
1

nr
 2

9 
je

si
eń

/z
im

a 
20

20
IS

SN
: 1

89
7 

- 1
07

5

SONGDO - MIASTO PRZYSZŁOŚCI
PANDEMICZNY YOUTUBE

E-SPRAWOZDANIA OCZAMI  
KSIĘGOWYCH

ZAINWESTUJ  W...  
POGODĘ!

  23
  49
  56

  40



www.skninwestor.com

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

rollup-w.pdf   28-08-14   20:39:33

Bez nazwy-4   1 16.11.2017   23:44:49



Wyróżnij się.
           Napisz do Deala.

www.magazyndeal.plMagazyn Deal



KOORDYNATOR PROJEKTU  
Aleksandra Grzelińska

aleksandra.grzelinska@skninwestor.com

REDAKTOR  
Angelika Lisiewska

angelika.lisiewska@skninwestor.com

REDAKTOR
Marika Ślusarczyk

marika.slusarczyk@skninwestor.com

REDAKTOR 
Scott Brodniewicz

scott.brodniewicz@skninwestor.com

PROJEKT MAGAZYNU: 
Marta Sawicka

KOREKTA ANGLISTYCZNA:
Inga Kaczmarczyk

MIEJSCE SESJI:
Dworzec Fabryczny w Łodzi

SKŁAD MAGAZYNU:
Michał Kania

KOREKTA POLONISTYCZNA: 
Magdalena Rdzanek

ZDJĘCIA REDAKCJI:
Aleksandra Grzelińska

REDAKTOR NACZELNY 
Michał Kania

michal.kania@skninwestor.com

WYKRESY I INFOGRAFIKI:
Marika Ślusarczyk

Michał Kania

Scott Brodniewicz

ZDJĘCIA W ARTYKUŁACH:
designed by Freepik



Drogi czytelniku,

nadszedł czas, kiedy w końcu mogę podzielić się z Tobą, najnowszym XXIX wydaniem Magazy-
nu Deal. Wiele tygodni ciężkiej pracy przyniosło oczekiwany rezultat. Mimo trudności spowo-
dowanych ciężką sytuacją na całym świecie, to kolejna edycja naszego czasopisma właśnie teraz 
ma możliwość ujrzeć światło dzienne.

Na wstępie chciałbym bardzo podziękować całej redakcji: Angelice Lisiewskiej, Scottowi 
Brodniewiczowi, Marice Ślusarczyk oraz Aleksandrze Grzelińskiej. Cała praca i czas, jaki wło-
żyliście w to wydanie, są bezcenne. Bez Was projekt nie miałby szans powodzenia. Niezmiernie 
dziękuję również Pani Magdalenie Rdzanek i Indze Kaczmarczyk za poświęcony czas przy korek-
cie językowej artykułów. Niemały wkład w tworzenie Magazynu miała również Paulina Rudzka, 
która dzięki swojemu redakcyjnemu doświadczeniu, trzymała w ryzach cały projekt od początku 
do końca jego powstawania. 

Możliwość wydania Magazynu Deal jest wielką ulgą i stratą jednocześnie. Było to dla mnie 
niezwykłe przeżycie nieporównywalne do niczego innego. Dziękuję wszystkim za pomoc przy 
stworzeniu tego wydania.

Chciałbym również z tego miejsca pogratulować autorom artykułów. To dzięki Wam, XXIX 
wydanie Magazynu Deal mogło powstać i być tak bogate w wartościowe treści. Mam nadzieję,  
że dla Was możliwość bycia częścią Magazynu była równie rozwijająca, co dla mnie.

Miłej lektury!

Redaktor Naczelny
Michał Kania

MAGAZYN DEAL NR  (29) JESIEŃ-ZIMA 2020
wydawca: Studenckie Koło Naukowe „Inwestor”, Uniwersytet Łódzki, 

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny, P.O.W. 3/5, 90-255 Łódź 
ISSN: 1897 - 1075
nakład: 500 sztuk 

www.magazyndeal.pl
www.facebook.com/MagazynDeal
kontakt@magazyndeal.pl

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 (t. j. 
Dz.U. z 2018 r., poz. 2286 ze zm.)



SPIS
TREŚCI

Partnerzy:

Partnerzy honorowi:



7
12
 

16
20
23

 
25
28
30
33

36 
40
43
 

46
49
 

52
56

59

W CZTERY OCZY
 OKIEM EKSPERTA

TEMAT WYCZERPANY

FELIETON
CZAS TIKTOKA

ROSNĄCY POTENCJAŁ RYNKU E-COMMERCE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ

SONGDO - MIASTO PRZYSZŁOŚCI DZISIAJ

WARTO WIEDZIEĆ
CODZIENNE PUŁAPKI

DOUBTFUL FUTURE

GREENWASHING - HOW COMPANIES UNETHICALLY USE THE FASHION ON ECOLOGY

PANDEMIA KORONAPLASTIKU

TWOJE INWESTYCJE
SMART ROZWIĄZANIA W DOMU

ZAINWESTUJ W... POGODĘ!

STARTUP JAKO NOWY POMYSŁ NA BIZNES 

TWOJA KARIERA
ŚCIEŻKA ZAWODOWA DO KARIERY BIEGŁEGO REWIDENTA 

PANDEMICZNY YOUTUBE

MAKROEKONOMIA
IP BOX - CZYLI NIE TAKIE PODATKI STRASZNE

E-SPRAWOZDANIA OCZAMI KSIĘGOWYCH

TESTY NUMERYCZNE



6



7

OKIEM EKSPERTA
Dr Michał Chmielecki, prof. Społecznej 

Akademii Nauk – ekspert w obszarze nego-

cjacji strategicznych i międzynarodowych.  

Zawodowy negocjator z kilkunastolet-

nim stażem. Przeprowadził ponad 10 tys. 

godzin szkoleń, wykładów i seminariów 

dla wyższej oraz średniej kadry zarzą-

dzającej w Polsce, jak i za granicą. Jego 

e-kursy i warsztaty z negocjacji dostęp- 

ne są na www.szkoleniaznegocjacji.com. 

Angelika Lisiewska: Z pewnością istnieje wiele 

technik negocjacji. Jakie techniki negocjacyjne są 

najbardziej skuteczne?

Michał Chmielecki: Wszystko zależy od sytuacji 

i zestawu elementów przy stole negocjacyjnym. 

W negocjacjach nie ma „pewników”, tj. metod 

i narzędzi, które zawsze działają. Dobry negocjator 

jest kameleonem i doskonale zmienia swoje strate-

gie i narzędzia w zależności od przebiegu rozmów 

i zachowań partnera. 

A.L.: Z pewnością nie każdy może być dobrym 

negocjatorem. Osoby, z jakimi cechami charak-

teru najczęściej wygrywają negocjacje? Czy pewne 

cechy da się wyćwiczyć prowadząc negocjacje?

M.CH.: Dużym atutem jest charyzma i świetne 

operowanie słowem. Sprawny negocjator wyraża 

swoje kwestie poprzez umiejętne i taktyczne oma-

wianie pojęć oraz używanie przykładów i metafor. 

Zawsze balansuje pomiędzy logiką a emocjami. 

Zamiast konfrontacji, używa elastycznych i nie- 

osądzających pytań, które taktownie doprowa-

dzają partnera do odpowiednich wniosków. 

Prawie każdą z cech charakteru da się 

wyćwiczyć. Pracując z moimi klientami, jestem 

w stanie rozwijać u nich dowolne cechy. Z potul-

nej i grzecznej osoby jestem w stanie zrobić bardzo 

asertywnego lub nawet agresywnego gracza. To 

jest kwestia doboru odpowiedniej metodyki pracy 

z klientem i naturalnie, czasu. 

A.L.: W takim razie jakie umiejętności są przy-

datne w przypadku negocjacji w biznesie?

M.CH.: Z pewnością jest to opanowanie. Emocje 

bardzo często utrudniają proces negocjacji. Nawet 

w zaciekłej dyskusji, dobry negocjator ma wystar-

czająco dobrą  samoocenę i odpowiedni dystans,  by 

nie brać rzeczy personalnie - do siebie. Rozwiązuje 

nieporozumienia bez prowokowania innych, szyb-

ciej neutralizuje ogniska potencjalnego konfliktu.

Kolejna to słuchanie, negocjator, który uważnie  

i aktywnie słucha, odkrywa priorytety swojego part-

nera, dzięki temu skutecznie reaguje i przedstawia 

trafne alternatywy. Ktoś, kto nie potrafi słuchać, 

a później zadawać trafnych pytań nigdy nie będzie 
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dobrym negocjatorem. To się po prostu wyklucza.

A.L.: Spotkałam się z pojęciem BATNA jako meto-

dzie negocjacji - co warto o niej wiedzieć?

M.CH.: BATNA to akronim od Best Alternative 

To a Negotiated Agreement (najlepsza alternatywa 

dla negocjowanej umowy). Jest ona definiowana 

jako najkorzystniejszy drugi wybór, z którego 

może skorzystać negocjująca strona w przypadku 

niepowodzenia negocjacji i niemożności osiągnię-

cia porozumienia. Innymi słowy, w przypadku nie-

powodzenia negocjacji alternatywą dla strony jest 

jej BATNA.

Wartością poznania najlepszego sposobu dla 

wynegocjowanej umowy jest to, że:

- stanowi ona alternatywę, jeśli negocjacje zakoń-

czą się niepowodzeniem,

- zapewnia bardzo dużą siłę negocjacyjną i spokój 

potrzebny do prowadzania rozmów.

A.L.: Z pewnością nie jest łatwo być bezbłędnym 

w trakcie negocjacji. Jakie błędy najczęściej popeł-

nia się w negocjacjach? Co zrobić, aby ich unikać?

M.CH.: Przede wszystkim to zbyt mocno koncen-

trujemy się na pokonaniu drugiej strony, a nie na 

rozwiązaniu problemu i zbudowaniu fajnej płasz-

czyzny współpracy. Musimy pamiętać, że budowa-

nie wzajemnych relacji jest kluczową kwestią dla 

udanych negocjacji, a dobry biznes od zawsze opie-

rał się na relacjach i każdy, czy to menedżer czy to 

przedsiębiorca, woli robić interesy z tymi, których 

lubi i szanuje. Kolejna sprawa to brak przygotowa-

nia. Następny typowy błąd to podpisywanie bez 

czytania. Żyjemy w zawrotnym tempie, to frazes, ja 

wiem, ale skutkuje jednak tym, że Ci z nas, którzy 

zazwyczaj angażują się w wiele spraw na raz, mają 

problemy ze skupieniem się i…. czasem podpisują 

prawnie wiążące dokumenty, uprzednio ich nie 

czytając. Rezultat takich działań może być kata-

strofalny.

A.L.: Ciekawa jest też kwestia tego, w jaki sposób 

powinniśmy zadawać pytania. Na jakich aspektach 

powinno się skupić w tej kwestii?

M.CH.: Jeśli naprawdę chcemy pomóc naszym 

partnerom, będziemy musieli zadać im wiele 

pytań i wytworzyć silną atmosferę zaufania. 

Aby zachęcić kogoś do otwarcia się i podzie-

lenia się ważnymi aspektami swoich działań,  

ta osoba musi wierzyć, że zależy nam na ich dobru. 

Im więcej pytań otwartych możemy zadać, tym 

bardziej potencjalny partner ma szansę otworzyć 

się przed nami. Jedni nazywają to „budowaniem 

relacji”, ja wolę określenie „budowanie więzi”. 

Pytania otwarte to wszystkie, które wyma-

gają więcej niż jednowyrazowej odpowiedzi typu 

„tak” lub „nie”. Co prawda pytania zamknięte mają 

określony cel, ale nie wzbogacają rozmowy.

Jednak sporym zagrożeniem związanym 

z zadawaniem pytań jest możliwość zostania zła-

panym w pułapkę. Gdy zadajemy zbyt wiele bezpo-

średnich pytań o otwartym charakterze, negocjacje 

zaczynają przypominać przesłuchanie. 

A.L.: Jaki wpływ ma ubiór na to, w jaki sposób 

jesteśmy odbierani? Czy jest to element, na którym 

powinniśmy sie bardziej skupić?

M.CH.: Oczywiście. Choć zdecydowanie mniej-

szy niż twierdzą specjaliści od mowy ciała, którzy 

na siłę wciskają nam dość „głupawe metody” czy 

to wywierania wpływu, czy to rozszyfrowywania 

zachowań drugiej strony. Mówi się o tym, aby 

nie oceniać książki po okładce. Ale czy jesteśmy 

w stanie zupełnie pozbawić znaczenia nasz wygląd 

i mowę ciała? Nie sądzę. Czy chcemy, czy nie,  

będziemy w jakimś stopniu ulegali wpływowi apa-

rycji lub mowy ciała.

A.L.: Czy są jakieś okoliczności, które sprzyjają 

w przeprowadzaniu negocjacji? 

M.CH.: Dobrze jest negocjować na swoim 

podwórku, tj. w swojej firmie czy w zaufanym 

miejscu wskazanym przez nas. Czujemy się pew-

niej i mamy większą kontrolę nad przebiegiem 

rozmów. 

Dzień tygodnia czy pora dnia również ma 

znaczenie. Pora dnia, w której odbywają się nego-

cjacje, wpływa na to, jak czujni i uważni są ludzie. 

