konsekwencje odrzucenia kandydatury tureckiej. Taka decyzja UE mogłaby zostać odebrana
jako krajowe upokorzenie, podsycona zostałaby
wrogość do Europy, nie tylko w Turcji, ale i w całym świecie Islamu. Istnieje obawa, że nasilona
zostałaby działalność terrorystyczna oraz silny
nacjonalizm. Jest więc w interesie całego świata,
a w szczególności Europy, by do takiej sytuacji nie
dopuścić.
Nie da się jednak pominąć faktu, iż w części społeczeństwa tureckiego, kobiety są nadal
dyskryminowane. Ograniczany jest im dostęp do
edukacji, przez co eliminowane są z rynku pracy.
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Wymusza się na nich małżeństwa oraz dokonuje

nie zakazu używania języków innych niż turecki

honorowych zbrodni. Taka sytuacja ma miejsce

w szkołach i mediach, jak i kroki podjęte w stronę

głównie w południowo-wschodniej Turcji, gdzie

równouprawnienia kobiet.

występuje wysoka liczba samobójstw popełnia-

Wydaje się jednak, że po ponad pół wieku

nych przez kobiety, będących często alternatywą

oczekiwania w Turkach narosła frustracja. Mając

dla niechcianego małżeństwa lub wymuszoną for-

poczucie własnej wartości Turcja nie chce być dłu-

mą zabójstwa rodzinnego. Taka sytuacja jest nie

żej traktowana jedynie jako petent.

do zaakceptowania w Europie.

W ostatnim czasie duże znaczenie dla wza-

Co więcej, Turcja jest krajem rolniczym.

jemnych relacji obu stron ma kryzys migracyjny.

Według danych Banku Światowego w 2014 r., pra-

Po raz pierwszy w historii nastąpiło zasadnicze od-

wie 20% zatrudnionych w Turcji osób pracowało

wrócenie wektora zależności w stosunkach unijno

w rolnictwie. Natomiast średnia dla krajów Unii

-tureckich. W marcu 2016 roku podpisane zostało

Europejskiej to zaledwie 4,4%. Z tego względu

porozumienie UE – Turcja o wsparciu finansowym

przystąpienie Turcji do Unii może budzić sprze-

i zniesieniu wiz dla Turków, w zamian za pomoc

ciw rolników z obecnych krajów wspólnoty, którzy

w powstrzymaniu napływu imigrantów.

obawiają się zmniejszenia uzyskiwanych z Unii

Mimo, iż współdziałanie w opanowaniu

dopłat bezpośrednich.

kryzysu było zaskakująco udane, klimat stosun-

Ponadto Turcja jest krajem ubogim. Jedy-

ków turecko-unijnych znacząco się pogorszył. An-

nie dwa ostatnio przyjęte kraje, tzn. Rumunia

kara wywiązuje się ze swojego zobowiązania, co

i Bułgaria, mają niższy wskaźnik PKB per capita,

więc zrozumiałe, prezydent Turcji Recep Tayyip

niż Turcja. Oznacza to, że stałaby się ona jednym

Erdogan, domaga się, aby i Unia wywiązała się ze

z większych odbiorców pomocy finansowej z Unii,

swoich. Nie stanie się to jednak, jeżeli Turcja nie

a środki dla pozostałych krajów zostałyby pro-

powróci do rządów prawa. Czystki przeprowadzone

porcjonalnie zmniejszone – mogłoby to również

w tureckim wymiarze sprawiedliwości, administracji

zwiększyć obciążenia dla krajów bogatszych.

i armii w lipcu 2016 roku, oddaliły Turcję od Unii.

Z punktu widzenia Turcji, członkostwo w UE

W tych okolicznościach, przystąpienie tego

również nie jest jednoznacznie korzystne lub nie-

państwa do wspólnoty nie wydaje się być moż-

korzystne. Nie da się jednak zaprzeczyć, że to wła-

liwe. Kryzys migracyjny uzmysłowił politykom

śnie perspektywa przyłączenia Turcji do UE stała

unijnym, iż bliskie relacje z Ankarą mogą przy-

się kołem napędowym w procesie reformowania

nieść wymierne korzyści. Jednak pucz, do którego

państwa.

doszło w Turcji i jego konsekwencje, jeszcze bar-

Jeszcze w latach 80 XX wieku, Turcja za-

dziej skomplikowały i tak niełatwe relacje między

przeczała istnieniu narodu kurdyjskiego, a używa-

stronami. Trudno przewidzieć jak rozwinie się ta

nie tego języka w miejscach publicznych groziło

sytuacja.

więzieniem. Wprowadzonych zostało wiele reform
mających rozwiązać ten problem, co sprawiło że
Kurdowie są obecnie największymi zwolennika-

Ola Machulska

mi akcesji Turcji do Unii. Również Cypr i Grecja,

olamachulska@wp.pl

widząc pozytywny wpływ Unii na Turcję stały się
bardziej przychylne akcesji.
W ciągu 58 lat starań o przystąpienie do
wspólnoty w Turcji zostało przeprowadzonych
wiele bezprecedensowych reform demokratycznych. Zniesiona została kara śmierci, zaprzestano stosowania tortur oraz wprowadzono zmiany
w systemie więziennictwa. Zwiększona została
swoboda wypowiedzi, działalności mediów oraz
stowarzyszania się. Bardzo istotne było również
uznanie przez turecki rząd wyższości prawa międzynarodowego nad prawem krajowym w kwestii praw człowieka. Zwiększono także prawa
i wolności religijne obywateli, ograniczony został
wpływ armii na politykę państwa, między innymi
poprzez pełną kontrolę parlamentu nad wydatkami na wojsko. Znaczące stało się również zniesie57

TESTY NUMERYCZNE
1. Tabela przedstawia średni udział poszczególnych

1.2 O ile mniej hoteli najwyższej klasy znajduje się

klas hoteli w danych państwach.

w Polsce niż w Hiszpanii?