Weźmy pod uwagę np. wczesny poranek. Wcze-

snym rankiem ludzie nie są jeszcze tak zestreso-

wani rygorami dnia, myślą logicznie i analitycznie. 

Rankiem ludzie są zazwyczaj nieco bardziej czujni. 

Ich umysły są wypoczęte a myślenie, argumentacja 

czy kontrargumentacja nie sprawia im trudu.  

...zagrożeniem związa- 
nym z zadawaniem py-
tań jest możliwość zo-
stania złapanym w pu-
łapkę.

„
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Podczas lunchu ludzie są bardziej zrelakso-

wani, ich czujność delikatnie opada, ale jednocze-

śnie stają się bardziej otwarci na dyskusje i nego-

cjacje. Popołudnie oraz wieczór nie są najlepszymi 

momentami. Zazwyczaj jesteśmy już zmęczeni 

oraz zestresowani. Mniej otwarci na nieszablo-

nowe rozwiązania i generalnie mniej kreatywni. 

A.L.: Na zakończenie chciałabym zapytać, 

czy podczas negocjacji powinniśmy trzymać 

się jakiegoś określonego planu? Jeśli tak, to 

czy trzymamy się go za wszelką cenę, czy odpusz-

czamy, kiedy widzimy, że nie przynosi efektów?

M.CH.: Przygotowanie jest kluczowe. Im lepsza 

praca domowa, tym lepsze negocjacje. Nie da się 

jednak przewidzieć wszystkiego i kurczowe trzy-

manie się planu nie wchodzi w grę.

Rozmowę przeprowadziła

Angelika Lisiewska

Redaktor Magazynu Deal

#uł #uwolnijumysł #teamUŁ #freeyourmind #dobrarobota 
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TEMAT WYCZERPANY
Stosunkowo świeżym pojęciem dla Pola-

ków jest Common Reporting Standard. Jest 

to kolejna metoda na „wydłużenie ręki” 

organów państwowych, takich jak: Mini-

ster Finansów, urzędy kontroli skarbowej, 

urzędy oraz izby skarbowe. Czy powinniśmy 

więc bać się pojęcia, jakim jest CRS? Na to  

i wiele innych pytań pomogła nam odpowie-

dzieć Pani Agnieszka Siarkiewicz, starsza 

menedżerka ds. komunikacji i promocji, od 

wielu lat zajmująca się tematami związa-

nymi z odpowiedzialnością społeczną.

Michał Kania: Zaczynając od najważniejszego, 

czym właściwie jest CRS? Jak powinniśmy rozu-

mieć to pojęcie?

Agnieszka Siarkiewicz: CRS, jak wskazuje 

anglojęzyczne rozwinięcie skrótu, to standard 

automatycznej wymiany informacji, skupiający 

się na dziedzinie, jaką jest opodatkowanie. W te- 

orii standard ten ma na celu ochronę integralności 

systemów podatkowych. CRS ma pomóc w walce  

z osobami, które podejmują próby unikania płace-

nia podatków. Dzieje się tak dzięki zgłaszaniu i gro-

madzeniu danych dotyczących rezydencji podat-

kowej klientów. System ten obowiązuje na całym 

świecie, dzięki czemu baza danych jest obszerna, 

a co za tym idzie, skutecznie pomaga w walce z pro-

blemem oszustw podatkowych.

M.K.: Kogo dotyczy CRS? Czy jest to kolejny 

powód do obaw?

A.S.: Odpowiadając w jak najbardziej zwięzły 

sposób, CRS nie jest powodem do zmartwień czy 

obaw. Mimo że w codziennym życiu osoba nie 

będzie miała bezpośredniego kontaktu z CRSem, 

to oświadczenie w sprawie rezydencji podatko-

wej musi złożyć każdy, kto założył konto bankowe 

po 1 stycznia 2016 roku. Obowiązek ten dotyczy 

zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjo-

nalnych. 

Instytucje finansowe mają obowiązek wskazania 

klientów, którzy są rezydentami podatkowymi  

w kraju innym niż ten, w którym prowadzone są ich 

rachunki bankowe. Oznacza to, że w przypadku, 

gdy prowadzimy działalność gospodarczą w Polsce 

i tutaj odprowadzamy składki podatkowe, to CRS 

jest pojęciem, które absolutnie nie będzie nas doty-

CRS ma pomóc w walce 
z osobami, które podej-
mują próby unikania 
płacenia podatków.

„
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czyło. Dzięki temu standardowi wymiany informa-

cji, lokalne organy podatkowe są w stanie zwery-

fikować „uczciwość” niektórych przedsiębiorców.

M.K.:  Rozumiem, ale od razu nasuwa mi się pyta-

nie, w jaki sposób złożyć takie oświadczenie?

A.S.: To, w jakiej formie będziemy mogli złożyć 

oświadczenie, zależy w pewnym zakresie od banku, 

którego jesteśmy klientem. Najczęściej jest to 

umożliwiane za pośrednictwem kilku najbardziej 

popularnych kanałów. Najprostszą, a zarazem naj-

bezpieczniejszą formą złożenia oświadczenia CRS, 

będzie oczywiście droga elektroniczna. Po zalogo-

waniu się na konto bankowe, co aktualnie oferuje 

praktycznie każdy bank. Jeśli jesteśmy tradycjo-

nalistami, możemy też udać się bezpośrednio do 

oddziału banku i tam będąc pokierowanym przez 

jednego z pracowników złożyć niezbędne oświad-

czenie. Trzecią, najbardziej archaiczną formą zło-

żenia tego dokumentu będzie wydrukowanie sza-

blonu oświadczenia, a następnie wysłanie go drogą 

pocztową na adres banku, w którym mamy złożony 

rachunek. Oczywiście to, czy dana forma dostar-

czenia dokumentu jest możliwa decyduje indywi-

dualnie każdy z banków.

M.K.: Ile kosztuje nas, jako jednostki, utrzymanie 

systemu CRS? Jest szansa, że odczujemy skutki 

implementacji CRS-u „na kieszeni”?

A.S.: Oczywiście takie dane nie są nigdzie upu-

bliczniane, być może nawet nie są sumarycznie 

podliczone. Szacuje się jednak, że koszt, jaki 

poniósł Skarb Państwa przy okazji implementacji 

nowych dyrektyw unijnych, przekroczył 50 mln 

PLN. Całość kosztów pokryły polskie instytucje 

finansowe. Co za tym idzie, w tym przypadku, 

przynajmniej na razie my jako klienci nie odczu-

liśmy w sposób bezpośredni kosztów, jakie wiązały 

się z implementacją tego systemu.

M.K.: Czy CRS niesie za sobą jakieś niewidzialne 

na pierwszy rzut oka konsekwencje? Jakieś pośred-

nie skutki uboczne tego systemu automatycznej 

wymiany informacji?

A.S.: Pierwszym, najbardziej oczywistym skut-

kiem, może być przeniesienie kosztów wdrożenia 

kolejnych procedur badania rezydencji podatkowej 

na klienta. Jednak to nie jest największy problem. 

Czymś najgorszym, co mogłoby mieć miejsce, to 

zmiana rezydencji przez podmioty na taką, gdzie 

dochody nie są inwigilowane lub są kontrolowane  

w mniejszym stopniu niż restrykcyjne przepisy  

wdrożone w Polsce. Jest to oczywiste, ponieważ  

jaki jest cel prowadzenia działalności gospodarczej 

w miejscu nieprzychylnym do tego? Państwo robi 

wszystko, aby właśnie tak się działo. Programy 

socjalne wprowadzane przez rząd, muszą zostać  

z czegoś opłacone i w tym celu szuka się kolejnych 

źródeł finansowania. Innym powodem do obaw jest 

to, czy organy nadzoru nie będą przekraczać granic  

w sprawowaniu kontroli nad finansami. Oprócz 

tego, nigdy nie mamy pewności jako klienci, czy 

nasze dane powierzone instytucjom finansowym 

będą przekazywane do organów podatkowych 

państw zagranicznych z odpowiednią uwagą, dba-

jąc o zachowanie ochrony danych osobowych.

M.K.: Jakie informacje bank przekaże do lokal-

nych organów podatkowych?

A.S.: Danych, jakie bank przekaże dalej, jest sto-

sunkowo dużo. Zaczynając od tych najbardziej 

podstawowych, będą to: imię, nazwisko, data 

oraz miejsce urodzenia w przypadku osoby fizycz-

nej, albo nazwę i adres, gdy mamy do czynienia  

z podmiotem. kolejnymi istotnymi informacjami 

są te na temat rezydencji i numery TIN. W przy-

padku podmiotu, który zostanie zidentyfikowany 

jako kontrolowany przez więcej niż jedną osobę, 

zostaną udostępnione dane osoby raportowanej. 

W skład tych danych wchodzi: imię, nazwisko, 

data i miejsce urodzenia, informacja o rezyden-

cji oraz numery TIN tej osoby. Dalej niezbędny 

będzie numer rachunku bankowego. Co ciekawe, 

zostaje również podana informacja na temat salda 

rachunku, ewentualnie wartość aktywów ustalone 

według stanu na koniec danego roku kalendarzo-

wego. W przypadku rachunków powierniczych 

przekazana jest też informacja na temat łącznej 

wartości brutto odsetek, dywidend i innych docho-

dów związanymi z aktywami znajdującymi się na 

danym rynku. Przekazana zostaje też informacja 

na temat łącznej wartości brutto z umorzenia akty-

wów. Ostatnim elementem jest zakres rachunków 

depozytowych. W tym przypadku zostaje przeka-

„ ...koszt, jaki poniósł skarb 
państwa przy okazji im- 
plementacji nowych dy- 
rektyw unijnych, przekro-
czył 50 mln PLN.
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EkSoc advises #stayhome and read #magazyndeal

Wszytkim tym, 
którzy tęsknią
za Tokiem polecamy 
@eksocul
ps. To�k ma się świetnie, nadal pomieszkuje na Wydziale
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zana informacja na temat łącznej wartości brutto 

odsetek wpłaconych lub uzyskanych na rachunku, 

tak samo jak we wcześniejszym przypadku, w ciągu 

danego roku kalendarzowego. Jak widać ilość 

danych, jaka jest o nas przekazywana, jest wręcz 

przytłaczająca. To wszystko jednak, w teorii ma 

pomóc lokalnym organom w znajdowaniu nie-

uczciwych przedsiębiorców.

M.K.: Możliwe jest, że pomimo przekazania 

wszystkich potrzebnych danych do banku, zosta-

niemy poproszeni o przesłanie dodatkowych doku-

mentów?

A.S.: Tak, występuje taka możliwość. Jest to spo-

wodowane faktem, że bank jest zobowiązany do 

weryfikacji wszystkich informacji dostarczonych 

przez nas, czyli klientów. Aby potwierdzić tożsa-

mość, czy sprawdzić zadeklarowany kraj rezydencji 

podatkowej, bank może poprosić nas o przesłanie 

skanu dowodu osobistego, paszportu lub jakiego-

kolwiek innego dokumentu potwierdzającego rezy-

dencję podatkową klienta.

M.K.: Na zakończenie chciałbym zadać pyta-

nie, jaka różnica jest między przepisami CRS  

a FATCA? Po co dostarczać dwa razy praktycznie 

takie same informacje? 

A.S.: FATCA i CRS stanowią dwie odrębne regu-

lacje, dlatego możemy być poproszeni o ponowne 

podanie naszych danych osobowych. Mówią one  

o nieco innej kwestii, CRS, tak jak wcześniej 

zostało już powiedziane, ma za zadanie identyfika-

cję rezydencji podatkowej klientów. FATCA nato-

miast mówi o tym, że instytucje finansowe mają 

obowiązek identyfikacji tak zwanego US Persons 

i przesyłania tych danych do odpowiednich orga-

nów. Mimo że wydaje się to bardzo podobne, to 

jednak występują pewne różnice, z których wynika 

konieczność ponownego przekazania niezbędnych 

danych, kiedy zostaniemy o nie poproszeni.

Rozmowę przeprowadził

Michał Kania

Redaktor naczelny Magazynu Deal

FATCA i CRS stanowią dwie 
odrębne regulacje, dlatego 
możemy być poproszeni  
o ponowne podanie naszych 
danych osobowych.

„
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CZAS TIKTOKA
Początkowo był uznawany za rozrywkę dla 

dzieci. Słysząc codziennie dziwne, kilkuna-

stosekundowe melodie płynące ze smart-

fona mojego 11-letniego brata pomyślałam 

to samo. Dzisiaj jest jedną z aplikacji, która 

towarzyszy mi prawie codziennie, dostar-

czając większej rozrywki (i czasem wiedzy!) 

niż którakolwiek inna platforma. Co takie-

go ma w sobie TikTok i dlaczego tak szybko 

zyskuje na popularności? 

Szybki start

W 2016 roku chińska firma ByteDance przeję-

ła aplikację Musical.ly, która była platformą do 

tworzenia krótkich filmików z podkładem muzy- 

cznym, skierowaną do nastolatków. Użytkownicy 

korzystali głównie z aplikacji w celu nagrywania 

układów tanecznych lub lip-synców. Przedsiębior-

stwo po jej wykupieniu zmieniło nazwę na TikTok, 

który minimalnie zmienił swoje funkcje, aby póź-

niej opanować świat, przekraczając ponad 2 mld 

pobrań. W Chinach można go znaleźć pod nazwą 

Douyin.

Na czym polega cała zabawa? Aplikacja 

w prosty sposób pozwala na tworzenie bardzo 

krótkich materiałów wideo nieprzekraczających 60 

sekund, z wykorzystaniem podkładu dźwiękowe-

go - swojego, innych użytkowników lub piosenek 

dostępnych w bazie. Dwie ostatnie opcje są najpo-

pularniejsze, ponieważ pozwalają na „rekreację” 

treści już istniejących, którą ogranicza jedynie kre-

atywność twórcy. W ten sposób tworzą się treści 

viralowe, z którymi można dotrzeć do szerszej gru-

py użytkowników bez większego wysiłku. Wideo 

można dowolnie i z łatwością edytować, używając 

wielu filtrów i efektów, również tych 3D. Filmiki 

mają zazwyczaj charakter komediowy lub tane- 

czny, chociaż coraz częściej można zauważyć Tik-

Toki edukacyjne, wiele tutoriali lub inspiracji. 

Można to nazwać połączeniem nieistniejące-

go już Vine, części Snapchata i trochę Instagrama. 

A to wszystko ubrane w przyjemny interfejs, który 

sprawia, że nie można odciągnąć się od aplikacji 

przez kilka godzin… ale czy to zasługa tylko wygody 

użytkowania?

Magiczne algorytmy

Zaczynając używać TikToka, chciałam jedynie 

sprawdzić, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. 

Sprawdzam do teraz. Adekwatność treści pojawia-

jących się w jednej z dwóch głównych sekcji, która 

ma równie adekwatną nazwę „Dla Ciebie”, począt-

‚‚ W ten sposób tworzą się 
treści viralowe, z którymi 
można dotrzeć do szerszej 
grupy użytkowników.
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kowo może wystraszyć, zupełnie wtedy, kiedy za-

stanawiasz się nad kupnem białych butów i nagle 

widzisz ich reklamę na Facebooku. 

Algorytmy z pozoru nie różnią się od tych 

na innych mediach społecznościowych, ponieważ 

treści są dopasowywane na podstawie zainte-

resowań użytkownika. Ich weryfikacja przebie-

ga na podstawie ilości interakcji z materiałami 

i samą aplikacją, czyli wszystkimi udostępnienia-

mi, komentarzami, lajkami, hashtagami, uży-

tymi dźwiękami czy też opisami. Znaczenie ma 

również liczba wyświetleń tego samego wideo, 

która podbija wagę zainteresowań, a także fakt,  

że oglądamy filmik do końca. Ustawienia preferen-

cji języka i regionu powodują, że aplikacja minima-

lizuje ilość treści, których możemy nie lubić.

Ciekawe jest to, w jakim stopniu algorytm 

poszerza nasz krąg zainteresowań. Działa on na 

dwóch zasadach. Pierwszą z nich jest stopniowe 

dostosowywanie treści z wykorzystaniem mapy 

myśli. Na przykład: jeśli często oglądasz filmy ze 

śmiesznymi psami, algorytm spróbuje pokazać Ci 

śmieszne koty, mimo że możesz ich nie lubić (jed-

nak obydwie treści nadal mają wspólną cechę, czy-

li śmieszne zwierzęta). Drugim mechanizmem jest 

całkowite oderwanie od treści, które lubisz oglą-

dać, zazwyczaj raz na kilka wyświetlanych filmów. 

Może to wybić użytkownika z rytmu i wywołać 

zróżnicowane emocje, które są podstawą do stwo-

rzenia zaangażowanej relacji z produktem, którym 

jest w tym przypadku aplikacja.

Zasadniczą i najważniejszą różnicą, dzięki 

której TikTok ma znaczącą przewagę nad inny-

mi platformami, jest sposób zwiększania zasięgu. 

W odróżnieniu od innych social mediów, na Tik-

Toku obserwatorzy nie odgrywają tak wielkiej roli 

w dotarciu do odbiorców. Twój materiał może się 

pokazać w sekcji „Dla Ciebie”, nawet jeśli dopiero 

co założyłeś nowe konto. Algorytm w tym przypad-

ku działa na zasadzie „im więcej, tym lepiej” - uży-

wanie filtrów, dźwięków, hashtagów i innych ele-

mentów, które są obecnie najbardziej popularne, 

podbija oglądalność TikToka o wiele bardziej niż 

duża liczba obserwujących. Krąży też wiele mitów 

na temat zasięgów i tego, jak je można zdobyć, na 

przykład poprzez dbanie o jasność i wysoką jakość 

nagrania lub używanie specjalnego hashtagu #fyp 

lub #dc (For You Page/Dla Ciebie). Niestety, do tej 

pory TikTok nie potwierdził oficjalnie, czy te „ma-

giczne sztuczki” faktycznie mają wpływ na zasięgi, 

choć niektórzy użytkownicy potwierdzają ich sku-

teczność.

Biznesowy potencjał

Wielu, już nie najmłodszych ludzi z uwagą przeglą-

da TikToka. Mimo że nie są już nastolatkami, to 

z podobnym zapałem korzystamy z aplikacji. Takie 

grono odbiorców aplikacji stwarza ogromne mo- 

żliwości dotarcia do Pokolenia Z. Dlatego właśnie 

TikToka można uznać za silnego gracza na rynku 

social media.

Wiele firm już dawno zauważyło możliwości 

stworzone przez tę aplikację. Coraz częściej można 

spotkać kampanie employer brandingowe, a nawet 

bezpośrednie akcje rekrutacyjne. Małe przedsię-

biorstwa także wykorzystały ten potencjał, rekla-

mując swoje produkty lub usługi w treściach przy-

pominających tutoriale, poradniki lub odsłaniając 

kulisy produkcji. Wielkie korporacje sięgają po 

duże kampanie prowadzone w całości tylko na tej 

platformie - świetnym przykładem jest kampania 

McDonald’s „Wszystko w naszych rękach”, edu-

kująca o prawidłowej higienie rąk lub TikTokowy 

marketing mBanku promujący konto dla młodych. 

Widząc ogrom popularności platformy, twórcy 

zdecydowali się na stworzenie usługi biznesowej 

dla przedsiębiorców, co jest nowością w tej apli-

kacji. Od niedawna na TikToku można zobaczyć 

reklamy i materiały sponsorowane.

Biznesowy potencjał tkwi również w środo-

wisku influencerów - mieliśmy już przecież Blo-

gerów, potem przyszedł czas na Instagramerów, 

Youtuberów… naturalnym jest, że mamy już Tik-

Tokerów, którzy mogą zarabiać na nagrywaniu 

tych niepozornych filmików więcej niż przecięt-

ny Kowalski. Często jednak są nadal połączeni ze 

swoimi obserwatorami poprzez inne platformy, na 

przykład Instagrama, gdzie mogą mieć nieco bar-

dziej bezpośredni kontakt z odbiorcą.

Rosnący gigant?

Liczby pobrań i użytkowników TikToka wskazu-

ją same za siebie. Aplikacja ta na pewno będzie 

częścią rewolucji cyfrowego świata, szczególnie 

w realiach koronawirusowego lockdownu, gdzie 

szukamy alternatywnych metod zapewnienia roz-

rywki i kontaktu z innymi.  Warto jednak pamiętać 

o zagrożeniach, takich jak fakt, że korzystają z niej 

najmłodsi spotykający się z mową nienawiści lub 

krążące teorie spiskowe (np. zarzuty, że właściciel 

platformy może przetrzymywać dane osobowe 

użytkowników dla chińskiego rządu). Powoli po-

Coraz częściej można spotkać kam-
panie employer brandingowe, a na-
wet bezpośrednie akcje rekrutacyjne.

‚‚
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wstają też pierwsze badania naukowe skupione na 

tej aplikacji.

TikTok był początkowo niepozorną platfor-

mą, a teraz według niektórych może zastąpić inne 

media społecznościowe, i tak jak Facebook, może 

mieć również szansę na ukształtowanie młodego 

pokolenia. Dlatego warto przyglądać się tej plat-

formie i jej rozwojowi, a także nie zapominać o roz-

ważnym korzystaniu z niej. To właśnie TikTok, na 

czele z innymi social mediami, kreują naszą dzi-

siejszą rzeczywistość.

Natalia Michałowska

Psychologia Biznesu

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

nmichalowska@st.swps.edu.pl
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po duże kampanie prowa-
dzone w całości tylko na tej 
platformie - świetnym przy-
kadem jest kampania McDo-
nald’s „Wszystko w naszych 
rękach”...
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ROSNĄCY POTENCJAŁ 
E-COMMERCE
W AMERYCE POŁUDNIOWEJ 
E-commerce to najszybciej rozwijający 

się rynek sprzedaży na świecie, co wyni-

ka z kluczowych czynników, tj. szybkości 

odpowiedzi, dostępności i wygody. Dzięki 

temu możliwe jest oddziaływanie na lepszą 

e-obsługę klienta. Obecnie brazylijski rynek 

e-commerce zajmuje 10. miejsce na świe-

cie pod względem dynamiki rozwoju oraz 

przewiduje się, że przychody rynku e-com-

merce w Ameryce Południowej osiągną  

38,692 mln USD do końca 2020 roku. Za-

tem, co spowodowało, że Ameryka Połu-

dniowa stała się jednym z największych 

obszarów e-commerce na świecie (z ponad 

188 mln potencjalnych użytkowników), 

mimo że wciąż kojarzy się z turystyką bądź 

przemysłem ciężkim? 

Postępujący rozwój technologiczny, który 

jest widoczny w coraz bardziej zmodernizowanej 

infrastrukturze, zwłaszcza w zakresie internetu 

mobilnego i bankowości internetowej, sprawia,  

że handel elektroniczny w Ameryce Południowej 

nieprzerwalnie wzrasta od 2006 roku. Co więcej,  

w pewnym stopniu można dopatrywać się nowe-

go fenomenu w krajach Ameryki Południowej, ja-

kim są smartfony na rynku masowym. Ze względu 

na ich malejące ceny, a zwiększoną dostępność, 

w ostatnich latach wzrosła liczba smartfonów 

w tym obszarze, a w związku z tym powstały liczne 

serwisy zakupów online. Do najpopularniejszych 

zalicza się: MercadoLibre, Olx i Yapo. Według ba-

dań e-Ebit Web shoppers, e-commerce w Brazylii 

wzrasta z roku na rok. W 2017 roku odnotowano, 

że aż 55 mln konsumentów tego kraju dokonało 

przynajmniej jednokrotnego zakupu przez Inter-

net. Natomiast średnia liczba transakcji transgra-

nicznych dokonanych przez mieszkańca Ameryki 

Południowej w ciągu roku wynosiła 44. Odsetek 

konsumentów, którzy zgłaszają zapotrzebowanie 

na transgraniczne zakupy online z pewnością bę-

dzie wzrastał z racji rosnącej klasy średniej oraz 

imponującego potencjału demograficznego nie 

tylko pojedynczego kraju, lecz całego kontynentu. 

Szczególną uwagę warto zwrócić także na Argenty-

nę, która należy do prężnie rozwijających się ryn-

ków – to trzeci co do wielkości największy rynek 

telefonii komórkowej w Ameryce Południowej, 

który jednocześnie odnotował wskaźnik penetra-

cji Internetu na poziomie 78%. Innym znaczącym 

rynkiem e-commerce w Ameryce Południowej jest 

Chile, ponieważ chilijskie przychody ze sprzedaży 

online mogą wzrosnąć o ponad 21% w 2020 roku, 

pomimo lub z powodu pandemii COVID-19. Prze-
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widuje się, że tegoroczna sprzedaż elektroniczna 

między przedsiębiorstwami a konsumentami sta-

nowić będzie 9,5% całkowitej sprzedaży detalicznej 

w Chile, więc ponad trzykrotnie wyższy udział niż 

przewidywany dla całej Ameryki Łacińskiej. Oko-

ło trzech na dziesięciu chilijskich użytkowników 

Internetu przynajmniej raz w tygodniu zwraca 

się do wspólnych usług ekonomicznych. Do naj-

bardziej poszukiwanych rozwiązań należą: usługi 

o charakterze transportu pasażerskiego (Cabify, 

Uber), sprzedaż detaliczna z drugiej ręki (Prilov, 

Yapo) oraz dostawa żywności (Rappi, Uber Eats). 

E-sprzedawcy detaliczni znaleźli również zróżni-

cowany ekosystem w chilijskiej gospodarce inter-

netowej. Yapo.cl to rynek skupiający się na handlu 

elektronicznym między konsumentami (C2C). 

Dzięki niemu możliwe jest skupienie najbardziej 

unikalnych odwiedzających wśród stron detalicz-

nych. W konsekwencji pandemii COVID-19 doszło 

do zmian w podejściu cyfrowych konsumentów 

w Chile. Odsetek internautów robiących zakupy on-

line wzrósł o prawie 22%. Większość e-konsumen-

tów postanowiło rozpocząć zakup lub zwiększyć 

częstotliwości nabywania towarów podstawowych 

i równocześnie zaprzestać zakupu lub zmniejszyć 

częstotliwość nabywania produktów technologicz-

nych czy odzieżowych. Natomiast Kolumbijczycy 

zwiększyli zakupy w handlu detalicznym, sporcie 

i materiałach edukacyjnych. Jest to grupa e-konsu-

mentów, którzy szukają coraz sprawniejszych i bar-

dziej elastycznych sposobów zakupów. Smartfony 

stały się dla nich najpopularniejszym urządzeniem 

do dokonywania zakupów online, a korzystanie 

z kart Visa stanowi większość płatności realizowa-

nych poprzez PayU.