1.1 Ile hoteli o standardzie gorszym niż trzygwiazdko-

A. 660

B. 253

wy znajduje się na terenie Hiszpanii?

C. 364

D. 161

E. żadne z powyższych
A. 2184

B. 3367

C. 1365		

D. 4732

1.3 Jeśli liczba hoteli dwugwiazdkowych w Hiszpanii

E. żadne z powyższych

zmalałaby o 455, to jaki byłby stosunek istniejących

Polska
Polska
1 gwiazdka

11%

hoteli dwugwiazdkowych do ogółu hoteli w tym kraju?

Hiszpania
9%

2 gwiazdki

29%

15%

3 gwiazdki

31%

37%

4 gwiazdki

22%

28%

5 gwiazdki

7%

11%

Suma

2300

9100

B. 2:9

C. 1:10		

D. 1:8

E. 1:5

2. Wykres ilustruje wydatki dwóch firm farmaceutycznych w latach 2003–2006.

2.2 Jaki jest procentowy wzrost/spadek wartości łącznych wydatków obu firm między latami
2003-2006?

2.1 Jakim udziałem sumy wydatków obu firm w 2004 r.
są wydatki firmy B?
A. 39%		
C. 61%		
E. 57%

A. 1:7

A. Spadek o 7,1%
B.Wzrost o 4,2%
C. Wzrost o 7,1%
D. Spadek o 4,2%
E. Nie można stwierdzić

B. 44%
D. 28%

2.3 Przyjmijmy, że poziom wydatków firmy B pozostanie
na takim samym poziomie jak w 2006 roku, a wydatki
firmy A spadać będą o 10% rocznie. W którym roku firma A będzie miała mniejsze wydatki od firmy B?
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A. 2009		

B. 2010

C. 2011		

D. 2012

50

Firma A

40

Firma B

30
20
10
0

2003

2004

2005

3. Tabela przedstawia ilość czytelników gazet regionalnych z podziałem na płeć.

3.2 Ile w sumie milionów czytelników w roku drugim
przeczytało Dziennik wschodni, Dziennik zachodni i Dziennik Centralny?

3.1 Która gazeta w roku 3. była czytana częściej przez
mężczyzn niż kobiety?
A. Dziennik wschodni
C. Dziennik północny
E. Dziennik centralny

2006

A. 18		
C. 10,2
E. 17,9

B. Dziennik zachodni
D. Dziennik południowy

B. 11,3
D. 17,1

Czytenicy magazynu
Czytenicy (w milionach)

Procentowy udział czytelników
wg płci w roku 3

Rok 1

Rok 2

Mężczyźni

Kobiety

Dziennik wschodni

2,1

3,9

65

35

Dziennik zachodni

9,5

9,0

48

52

Dziennik północny

3,2

3,2

44

56

Dziennik
południowy

4,1

4,8

39

61

Dziennik centralny

4,6

4,2

34

66

Gazeta codzienna

4. Wykres przedstawia roczne przychody i koszty w 5
grupach firmy A&B w latach 201X i 201Y kształtują się
w sposób następujący (w milionach euro).

4.2 Jaką część kosztów firmy A&B w roku 201X stanowiły koszty A&B Power Controls z dokładnością do 1%?
A. 22,6
C. 18,3
E. 12,4

4.1 Jaka część przychodów firmy A&B w roku 201X
przypadła A&B Healthcare z dokładnością do 1%?
A. 12,1
C. 18,2
E. 20,2

B. 14,4
D. 13,8

B. 6,4
D. 7,2

201X

24,3

201Y

Power Controls

21,4

Healthcare

18
14,8

Lighting

14,7

12,7

6,8

8,5

Oil Industry

7,3
4,8

4,2
2,1

przychody

Bank ABC

10,3

1,2

2,3 2,2

koszty

2,2

przychody
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2,4

3,1

koszty

4,5

5. Zagadki
5.1 Ołówek i pióro razem kosztują 1,10 PLN. Pióro jest
o 1 PLN droższe od ołówka. Ile kosztuje ołówek?
5.2 Na stawie rozrasta się kępa lilii wodnych. Codziennie kępa staje się dwukrotnie większa. Jeśli zarośnięcie całego stawu zajmie liliom 48 dni, to ile dni
potrzeba, żeby zarosły połowę stawu?
5.3 Mamy 8 identycznie wyglądających kul i wagę szalową. Jedna z kul jest odrobinę cięższa od pozostałych.
Jaka jest najmniejsza liczba ważeń, które musimy wykonać, żeby znaleźć najcięższą kulę?
5.4 Jarosław, Mirosław i Sławomir mieli możliwość
wybrania sobie prywatnego numeru telefonu. Dwóch
z nich wybrało następujące numery: Jarosław –
94862745; Sławomir – 27456138
Jaki numer wybrał Mirosław?

13862745

5.4

2 ważenia

5.3

47 dni

5.2

0,05 PLN

5.1

A

4.2

A

4.1

D

3.2

A

3.1

B

2.3

D

2.2

C

2.1

C

1.3

E

1.2

A

1.1

Opracowanie:
Natalia Kaczmarek

Odpowiedzi:

Magdalena Kollar
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