Potencjał rynku e-commerce w Ameryce 

Południowej wzrasta również na skutek pewnego 

aspektu prawnego, jakim jest zawarcie porozu-

mienia gospodarczego między Unią Europejską 

a krajami zrzeszonymi w organizacji Mercosur. Za 

sprawą porozumienia o wolnym handlu zniesiono 

cła i inne bariery handlowe, a więc został umożli-

wiony wzrost wymiany towarowej i zaoszczędzenie 

przez obie strony ok. 4 mld EUR rocznie na samych 

cłach. Biorąc pod uwagę wartość zniesionych opłat 

celnych, uważa się to za największą umowę zawar-

tą przez UE w historii, która jednocześnie pozwala 

przedsiębiorcom e-commerce z Europy działać na 

dynamicznie rozwijających się rynkach państw, 

tj. Brazylia lub Argentyna. Bez wątpienia nawią-

zana umowa korzystnie wpłynie na firmy oferują-

ce produkty z branży modowej, gdyż to chociażby 

największy segment sprzedażowy brazylijskiego 

e-commerce. Przewiduje się, że przychody w tym 

segmencie osiągną prawie 8,5 mln USD w 2020 

...w pewnym stopniu można 
dopatrywać się nowego fe-
nomenu w krajach Ameryki 
Południowej, jakim są smart-
fony na rynku masowym.

‚‚
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roku. W ocenie Horacio Reyser’a, przedstawicie-

la Ministerstwa Spraw Zagranicznych Argenty-

ny, współpraca z Unią Europejską jest szansą na 

zwiększenie zatrudnienia oraz PKB południowo-

amerykańskich krajów, a także sprzyjającą oko-

licznością na przyciągnięcie nowych inwestycji. 

Dotychczas wśród trzech kluczowych powodów 

wpływających na rezygnację z europejskich zaku-

pów przez konsumentów z Ameryki Południowej, 

dwa związane były z kwestiami celnymi, zaś trze-

ci dotyczył obaw o zbyt długi czas dostawy. Mimo 

ograniczonego zainteresowania europejskimi 

sklepami, w 2018 roku odnotowano dynamiczny 

wzrost liczby przesyłek z segmentu B2C wysłanych 

przez DHL Express z Polski do państw strefy Mer-

cosur. „W samej Brazylii wzrost był zdecydowanie 

największy” – mówi Edwin Osiecki, dyrektor ds. 

sprzedaży i marketingu w DHL Express Poland. 

Zawarte porozumienie to sposób na nawiązanie 

współpracy przedsiębiorców e-commerce z part-

nerami logistycznymi oferującymi ekspresowe 

przesyłki międzynarodowe. 

Ameryka Południowa jest jednym z więk-

szych obszarów e-commerce na świecie z powo-

dów o charakterze gospodarczym, społecznym, 

lecz także prawnym. Mimo że rynki krajów Ame-

ryki Południowej nie należą do bardzo rozwinię-

tych, tak jak europejskie, to ich potencjał oraz ilość 

e-konsumentów wzrasta z roku na rok.   

Karolina Karasińska

Zarządzanie

Uniwersytet Łódzki

kkarolina.karasinska@gmail.com



23

SONGDO
- MIASTO PRzYSzŁOśCI DzISIAJ
Przyszłość i jej wizja często była moty-

wem przewodnim dla wielu dzieł kultury,  

takich jak książki, filmy czy seriale. Auto-

rzy nierzadko ukazywali piękne, wzniosłe, 

nawet abstrakcyjne budowle, zachowania, 

realia życia ludzi zamieszkujących wyima-

ginowane uniwersum. Nie brakowało też 

wizji antyutopijnych, ukazujących moral-

ny upadek człowieka. Nie rzadkim był też 

zabieg łączenia piękna i brzydoty, czy też  

inaczej mówiąc - niemal nieograniczonego 

szczęścia jednych z nieustającym cierpie-

niem drugich.

Co jednak łączy wszystkie wizje przyszłości? 

Nasze, naszych znajomych, rodziców czy właśnie 

twórców klasyków kultury? Miasta. W każdym 

wyobrażeniu przed oczami mamy ogromne me-

tropolie, których sekrety nas fascynują, sprawiają, 

że chcielibyśmy poznać ten wyimaginowany świat 

oraz jego tajemnice. 

Odkładając na bok przeczucia i marze-

nia, jakie wiążą się z przewidywaniem przyszło-

ści, możemy dostrzec, że świat zmienia się na 

naszych oczach, z roku na rok stając się bliższy 

temu, co tak naprawdę większość z nas sobie 

wyobraża. Nowe technologie, coraz bardziej in-

nowacyjne budownictwo, dbałość o najdrob-

niejsze szczegóły i rozwiązywanie problemów  

zanim się pojawią - to wszystko dzieje się już dziś.

Idealnym przykładem, że na własne oczy mo-

żemy zobaczyć wejście ludzkości w przysłowiową 

„przyszłość”, jest powstałe od zera, bardzo nowo-

czesne i ekologiczne miasto Songdo, położone lek-

ko  ponad 60 km od Seulu, stolicy Korei Południo-

wej. Blisko mu także do innej wielkiej metropolii, 

jaką jest Incheon.

Słowa, że miasto było budowane od zera 

nie są na wyrost. Songdo umiejscowione jest na 

sztucznie usypanej, specjalnie na potrzeby jego 

budowy, wyspie.

Jaki był jednak cel tego projektu? Poza 

względami ekologicznymi, ciekawością, czy miasto 

spełni swoje założenia, a także niewątpliwym pre-

stiżem, jaki wiąże się z budową takiej aglomeracji, 

ważnym aspektem były, co oczywiste, pieniądze. 

Songdo jest największą na świecie inwestycją de-

weloperską. Przewidywało się, że wraz z zakończe-

niem budowy miasta ma w nim powstać między 

innymi ponad 5 mln metrów kwadratowych po-

wierzchni biurowych oraz 80 tys. mieszkań. Liczby 

robią wrażenie, szczególnie, że planowana liczba 

mieszkańców to jedynie około 350 tys. ludzi. Ca-

łość inwestycji zamknęła się w około 40 mld USD, 

a miasto wciąż jest rozbudowywane i rośnie z każ-

dym rokiem.

Co jednak wyróżnia Songdo na tle innych 

miast? Dzięki temu, że miasto zbudowane zostało  
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w całości w XXI wieku, dokładnie rozplanowano 

jego przestrzeń i już na wczesnym etapie ustalo-

no, gdzie będą mieścić się najważniejsze punkty 

czy udogodnienia dla mieszkańców. Songdo jest 

też jednym spójnym, w pełni połączonym ze sobą 

organizmem. Przykładem może być usprawnio-

ny system ochrony przed pożarami. Niezależnie 

gdzie wybuchnie, czujniki dymu, połączone siecią 

z oddziałami straży pożarnej, niezwłocznie o tym 

poinformują, dzięki czemu odpowiednie służby 

zjawią się najszybciej, jak to tylko możliwe. Co cie-

kawe, system połączeń wielu urządzeń został tam 

bardzo spopularyzowany. Każde mieszkanie połą-

czone jest siecią nie tylko z innymi mieszkańcami, 

ale także ze służbami bezpieczeństwa, dozorcą czy 

chociażby punktami obsługi, dzięki czemu wystar-

czy usiąść przed telewizorem i w formie wideoczatu 

połączyć się z kimś nawet z drugiego końca miasta. 

Same mieszkania, biura, sklepy, z racji, 

że budowane były w zasadzie jednocześnie, są do 

siebie bardzo podobne, a co za tym idzie - mają te 

same udogodnienia. Przykładowo, żaden z miesz-

kańców nie musi martwić się, że zgubi czy zapomni 

klucze - wszystkie drzwi otwierane są za pomocą 

linii papilarnych bądź przeciągnięcia kartą.

Samo poruszanie się po mieście wiąże się  

z wieloma ugodnieniami, szczególnie porównując 

Songdo do innych wielkich miast. Na ulicach szan-

sa na spotkanie korków jest bardzo nikła, wszyst-

ko dzięki rozbudowanej sieci kolei podziemnej, 

która w czasie 20 min pokonuje odległość ponad 

56 km. Miasto zostało tak zbudowane, aby jego 

mieszkańcy decydowali się przede wszystkim na 

podróż rowerem czy nawet spacer, gdyż wszystkie 

najważniejsze punkty, takie jak restauracje, sklepy 

czy parki (których nie brakuje) zostały ulokowa-

ne bardzo blisko osiedli mieszkalnych. Warto też 

wspomnieć o inteligentnym systemie sygnaliza-

cji świetlnej, który w odpowiedni sposób zmienia 

światła bądź nawet całkowicie je wyłącza, w zależ-

ności od natężenia ruchu. Wszystko dzięki kame-

rom na każdym skrzyżowaniu i czujnikach zamon-

towanych w tablicach rejestracyjnych.

Najbardziej innowacyjne jest jednak podej- 

ście do ekologii i środowiska. Około 40% po-

wierzchni miasta pokryta jest zielenią. Songdo 

może też poszczycić się inteligentnym systemem 

sieci wodnej, a dodatkowo każdy budynek ma swój 

własny system zbierania brudnej wody.

Miasta o podobnej populacji emitują staty-

stycznie o 30% więcej gazów cieplarnianych niż 

koreańska aglomeracja, czego zasługą są zainstalo-

wane w każdym budynku zsypy połączone z rurami 

pneumatycznymi, które transportują śmieci prosto 

do sortowni. Dzięki temu nie spotkamy w mieście 

ani jednej śmieciarki, a przykry zapach z kontene-

rów nie będzie wyczuwalny.

Songdo jest też ukierunkowane bardzo na 

technologię - za pomocą aplikacji w telefonie mo-

żemy nie tylko połączyć się z każdym urządzeniem 

w mieszkaniu, w tym nawet żaluzjami, ale także zo-

baczyć aktualizowane co parę minut informacje na 

temat zużycia energii, czy ewentualnych wydarzeń 

z miasta. Każde miejsce publiczne, takie jak szkoła, 

urzędy czy nawet przystanki, bogate jest w tablice 

interaktywne, informujące o każdym detalu, nawet 

takim jak zatłoczenie najbliższego autobusu.

Teoretycznie Songdo ma wszystko, czego 

potrzeba, aby czuć się jak w raju. Jedyne kogo 

tam brakuje, to ludzi. Liczba mieszkańców, mimo 

że wciąż wzrasta, jest w dalszym ciągu znacznie 

mniejsza, niż zakładano. Największym przekleń-

stwem miasta przyszłości okazało się to, co miało 

być jego główną zaletą, czyli bliskość do Seulu i In-

cheonu. Te ogromne aglomeracje dalej są bardzo 

popularne i ogromnie istotne dla Korei Południo-

wej, przez co wielu ludzi nie chce z nich wyjeżdżać. 

Songdo jest miastem znacznie cichszym, spokoj-

niejszym, a przede wszystkim mniej zatłoczonym, 

przez co wiele osób podchodzi do zamieszkania 

tam z dużą rezerwą. Tak naprawdę dopiero za 20, 

może nawet 30 lat będzie można ocenić, czy ta po-

tężna i wyjątkowa na skalę światową inwestycja 

się zwróci, a także czy miasto samo w sobie będzie 

wciąż atrakcyjnym miejscem. Miarą tego będzie to, 

czy miasto stanie się samowystarczalne i czy stanie 

się niezależne pod względem finansowym. 

Scott Brodniewicz

Bankowość i finanse cyfrowe

Uniwersytet Łódzki

s.brodniewicz@gmail.com
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W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić 

sobie życie bez smartfonów i mediów 

społecznościowych, co jest w pełni zro-

zumiałe. W Internecie znajdziemy dostęp 

do różnorodnych informacji oraz skon-

taktujemy się z każdym, a przy odrobi-

nie szczęścia poznamy nawet naszą drugą 

połówkę. Brzmi dość pięknie, prawda?  

Nie wolno jednak zapomnieć, że każda sytu-

acja ma dobre i złe strony.

Ludzie w XXI wieku dostali ogromną szansę  

i nieograniczone perspektywy rozwoju dzięki tech-

nologii internetowej i mobilnej. Problem pojawia 

się wtedy, gdy osoby przestają kontrolować liczbę 

godzin używania mediów społecznościowych,  

czy rozróżniać świat realny od wirtualnego. Często 

niewinne obserwowanie użytkowników w Inter-

necie przekształca się w obsesyjne podglądanie 

życia innych. Można zauważyć porównywanie się  

z wykreowanymi osobami w sieci, a także z negatyw- 

nymi uczuciami w stosunku do nich. Są to  

zachowania, które powinny wzbudzić niepokój. 

Aktualnie wyróżnia się kilka zjawisk, które okreś-

lają destrukcyjne zachowania związane z nie-

kontrolowanym użytkowaniem urządzeń elek-

tronicznych, mediów społecznościowych oraz 

Internetu.

FOMO

FOMO (ang. fear of missing out) jest to rodzaj 

strachu spowodowany brakiem dostępu do infor-

macji, niemożności monitorowania komunikatów 

innych osób i wydarzeń. Lęk ten przede wszyst-

kim powiązany jest z brakiem interakcji z media- 

mi społecznościowymi, użytkowaniem telewizji  

CODZIENNE PUŁAPKI

i uczestnictwem w wydarzeniach. Osoby cier-

piące na FOMO mają wrażenie, że jeśli nie będą 

cały czas online, ominie je coś ważnego i zostaną 

wykluczone. Ponadto współcześnie niezaspokojoną 

potrzebę przynależności spełniają serwisy społecz- 

nościowe. Facebook, Instagram i inne media 

pomagają w pozbyciu się napięcia spowodowanego 

brakiem spełnienia jednej z potrzeb z Piramidy 

Maslowa, lecz wzmacniają przy tym negatywne 

zachowanie jednostki. Osoby cierpiące na FOMO 

nierzadko borykają się z gorszym samopoczuciem, 

problemami z zapamiętywaniem czy też oznakami 

depresji. FOMO diagnozuje się u osób, które chcą 

być w ciągłym kontakcie z innymi. Brak dostępu do 

Internetu często sprawia, że odczuwają prawdziwy 

niepokój wewnętrzny [Tomczyk, 2019]. 

Nomofobia

Nomofobia (ang. no mobile phonephobia) jest 

to zaburzenie polegające na irracjonalnym stra-

chu wynikającym z braku dostępu do telefonu 

komórkowego. Osoby cierpiące na nomofobię 

odczuwają dyskomfort psychiczny, gdy nie posia- 

dają w danym momencie telefonu. Objawia się to 

poprzez mdłości, duszność oraz bóle głowy. Lęk 
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Sieciocholizm skutkuje 
izolacją społeczną i pro-
blemami w związkach.

„ przed brakiem możliwości skorzystania ze smart-

fonu powoduje niemożność normalnego funk- 

cjonowania oraz utrudnia komunikację interper-

sonalną. 

Po raz pierwszy określenia „nomofobia” 

użyto w 2008 roku, gdy poczta w Wielkiej Bryta-

nii (Royal Mail) zleciła przeprowadzenie badania, 

które wykazało, że aż 53% ankietowanych odczu-

wało napięcie z powodu braku posiadania przy 

sobie telefonu komórkowego lub komunikacie  

o niskim poziomie baterii [Sierant, 2019].

Fonoholizm

Fonoholizm dotyka osoby w różnym wieku. Jest 

to rodzaj tzw. cyberuzależnienia, który polega 

na nadmiernie częstym używaniu smartfona. 

Objawy fonoholizmu obserwuje się wówczas, gdy 

użytkowanie telefonu komórkowego negatywnie 

wpływa na prawidłowe funkcjonowanie organizmu 

oraz ma niekorzystne skutki fizyczne i społeczne dla 

danej jednostki. Fonoholik, korzystając z telefonu 

komórkowego, sukcesywnie oddala się od ludzi  

w realnym świecie, a swój czas spędza samotnie, 

używając telefonu. Co ciekawe, osoby te, gdy nie 

podejmują interakcji na telefonie komórkowym,  

mogą mieć symptomy tzw. „syndromu abstynencji”, 

co objawia się m.in.: stanami depresyjnymi, bólami 

mięśni, nudnościami i drżeniem rąk. Fonoholicy  

w rzadkich przypadkach doświadczają ataku pani- 

ki. Osoby cierpiące na fonoholizm często uosabiają 

urządzenie mobilne, czując względem nich relację. 

Eksperci zaznaczają, że osoby z tą przypadłością to 

często ugodowe osoby z zaniżoną samooceną, które 

nie posiadają bliskich relacji z innymi. [Sarzała, 

2019].

Phubbing

Phubbing to wyrażenie powstałe z połączenia 

dwóch słów w języku angielskim: phone (tele-

fon) i snubbing (lekceważenie). Jest to zacho-

wanie, przez które osoba ignoruje ludzi będących  

w naszym otoczeniu na rzecz używania telefonu 

komórkowego. Pierwszy raz pojęcie to pojawiło się 

w australijskich mediach w celu nagłośnienia prob-

lemu i pokazania, że lekceważenie osób może odbić  

się na ich zdrowiu psychicznym. Osoby będące 

bagatelizowane, często odbierają kontakt z drugą 

jednostką w sposób negatywny. Phubbing może 

być o tyle niebezpieczny, gdyż zagraża realizacji 

podstawowych potrzeb przynależności i uznania 

[Holland, 2018].

Uzależnienie od internetu

Wiele osób lekceważy uzależnienie od Internetu. 

Amerykańscy naukowcy udowodnili, że owa 

przypadłość jest tak samo trudna w leczeniu jak 

alkoholizm i nikotynizm. Siecioholizm skutkuje 

izolacją społeczną i problemami w związkach 

małżeńskich. Dla osoby uzależnionej dostęp do 

Internetu przyczynia się do podwyższenia endorfin 

w mózgu [Świat Zdrowia].

Podsumowanie

Wyżej wymienione destrukcyjne zachowania są 

niebezpieczne, dlatego że trudno je zdiagnozować, 

ponieważ są to zjawiska względnie nowe (mimo 

tego powszednie). Osoby często nie widzą zagrożeń 

wynikających z niepokojącego uczucia braku 

dostępu do informacji i telefonu, uzależnienia od 

smartfonu lub lekceważenia ludzi na rzecz telefonu 

komórkowego. Należy pamiętać, że częste korzys-

tanie z technologii internetowych oraz mobil- 

nych nie oznacza uzależnienia. Problem występuje 

wtedy, gdy jednostka traci kontrolę nad swoim 

zachowaniem i odbija się to negatywnie na zdrowiu 

psychicznym i fizycznym. 

Joanna Piontek

Finanse i Rachunkowość Biznesu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

joanna.piontek1@gmail.com
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DOUBTFUL FUTURE
Deloitte reports that by 2021 companies will 

funnel approximately 200 billion USD into 

the development of Artificial Intelligence. Is 

this the beginning of the end of jobs for hu-

manworkers, or an opportunity for a bright 

future in many industries? 

What is an Artificial Intelligence?

The real picture of today’s life is the constant deve-

lopment of technology and a wide scale of improve-

ment termed Artificial Intelligence. 

According to prof. SGH Stanisław Łobejka, AI 

is a means to use various algorithms, numerical me-

thods, big data and machine learning.

The dictionary states that artificial intelligence 

is a branch of computer science, which studies the  

rules governing mental behavior, creates computer 

programs ands systems that stimulate human thin-

king.

Artificial intelligence and work

The current labor market in Poland is not as  

dominated by AI as it can be observed in the west. In 

our country, AI is developing less dynamically. Cur-

rently, machines are able to communicate with each 

other, but can also independently improve their  

programmed activities thanks to the aid of self-le-

arning algorithms. According to the report of the 

International Federation of Robotics (IFR), in 2017 

alone, the sales of industrial robots amounted to 

over 380,000 units worldwide (currently around  

2 million of the mare working, including around 

40,000 collaborative robots). It has been a stea- 

dily growing industry, which in just one year, amo- 

unted to 18% increase in Europe, and 30% on  

a global scale.

So, might your education, skills and expe-

rience become economically redundant in 

the future?

The most recent reports indicate that none of the 

well-known professions today can feel safe on the 

labor market. 

The daily routine of doctors – repeating 

treatments, similar problems of patients, the same 

symptoms of diseases – all this is known to the doc-

tor throughout his career. Meanwhile the humano-

id robot with AI can easily recognize the disease or 

analyze the test results without fail.

A professional driver can drive a vehicle for 

a maximum of 12 hours during the day, with the 

passage of time he becomes tired, and his reactions  

on the road are delayed, which in turn is a threat to 

him and others. An automated „driver” of the same 

vehicle will not make the above-mentioned mista-

kes when anticipating the situation thanks to the 

use of numerous sensors and radars, which in their 

speed and precision are not equal to anything. 

So it would be absurd to stop the automation 

 of professions in order to protect jobs for people.  

...amounted to 18% in-
crease in Europe, and 
30% on a global scale.

„
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Afterall, what needs to be defended in the end are 

people - not jobs. It doesn’t make sense to compete 

with AI.

Instead, try to cooperate. A team consisting of 

the men with intuitions, emotions and soft qualities, 

such as empathy, and an infallible computer, can 

work out much better than the human or the com-

puter it self.

So what should we choose?

Automation, robotics, biotechnology, machine le-

arning are just examples of dynamically developing 

fields that will bring the present world closer to one 

that is fully automated world. Employees who are 

replaced by AI, will be forced to seek new qualifica-

tions and change their jobs.

This process can be observed in professions 

involving performing routine tasks. Meanwhile, 

professions that require creativity; such as musi-

cians, or professions which deal with unpredictable 

scenarios, such as nursing, will be much more diffi-

cult to replace.

In the current labor market, those with qu-

alifications in Information Technology, robotics 

and automation, will also find many employment 

opportunities. This is largely due to the fact that the-

ir skills match the needs of many modern enterpri-

ses although it is not certain as to whether they will 

eventually be replaced themselves.

Summary

Although Artificial Intelligence is not developing as 

rapidly in Poland as it is in other countries, it may be 

worth considering the path of your education, or to 

be ready to change industries in order to be able to 

meet the current needs of the labor market.

Patryk Klimczyk

Informatyka

Uniwersytet Łódzki
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Nowadays, organic products have taken 

over markets all around the world. Pro-

ducts with the prefix „eco” can be found 

in almost every store. However, each of us 

should think whether all of them really are 

eco-friendly. Using this prefix, large com-

panies try to approach customers unethic- 

ally, taking advantage of their willing-

ness to change the environment and the 

ecological trend to make more profits.  

In reality it is nothing more than a PR based 

on pseudo-ecological activities, which aim to en-

courage people to purchase. Due to the growing 

global environmental awareness, consumers de-

clare that they prefer to pay more for a prod-

uct if it contributes to saving the environment, 

which is what large concerns exploit. According 

to the „Green Generation Report” research on 

what Polish people think about ecology, 56%  

of them believe that it is a conscious choice and  

a sense of responsibility, while the remaining 44% 

believe that it is a fashion that will soon be forgot-

ten. Greenwashing is monitored by many global 

organizations, such as Greenpeace, which have 

been trying to detect illegal marketing activities for 

years. The average consumer is rarely able to judge 

which activities are non eco-friendly and which are 

carried out in good faith, as the line between them 

is sometimes very thin. The best way to tell the dif-

ference is to ask yourself who is really green and 

who is just looking for a way to make money.

Among the companies accused of green-

washing is Volkswagen, which has committed 

emissions scams. Volkswagen has admitted that  

it has equipped 11 million of its own diesels with 

anti-emissions devices. Automobile factories such 

as BMW, Ford, Mercedes-Benz and Chevrolet have 

faced similar allegations in recent years. Mercedes-

Benz has even seen a class action lawsuit in which 

plaintiffs challenged BlueTEC technologies that 

sell cars as „clean diesel” or „earth-friendly”, while 

in fact, they release nitrogen oxides that exceed the 

norm by over 65 times more than allowed by the 

EPA. Concerns that convince about the eco-friend-

liness of cars do nothing but persuade their cus-

tomers to make further purchases. There is no 

such thing as an ecological car, the only ecologi-

cal mean of transport is a bicycle, but even dur-

ing its production, harmful substances are being 

released.

A company that has been creating the wrong 

impression of commitment to the environment for 

years is BP. In their marketing campaigns, they 

focus on deceiving people that they are moving to-

wards renewable energy, while more than 96% of 

planned investments are in gas and oil. 

In 2010, the company contributed to the 

largest oil spill in the history of the United States. 

The disaster took place on April 20 in the Gulf of 

Mexico, resulting in the deaths of 11 rig workers, 

GREENWASHING
- HOW COMPANIES UNETHICALLY  
USE THE FASHION ON ECOLOGY
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„
17 injured, and about 4 million barrels of crude oil 

leaked into the sea. The leakage was estimated at 

800,000 liters per day. The total amount of oil was 

approximately 900 million liters and covered an 

area of nearly 150,000 square kilometers. Two days  

after the explosion, the platform sank. Near the 

end of July 2010, the oil spill from the underwater 

well was finally stopped. As a result of the contam-

ination of the water, millions of marine organisms 

in the bay had died. The shores of several Amer-

ican states were contaminated, and the oil leak 

could reach the western borders of Florida, the 

shores of Texas and the Florida Keys. The fire and 

its consequen- ces were determined as the greatest 

environmental disaster in US history. 

.

BP is not an isolated case in this industry, but 

nevertheless no one rivals their extensive „green” 

advertising campaigns. This event took effect not 

only in terms of economy, but also in terms of tour-

ism and real estate. Many tourists have massively 

canceled their holidays, while many hotels on the 

coast of Mississippi, Louisiana and Alabama saw 

an increase in bookings due to the large number 

of people being hired to deal with the consequenc-

es of the disaster. Property prices plummeted, 

prompting state officials to demand a current mar-

ket value property tax, which meant losses of mil-

lions of dollars for each affected county. BP spent 

more than 65 bln USD on cleaning costs, fees and 

fines. Some of the owners of the company sug-

gested that the name Amoco should be retrieved 

so that the company would not be associated only 

with the oil spill. Ultimately, the company stuck 

with the BP name and has been trying to improve 

its PR since then, convincing consumers about 

the alleged change in behavior, which in fact has 

changed only a little.

There are many other ways to green cheat. 

An example of a brand that has appealed to 

consumers in a street marketing campaing  

is Palmolive. In Warsaw, the company placed 

banners at bus stop with the slogan „A little bit of 

nature to feel fully yourself” and „A composition 

of air-purifying plants”. The problem is that the 

plant placed on the ad didn’t really clean anything 

anymore because it was dead.  It was not an effec-

tive PR for the company as people quickly realized 

that it had nothing to do with ecology and that the 

people responsible for the advertisement had little 

knowledge of the plant used.

Contemporarily, the fate of the planet large-

ly depends on giant companies, which have been 

setting global trends for years. Despite the grow-

ing environmental awareness, many companies do 

not seem to care about the fate of the Earth and 

contribute to massive deforestation as well as wa-

ter and air pollution. On the other hand, thanks to 

many organizations taking up the task to check the 

ecological authenticity of companies, the situation 

might start changing for the better as conscious 

consumers will be able to see through the often 

deceitful advertisements. In 2015, the Sustaina-

ble Development Agenda was created, which is 

a common agenda aiming peace and prosperity for 

people and the planet. It was adopted by all mem-

ber states of the United Nations, which commit-

ted themselves to complying with it by 2030. It is 

based on 17 Sustainable Development Goals, which 

show that eradicating global poverty must go hand 

in hand with strategies that improve public health 

and education, reduce inequalities and stimulate 

economic growth. The plan also includes fighting 

climate change and protecting the planet.

Aleksandra Grzelińska
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PANDEMIA
KORONAPLAST IKU
Od wielu lat ludzie starają się zmieniać 

swoje zachowanie w codziennym życiu. 

Gaszą światło, kiedy go nie potrzebują, 

zakręcają kran, kiedy myją zęby czy ograni- 

czają długość codziennych kąpieli. Wszyst-

ko po to, by żyło nam się wszystkim lepiej, 

a kondycja naszej planety nie pogarszała się 

w tak zastraszającym tempie.

Całe społeczeństwo staje się bardziej świa- 

dome i odpowiedzialne w podejściu do ekologii 

oraz przyszłości planety. Wiele osób odchodzi 

od kupowania wody butelkowanej i zamienia 

ją na wodę kranową z dzbanków filtrujących. 

Coraz więcej miast nakazuje segregacje śmieci, 

sklepy umożliwiają zakupy wielu produktów na 

wagę do opakowań, które ze sobą przyniesiemy. 

Doskonałym przykładem trafionego działania było 

nałożenie przez rząd Irlandii podatku w wysokości 

15c za każdą plastikową siatkę zakupową. Ograni- 

czyło to ich zużycie o 90% w przeciągu zaled-

wie jednego roku. Bardzo podobnie zareagował 

rząd Wielkiej Brytanii w 2015 roku, jednak kwota 

wynosiła 5 pensów i choć na początku obniżyła 

zużycie reklamówek o 84%, to była ona zbyt niska, 

by długofalowo wykluczyć siatki z obiegu. Mimo 

to, wszystko wyglądało, jakby zmieniało się na 

lepsze, jakbyśmy byli coraz to bliżej ograniczenia 

zużycia plastiku i wyglądało to tak aż do momen-

tu pandemii koronawirusa… Wtedy wszystko się 

zmieniło. 

Pandemia COVID-19 rozpoczęła się na 

przełomie lat 2019-2020 i przyczyniła się do 

zamknięcia świata, przez co nakazała wszystkim 

zapomnieć o normalnym życiu. W trosce o zdro-

wie, rządy państw wprowadziły ograniczenie wy-

chodzenia z domów do minimum. Tym sposobem 

zakupy sklepowe miały być jedynym wielkim wyj- 

ściem, w trakcie którego należało zaopatrzyć się 

w produkty na dłuższy okres czasu. Zdrowie ludz-

kie oraz zatrzymanie pandemii słusznie stało na 

pierwszym miejscu. Wszędzie natknąć można było 

się na plakaty oraz ogłoszenia o tym, jak poprawnie 

zakrywać nos, myć ręce czy zachowywać się na ze-

wnątrz. Zabrakło jednak natychmiastowej eduka- 

cji oraz uświadomienia społeczeństwa, by robić to 

wszystko odpowiedzialnie. Obserwowanym przez 

wszystkich skutkiem są leżące wszędzie maseczki 

oraz zużyte rękawiczki. Problemem tego typu od-

padów jest to, że nie podlegają one recyklingowi. 

Władze przestrzegają o tym i informują obywateli, 

aby ci wyrzucali zużyty sprzęt medyczny do koszy 

z odpadami zmieszanymi. Generuje to plastik, 

który nie zostanie odzyskany, a są to naprawdę 

olbrzymie ilości. O jakich liczbach mówimy? Za 

przykład posłużymy się dzienną produkcją mase-

czek w samych Chinach, co przedstawia wykres na 

następnej stronie.

Z kolei amerykańska firma 3M przez cały rok 

2019 wyprodukowała 550 mln maseczek, nato- 

miast tegoroczną produkcję przewiduje na 2 mld 

sztuk. 

Takie ilości maseczek szybko zapełniają kon-
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tenery ze śmieciami, miejsce na śmietniskach jest 

ograniczone, tak samo jak możliwość regularne-

go odbierania śmieci. W chińskim mieście Wu-

han, od którego rozpoczęła się pandemia, firmy  

zajmujące się transportem odpadów oświad-

czyły, że na około 200 koszy na śmieci przypada  

do 300 kg maseczek. Patrząc na ten fakt przez 

pryzmat wagi pojedynczej maseczki, która waży 

około 3 g, otrzymujemy ilość 100 tys. maseczek.  

W szczycie pandemii, codziennie z koszy pub-

licznych zbierane były maseczki, które same ważyły 

setki ton. Olbrzymia ilość, a są to tylko maseczki. 

Szpitale w Wuhan produkowały odpady o dzien-

nej masie zbliżonej do 240 t, kiedy przed epidemią 

wartość ta wynosiła zaledwie 40 t.

Zapotrzebowanie na pozostały sprzęt me-

dyczny jest obecnie równie ogromne. Firma Top 

Glove – największy na świecie producent rękawic 

ochronnych, posiadający 26% udziału światowego 

rynku, ma obecnie problemy z zaspokojeniem po-

trzeb nabywców. Od stycznia do początku czerwca 

2020 roku, rynkowa wartość Top Glove wzrosła 

o 250%, osiągając wartość 10 mld USD, aby już 

w połowie lipca dojść do wartości 16 mld USD. 

Pomimo tego, że firma potrafi wyprodukować do 

200 mln sztuk rękawic dziennie, czas realizacji 

składanych zamówień wydłużył się dziesięciokrot-

nie z 30-40 dni do blisko 300 dni. Tak duże 

zapotrzebowanie nie pozwala żadnej z firm na 

zatrzymanie taśm produkcyjnych, a wytwarzanie 

sprzętu medycznego musi trwać nieustannie przez 

24 godziny. 

Nie tylko odpady medyczne zaśmiecają na-

szą planetę

Okres pandemii oraz globalnego zamknięcia zmusił 

ludzi do pozostania w domach. Część z nich pos-

tanowiła nadrobić zaległości i pozbyć się zbędnych 

sprzętów. Niestety w przypadku Wielkiej Brytanii 

skończyło się to wręcz plagą nielegalnych wysypisk 

śmieci. Coraz to nowe góry sprzętu, starych ubrań, 

materacy czy mebli zalewały kraj. Specjaliści, jako 

powód podają fakt zamknięcia miejsc recyklingu. 

Obywatele sprzeciwiający się i chcący powstrzy-

mać ten proces, zgłaszali te miejsca przez aplikację 

ClearWaste, która ukazuje blisko 4 tys. przypad-

ków w samej Anglii. Tym sposobem liczba nielegal-

nych wywozów śmieci w Zjednoczonym Królestwie 

wzrosła o 300%.

Nieudane plany ratowania środowiska

Tajlandia, będąca od wielu lat na szóstym miej- 

scu w rankingu krajów, które wyrzucają naj- 

większą ilość odpadów do morza, postano- 

wiła to zmienić. Rząd od początku roku 2020 

zarządził opłatę za każdą siatkę zakupową. Zmia-

na wydaje się nieduża, lecz tak jak w innych kra-

jach, mocno ograniczyło to zapotrzebowanie na 

reklamówki. Obywatele coraz częściej korzystali 

z siatek materiałowych wielorazowego użytku, 

wszystko zmierzało w dobrą stronę. Planowane 

było obniżenie ilości odpadów plastikowych o 30% 

względem roku poprzedniego. Niestety plany 

pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Zamiast 

30% mniej, Tajlandia zanotowała wzrost ilości 

odpadów plastikowych o 62%. Dramatyczny finał 

dobrze zapowiadającej się eko-rewolucji.

Śmieci na wynos – niewidzialny problem 

popularności zamówień jedzenia z dostawą

Okres pandemii oznaczał konieczność ogranicze-

nia bliskiego kontaktu z innymi, dlatego restau-

Planowane było obniżenie 
ilości odpadów plastiko-
wych o 30%...

„
Źródło:https://www.statista.com/statistics/1094428/china-medical-mask-daily-prodution-vol- 

              ume-by-type
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racje, puby oraz inne miejsca spotkań musiały 

zostać zamknięte. Wiele z nich już nigdy się nie 

otworzy, inne skorzystały z ostatniej deski ratunku 

i przestawiły się na serwowanie klientów poprzez 

dostarczanie im zamówień. Wydawać to mogłoby 

się idealnym rozwiązaniem, ponieważ rozwiązu-

je to dwa problemy, które powstały. Restaura- 

cja może przetrwać, a znudzeni codziennym goto- 

waniem oraz zamknięciem w domu ludzie mają 

szansę zjeść coś dobrego, nie martwiąc się skład-

nikami oraz przygotowaniem. Wystarczy w końcu 

sięgnąć po telefon, a już za pół godziny przed 

naszymi drzwiami stoi dostawca z pięknie pach-

nącym daniem. Rozwiązanie to nie jest bez wad.

Każde zamówienie musi być odpowiednio zapa-

kowane, by ochronić danie przed ochłodzeniem, 

nagrzaniem czy zniszczeniem. Takim sposobem 

najczęściej kończy w styropianowym opakowa-

niu, osobne sosy w plastikowych pudełeczkach, 

a wszystko razem trafia do foliowej siatki, czasem 

dwóch. Liczby zamówień są ogromne, jak podaje 

Statista, w Polsce aplikacja pyszne.pl od stycznia do 

początku marca 2020 r0ku wzrosła o ponad 50% 

z liczby 371 tys. do 585 tys. użytkowników. Nie- 

wielki wzrost zaobserwował również portal Uber 

Eats. Jak podaje CNBC, amerykańska firma Insta-

cart zajmująca się dostawą zakupów do klientów,  

zaobserwowała wzrost zapotrzebowania na usługę  

o ponad 500% w porównaniu do roku poprzednie-

go.

Nie tylko dostawy jedzenia

W artykule poruszono już fakt dostaw jedzenia 

do domów, są one jednak częścią całej śmieciowej  

lawiny. Nagonka na odkażanie wszystkiego sprawi- 

ła, że już w marcu ilość sprzedaży produktów pa-

kowanych wzrosła nawet kilkukrotnie w stosunku 

do poprzedniego roku. Ludzie znacznie chętniej 

sięgają po konserwy, przetworzone pokarmy, 

czy pakowane owoce i warzywa. Sprzedaż zapa-

kowanych mandarynek wzrosła o ponad 111%, 

pakowanych wyrobów mięsnych oraz innych 

produktów żywnościowych od 49,6% do 92,9%. 

Wybierając zbędnie zapakowane produkty, 

generujemy niepotrzebnie olbrzymie ilości 

odpadów, które nie nadążają być zbierane  

i poddawane recyklingowi. Ważnym aspektem jest 

też rosnąca ilość zamówień online. LLP, największe 

polskie przedsiębiorstwo odzieżowe zanotowało 

w okresie styczeń - kwiecień 2020 roku wzrost 

sprzedaży online o 129%. W samym kwietniu 

wartość ta osiągnęła wzrost o 270% w porówna-

niu do roku poprzedniego. Firmy odzieżowe, jak 

i kurierskie zaliczają solidne wzrosty w liczbie 

dostaw online, co przekłada się na kolejne pudła,  

kartony i worki. Czy tych śmieci nie jest za dużo?

Metody lepszego działania

Wszyscy musimy wynieść z tej pandemii lekcję  

i przygotować się na sytuację taką jak ta. Za- 

miast liczyć na jednorazowe maseczki, możemy 

uszyć własne lub kupić maseczki wielorazowego  

użytku. Jednorazowe rękawiczki zamieńmy na  

trwalsze, które będziemy myć i dezynfekować.  

Metod jest wiele i każdy z nas może dokonać po- 

zytywnych zmian, które odciążą wystarczająco już 

pogarszającą się sytuację ekologiczną na świecie. 

Podsumowanie

Oczywistym jest, że ludzkie życie oraz powstrzy-

manie epidemii powinno stać na pierwszym 

miejscu, lecz władze oraz obywatele powin-

ni być świadomi konsekwencji działań, jakich 

się dopuszczają. W końcu wiele z nich można  

usprawnić. Miejmy nadzieję, że społeczeństwo 

wyniesie z obecnej pandemii dużo dobrego i lepiej 

przygotuje się na potencjalny powrót epidemii lub 

na przyszłe zagrożenia w nadchodzących latach. 

Wojciech Janosik

Informatyka  Ekonomiczna

Uniwersytet Łódzki

wojciechjanosik@gmail.com
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S M A R T 
ROZWIĄZANIA W DOMU
Czy wiesz, jak zadbać o swoje finanse 

i skutecznie obniżyć rachunki za prąd? Czy 

chcesz, żeby w Twoim mieszkaniu było wy-

godniej i bezpieczniej? To wszystko umożli-

wia inteligentny dom (smart home), czyli 

system automatyki domowej sterowanej 

smartfonem.

Co to jest smart home?

Na jego system składają się komponenty funk- 

cjonalne, czyli inteligentne kamery, alarmy, gniazd- 

ka, czujniki wraz z urządzeniami sterującymi 

w postaci inteligentnych przycisków, pilotów  

i sterowników. Połączenie ich ze sobą zapewnia do-

mownikom kontrolę nad funkcjami i urządzeniami 

w mieszkaniu za pomocą telefonu bądź tabletu. 

Co ciekawe, dzięki aplikacji mobilnej moż-

na sterować urządzeniami będąc w domu lub 

poza nim, ponieważ do tego jest potrzebne tylko 

połączenie z Internetem. 

Sposób na oszczędność

Smart home umożliwia  oszczędzanie  dzięki  ogrze-

waniu pracującemu tylko wtedy, gdy jest to potrze- 

bne, np. gdy ktoś przebywa w pomieszczeniu. 

Oprócz tego rolety są automatycznie opuszczane 

i chronią dom przed nadmiernym wyziębieniem 

lub przegrzaniem, a urządzenia AGD, takie jak prl- 

alka, pracują podczas niższej taryfy energetycznej.

A czy inteligentny dom nam pomoże, gdy 

zapomnimy wyłączyć żelazko, wychodząc z domu? 

Z pomocą przychodzi smart plug, czyli inteligentne 

gniazdko. Umożliwia ono aktywowanie bądź dez- 

aktywowanie dopływu prądu za pomocą apli- 

kacji mobilnej w smartfonie. Smart plug pozwala 

również na monitorowanie zużycia energii elektry-

cznej oraz ustalenie, które z domowych urządzeń 

pobiera najwięcej prądu. Odstrasza także poten- 

cjalnych włamywaczy dzięki włączaniu świateł 

o określonej godzinie, sugerując, że ktoś jest 

w domu.

Jeden przycisk - wiele rozwiązań

Interesującym rozwiązaniem jest także inteligent-

ny przycisk, który umożliwia wywołanie danej 

czynności. Można przypisać mu więcej niż jedną 

funkcję, czyli jedno naciśnięcie wywołuje jedną 

akcję, a następne kolejną. Inteligentny przycisk 

pozwala również na utworzenie danej sekwencji 

zdarzeń, która uruchamiana jest najczęściej dzięki 

przytrzymaniu dłuższą chwilę przycisku. Może być 

to na przykład sekwencja „ powrót do domu”, pole-

gająca na podwyższeniu temperatury bądź włącze-

niu klimatyzacji, uruchomieniu ekspresu do kawy 

i włączeniu telewizora. 

„ ...smart home, czyli 
system automatyki do-
mowej
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z różnych kategorii będzie oscylować wokół 1,4 mld  

sztuk. W latach 2019-2023 największy wzrost 

będzie charakteryzował sprzęt zapewniający bez-

pieczeństwo, co świadczy o tym, że ludzie cenią 

smart home w szczególności za zapewnienie im 

ochrony. Kategoria „inne” obejmuje czujniki 

 i detektory, inteligentne przełączniki oraz cyfrowe 

urządzenia medyczne. Zakłada się wzrost ich 

dostaw z uwagi na rozwój rynków inteligentnych 

domów, co zwiększa zapotrzebowanie na nowe 

urządzenia, które wcześniej nie były połączone.

Mogą one zapewnić więcej inteligentnych możli-

wości. W 2017 roku przychody z urządzeń inteli-

gentnego domu wyniosły 24 mld USD, podczas gdy 

w 2020 roku przewiduje się, że wyniosą one około 

 

Powyższy wykres przedstawia prognozę 

liczby inteligentnych domów na rynku świa-

towym do 2024 roku. Zakłada ona, że będą  

stawały się coraz bardziej popularne. Zgodnie 

z prognozą, liczba inteligentnych domów na świa- 

towym rynku ma wynieść 375,3 mln w 2024 roku. 

Obecnie jest to 174,98 mln. Prognozy będą mogły 

jednak odbiegać od rzeczywistości z uwagi na pan-

demię koronawirusa, która znacząco spowolniła 

wzrost gospodarczy oraz zmniejszyła dochody lud-

ności i popyt na smart rozwiązania.

Wśród inteligentnych urządzeń największym zain-

teresowaniem cieszą się te, które zapewniają roz-

rywkę. W 2023 r. może być ich nawet 417,7 mln  

sztuk, a łączna liczba inteligentnych urządzeń 

Wykres 1. Prognoza liczby inteligentnych domów na światowym rynku w latach 2017-2024 (mln).

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.statista.com/(mln)

Wykres 2. Prognoza dostaw inteligentnych urządzeń domowych na całym świecie w 2018, 2019 i 2023 r. 

(mln szt.).

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.statista.com
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W latach 2019-2023 największy wzrost będzie 
charakteryzował sprzęt zapewniający bezpie- 
czeństwo, co świaczy o tym, że ludzie cenią   
smarthome w szeczególności za zapewnienie im 
ochrony.

„ 101,1 mld USD. Wartość ta początkowo miała oscy-

lować w granicach 120,6 mld USD, jednak pande- 

mia koronawirusa (COVID-19) spowodowała zaha- 

mowanie zainteresowania smart home.

Podsumowanie

Pojęcie smart home będzie stawać się coraz 

bardziej popularne, a wraz z nim powszechność 

inteligentnych urządzeń, które sukcesywnie będą 

ułatwiać nam codzienne życie oraz pozwolą za-

oszczędzić czas. Statystyki pokazują, że liczba 

inteligentnych domów wzrasta, a co za tym idzie 

przychody, co świadczy o coraz większym zainte- 

resowaniu.

Angelika Lisiewska
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ZAINWESTUJ W... POGODĘ!
Od kilkunastu lat w niemalże każdym re-

gionie świata można dostrzec niepokojące 

zjawiska pogodowe. Należą do nich huraga-

ny, powodzie, trzęsienia ziemi, ogromne fa-

le tsunami, długotrwałe susze, a także upały  

i mrozy. Na skutek tych katastrof powsta-

ją ogromne straty, mające wpływ nie tylko 

na rolnictwo, turystykę czy branżę spoży-

wczą, ale także na całą gospodarkę w uję- 

ciu globalnym. Aby zminimalizować ryzyko 

związane z nagłymi zmianami pogodowymi, 

pomocne może okazać się wprowadzenie  

na rynek tzw. derywatów pogodowych.  

Istota

Konieczność przystosowania się do coraz bardziej 

powszechnych zmian klimatu niejako zmusza 

podmioty gospodarcze do zastosowania in-

strumentów, które umożliwiają zabezpieczenie  

w sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk 

pogodowych. Derywaty pogodowe to instrumen-

ty pochodne, co oznacza, że ich wartość zależy  

od instrumentu bazowego, którym w tym przypad-

ku jest pogoda. Istotny jest również fakt, że instru-

ment bazowy stanowi nie tylko jeden stan pogody, 

lecz może to być również połączenie kilku różnych 

parametrów (np. temperatura i zachmurzenie).

Derywaty pogodowe stają się obecnie co- 

raz częściej wykorzystywanym instrumentem, 

a pierwsza transakcja tymi instrumentami miała 

miejsce już w 1996 roku. Umowy związane z ich 

kupnem zawierane są na określony czas, przy usta- 

lonej wartości parametru pogodowego oraz wyko-

rzystując prognozę konkretnej stacji pogodowej. 

Na skutek sprzedaży kontraktu, jego nabywca 

zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz sprzedawcy 

płatności w stałej lub zmiennej kwocie. Jak więc 

osiągnąć zysk, inwestując w te instrumenty?  

Na moment zakończenia umowy wartość parame- 

tru pogodowego musi przewyższać wartość progu 

ustalonego w drodze negocjacji podczas zawiera-

nia kontraktu. Michalak (2013) zauważa, że w ta-

kiej sytuacji podmiot, od którego nabyto instru-

ment wypłaca premię w ustalonej kwocie. Można 

wyróżnić następujące rodzaje instrumentów:

- kontrakty swapowe (wymiany) - operacja dokony-

wana tymi instrumentami polega na wymianie 

ryzyka między dwoma podmiotami; żaden z tych 

podmiotów nie ma obowiązku wypłacenia premii,

- collar - podmiot, który kupuje instrument płaci 

składkę w niższej wysokości, a w zamian dzieli ry-

zyko inwestycyjne wraz z podmiotem, który ponosi 

ryzyko (Tudek i Majewski, 2007),

- opcje kupna i sprzedaży - podmiot nabywający 

instrument otrzymuje określoną kwotę w sytuacji, 

gdy zakupiony przez niego instrument przekroczy 

wartość ustalonego progu.

Cel wykorzystania derywatów pogodowych

Ważnym powodem inwestowania w instrumen-

ty pochodne związane z pogodą jest zabezpie- 

czenie przed ryzykiem. Wskutek niekorzystnych 

zjawisk pogodowych może nastąpić uszkodzenie 

lub zniszczenie aktywów, które posiada przedsię- 

biorstwo. Bardzo istotne jest także zabezpieczenie 

przed utratą dochodów. Działalność przedsię- 

biorstw w wielu branżach jest uzależniona od  

zmienności warunków atmosferycznych. Szczegól-

ny wpływ pogody na prowadzoną działalność moż- 

na dostrzec w branży energetycznej. Energię elek-

tryczną bardzo trudno przechowywać - jest to pra-

wie niewykonalne. W związku z tym podaż i popyt  

na energię elektryczną powinny kształtować się  

na podobnym poziomie. Jednakże przez niestabil-

ność warunków pogodowych często nie jest to możli-

we. Kolejną z wymienionych przyczyn nabywania  
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Wśród barier związanych z inwestowaniem 

w pochodne instrumenty pogodowe należy  

wskazać zbyt małą liczbę instytucji zajmujących 

się zbieraniem danych na temat zjawisk po-

godowych. Utworzenie tych instytucji związane 

jest z koniecznością zatrudnienia wykwalfikowanej 

kadry oraz zakupem niezbędnego sprzętu służące-

go do pomiarów. Istotny jest również fakt, że ele-

menty, które wchodzą w skład pogody są zróżnico- 

wane - uzależnione są od lokalizacji, w której miał 

miejsce pomiar czynnika. Oznacza to, że niezbęd-

na jest analiza wartości czynników dla kilkunastu 

dużych jednostek miejskich naszego kraju (Micha-

lak, 2013).

Podsumowanie

Rynek obrotu instrumentami pochodnymi związa-

nymi z pogodą stale się rozwija. Początkowo instru-

menty te wykorzystywano w branży energetycznej, 

lecz w ostatnich latach popularne są również wśród 

spółek zajmujących się inną działalnością (Bur-

necki i Kukla, 2001). Przedsiębiorstwa korzystające 

z instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem 

mają możliwość umocnienia swojej pozycji wśród 

rynkowych konkurentów. Istotne jest również, 

że finansowanie kapitałem obcym jest tańsze niż 

podejmowanie działalności wyłącznie z własnych 

źródeł finansowania. W związku z tym należy 

zauważyć, że istnieje wiele korzyści związanych  

z inwestowaniem w dłużne instrumenty pogodowe.  

Aby jednak je zastosować, niezbędna jest świa- 

domość na temat ryzyka występującego w oto-

czeniu przedsiębiorstwa oraz wiedzy podmiotów  

gospodarujących dotyczącej możliwości ochrony 

przed zdarzeniami prowadzącymi do strat. 
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instrumentów pogodowych jest działalność speku-

lacyjna. Oznacza to zawarcie transakcji, które  

w rzeczywistości nie mają pokrycia (Zając, 2012). 

Przykładem stron występujących w takiej tran- 

sakcji może być właściciel biura turystycznego, 

który chce się zabezpieczyć przed długotrwa- 

łymi opadami oraz inwestor (spekulant), który na 

skutek inwestycji w instrumenty związane z po- 

godą chciałby poprawić swoją sytuację mająt- 

kową. Nie mniej ważną kwestią jest zwiększnie 

obrotów w działalności przedsiębiorstwa. Nastę- 

puje to na skutek realizowania  kampanii mar-

ketingowej, która dotyczy finansowania pochod-

nym instrumentem związanym z pogodą.

Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem  

Pogodowym

Organizacja ta została utworzona w 1999 roku  

w Waszyngtonie. Misją działania Stowarzysze-

nia jest rozpowszechnienie informacji i wiedzy 

na temat oddziaływania warunków atmosfery-

cznych na podejmowaną działalność. Organi- 

zacja ma na celu zwiększanie świadomości na te-

mat korzyści, które można generować na skutek 

racjonalnego zarządzania ryzykiem pogodowym 

(Michalak, 2013). Stowarzyszenie wspiera 

sprawne funkcjonowanie rynku. „Oferuje [...] 

przedsiębiorstwom możliwość kontrolowania 

ich ekspozycji na ryzyko pogodowe oraz powią- 

zanych z nim kwestii finansowych”. Spośród 

działań podejmowanych przez Weather Risk  

Management Association (WRMA) można wyróż-

nić także dokonywanie analiz dotyczących branż 

i działów gospodarki oraz ujednolicenie dokumen-

tacji dotyczącej zawieranych transakcji. WRMA 

organizuje również międzynarodowe kongresy, 

podczas których podejmowane są rozmowy na 

ważne tematy związane z problemami występują-

cymi na rynku oraz dyskusje na temat prawnych 

regulacji zabezpieczeń związanych z zawieranymi 

kontraktami.

Funkcjonowanie derywatów pogodowych 

w Polsce

Rynek obrotu tymi instrumentami zaczął rozwijać 

się w Polsce na skutek występowania zmiennych 

warunków atmosferycznych, a także funkcjonowa-

nia dużej liczby podmiotów, które swoją działalność 

uzależniają od zjawisk pogodowych. Warto rów- 

nież zauważyć, że następuje zrozumienie i świa- 

domość podmiotów gospodarki narodowej w zakre- 

sie zarządzania ryzykiem. W tym celu podmioty 

inwestują w instrumenty zabezpieczające, aby 

uchronić się przed konsekwencjami niekorzystnych 

zjawisk, wskutek których mogą ponieść straty. 
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STARTUP JAKO NOWY
POMYSŁ NA BIZNES
Coraz więcej młodych osób porzuca jednos-

tajną i bezbarwną pracę na etacie. Pragną 

oni zrealizować swoje kreatywne pomysły  

i otworzyć odrębny, niepowtarzalny biznes. 

Często jednak deficyt środków finansowych 

oraz niewystarczające doświadczenie stoi 

im na drodze do sukcesu. Rozwiązaniem 

problemu może okazać się kilka metod fi-

nansowania startupu. Co kryje się pod tym 

pojęciem? Jakie są wady i zalety?  

Istota

Startup to niezależne przedsięwzięcie biznesowe, 

bazujące na innowacji, którego celem jest dy-

namiczny rozwój w oparciu o rozwiązanie waż-

nego problemu. Dzieje się to poprzez stworzenie 

nowego produktu, usługi czy rozwiązania, funkcjo- 

nującego w znaczącej niepewności w odniesieniu  

do czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Jak donosi Polska Agencja Rozwoju Przedsię- 

biorczości (PARP) tylko 1 na 10 założonych 

firm, wpisuje się w definicję startupu.  Pozostałe 

przypadki opierają się głównie na prowadzeniu 

małych przedsiębiorstw.

Startup od podstaw

Tworzenie pomysłu na startup powinno być 

dogłębnie przemyślane. Jednym z najskuteczniej- 

szych sposobów do zweryfikowania pomysłu jest 

analiza strategii, oparta o kilka kluczowych zagad-

nień:

- Jaką działalność chcę prowadzić?

- Jak rozwinie się mój biznes za 5 lat?

- Czego najbardziej obawiam się, myśląc o pro- 

wadzeniu własnego biznesu w Polsce? 

Odpowiedź na ostatnie z zagadnień może 

ułatwić badanie przeprowadzone przez SW Re-

search. Przedstawia ono najczęściej wymieniane 

negatywne czynniki wpływające na prowadzenie 

biznesu w Polsce.

 

Polska hubem startupów Europy Środ-

kowo-Wschodniej

Polskie Startupy coraz częściej w krótkim czasie 

stają się globalną marką. Przykładem jest Booksy. 

To aplikacja służąca do umawiania wizyt u fry-
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nia do witryn internetowych, co umożliwia skon-

taktowanie się z potencjalnym klientem w ciągu 28 

sekund po pozostawieniu danych kontaktowych. 

Przyjrzyjmy się teraz, jak wygląda działalność 

gospodarcza, prowadzona pod skrzydłami AIP 

w liczbach. 

 Będąc młodym, a jednocześnie studiują-

cym przedsiębiorcą, Inkubator świetnie sprawdza 

się jako sposób na przetestowanie modelu 

biznesowego. Każdorazowa wypłata środków 

z konta firmowego wiąże się jednak z odprowadza- 

niem podatku dochodowego i składki ZUS. Acz-

kolwiek stanowi to nikły mankament w zesta- 

wieniu z licznymi zaletami płynącymi z oferty 

AIP. Alternatywą jest finansowanie zwnętrzne, 

a najczęściej fundusze Venture Capital (VC) 

oraz Aniołowie Biznesu. Oba te pojęcia pozorn-

ie wydają się być podobne, jednak jest kilka 

istotnych różnic. Venture Capital to wyspecja- 

lizowane organizacje zajmujące się inwestowa- 

niem środków zewnętrznych partnerów w przed-

sięwzięcia obarczone wysokim ryzykiem niepo- 

wodzenia na czas od 3 do 7 lat. Startup chcący 

pozyskać kapitał od VC musi mieć na uwadze, że 

wyjście z inwestycji jest obarczone odsprzedaniem 

akcji lub udziałów na giełdzie przez VC. 

Aniołowie Biznesu to natomiast podmio-

ty działające w sektorze rynku Private Equity.  

Anioł Biznesu to najczęściej prywatny przedsię- 

biorca posiadający duże doświadczenie zawodowe 

oraz majątek osobisty, który inwestuje na kilka 

lat w akcje lub w udziały małych i średnich start-

upów. Kluczową różnicą między Aniołami Biznesu 

a VC jest to, iż Aniołowie Biznesu analizę i ocenę 

projektu dokonują samodzielnie, bez wsparcia ze-

wnętrznego np. analityków, co bezpośrednio wpły-

wa na ewentualne niepowodzenie biznesu. Dodat-

kowo - co warto podkreślić - aniołowie biznesu 

najczęściej kończą swoją współpracę niespodzie- 

wanie, poprzez sprzedaż udziałów inwestorowi 

branżowemu lub założycielom. Obie te alternatywy 

łączy wspólny cel, mianowicie inwestowanie w ry-

zykowne przedsięwzięcia we wczesnej fazie rozwo-

ju. Ostatnią wymienioną metodą finansowania jest 

crowdfunding. Słowo to można tłumaczyć jako 

finansowanie społecznościowe. To źródło finanso-

wania pozwala na zdobycie środków finansowych, 

jak i osiągnięcia korzyści marketingowych. Ponad- 

to umiejętne przeprowadzenie promocji crowd-

fundingowej daje możliwość weryfikacji pomysłu, 

a także otrzymania informacji zwrotnej na temat 

produktu czy usługi od samych przyszłych konsu-

mentów. 

zjera, kosmetyczki czy barbera. Platforma ta z jed-

nej strony pozwala rezerwować wizyty w salonach 

urody, a z drugiej umożliwia ich właścicielom 

zarządzanie kalendarzem wizyt, stanami maga-

zynowymi czy marketingiem i sprzedażą. Startup 

istnieje od 2014 roku, a w swojej niedługiej działal-

ności przejął konkurenta – Lavito. Dodatkowo jego 

twórca (Stefan Batory) aktualnie rozpoczyna eks- 

pansje na rynek za oceanem. Jest to krok do uzys-

kania przez startup miana „jednorożca” oznacza-

jącego młodą firmę, której wycena przekroczyła 

825 mln USD. W Polsce istnieją dwie takie firmy 

– Allegro oraz CD Projekt. Każda z nich jest war-

ta odpowiednio 5 mld EUR oraz 2 mld EUR.  

Jest to ogromny powód do dumy, gdyż przez  

ostatnie lata oba te przedsięwzięcia rozwijały się  

w cieniu, nie będąc na liście tych najwyżej wycenia- 

nych. Obecnie od 2013 roku polscy i zagrani- 

czni inwestorzy ulokowali ponad 610 mln EUR  

w rozwijające się firmy. Fakt ten bezpośrednio  

świadczy o wysokim wzroście przedsiębiorczości  

w Polsce oraz o pozostaniu liderem startupów 

w Europie Środkowo-Wschodniej.

Biznes a finansowanie

Na rynku istnieje kilka metod finansowania włas-

nego pomysłu, tj. Aniołowie Biznesu, Venture Ca-

pital, Crowdfunding oraz Akademickie Inkubatory 

Przedsiębiorczości (AIP). Na szczególną uwagę 

zasługuje ostatnia metoda finansowania. AIP, jak 

sami określają swoje działanie „(…) jest po to, aby 

dawać skrzydła pomysłom biznesowym”. Wspiera-

ją oni testowanie danego modelu biznesowego bez 

nakładów pieniężnych oraz z minimalnymi koszta- 

mi za prowadzenie firmy, tj. Zerowy PIT, Zerowy 

ZUS, poradę prawną oraz  księgowość za jedyne 

300 PLN miesięcznie.

Dodatkowo założenie biznesu z AIP umożli-

wia ominięcia urzędów poprzez udzielenie oso- 

bowości prawnej, szkolenia i doradztwo bizne-

sowe oraz programy partnerskie obniżające koszty 

u usługodawców, takich jak Allegro, Inpost, Enel-

med. Jednym z najpopularniejszych przykładów 

wykorzystania możliwości AIP jest startup Call-

Page stworzony przez Rossa Knapa. Oryginalność 

jego pomysłu polega na wdrażaniu oprogramowa-

Każda wypłata środków z kon-
ta firmowego wiąże się jednak  
z odprowadzeniem podatku docho-
dowego i składki ZUS.

„
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Podsumowanie

Wymienione metody finansowania są ogromną po-

mocą dla rozwoju innowacji. Ważne, aby stworzyć 

interesujący projekt, który spotka się z apro-

batą inwestorów. Dalsze działania prowadzą do 

nawiązania obustronnej współpracy, która owo- 

cuje mnożeniem zysków oraz w dużym stopniu 

gwarantuje wzajemny sukces i satysfakcję z przed-

sięwzięcia.  

Patryk Klimczyk

Informatyka

Uniwersytet Łódzki

pat.klimczyk@gmail.com
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Venture Capital to wyspecjali- 
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jące się inwestowaniem środ-
ków zewnętrzych partnerów 
w przedsięwzięcia obarczonych 
wysokim ryzykiem  niepowodze-
nia na czas od 3 do 7 lat.
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ŚCIEŻKA ZAWODOWA DO KARIERY BIEGŁEGO 
R E W I D E N T A
Kariera biegłego rewidenta jest bardzo czę-

stym wyborem ścieżki zawodowej studen-

tów uczelni ekonomicznych, ale nie tylko. 

Kandydatów na biegłych rewidentów, któ-

rzy znani są także jako audytorzy zewnę- 

trzni, cechuje niezaprzeczalnie upartość  

w dążeniu do celu, pracowitość, systema-

tyczność oraz uczciwość. Choć droga do 

zdobycia uprawnień biegłego rewidenta 

jest długa i pracochłonna, to nie zniechę-

ca to ambitnych i pragnących podwyższać 

swoje kompetencje ludzi do osiągania no-

wych celów zawodowych. 

Zawód biegłego rewidenta

Biegły rewident to przede wszystkim zawód za-

ufania publicznego. Wiążę się z przestrzeganiem 

wielu uregulowań, nie tylko prawnych, ale również 

moralnych i etycznych.

Profesja biegłego polega na świadczeniu 

usług rewizji finansowej, zwanej także audytem 

zewnętrznym, której celem jest badanie sprawoz-

dań finansowych oraz wydawanie opinii w postaci 

sprawozdań z badania. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Usta-

wy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz nadzorze publicznym, biegły rewident może 

wykonywać zawód jako: 

- osoba fizyczna, prowadząca działalność gospo-

darczą we własnym imieniu i na własny rachunek,

- wspólnik firmy audytorskiej,

- osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną lub 

umowę o pracę z firmą audytorską.

Osoba, która chce ubiegać się o pracę na 

stanowisku biegłego rewidenta, musi posiadać 

odpowiednie uprawnienia poprzedzone licznymi 

egzaminami oraz spełniać szereg innych uwarun-

kowań, takich jak:

- korzystanie z pełni praw publicznych i mieć peł-

ną zdolność do czynności prawnych,

- mieć nieposzlakowaną opinię,

- nie być skazana prawomocnym wyrokiem za 

umyślnie popełnione przestępstwo lub przestęp-

stwo skarbowe,

- ukończyć studia wyższe w Rzeczpospolitej Pol-

skiej lub zagraniczne studia wyższe uznawane 

w Rzeczpospolitej Polskiej za równorzędne i wła-

dać językiem polskim w mowie i piśmie,

- odbyć roczną praktykę w zakresie rachunkowo-

ści w państwie Unii Europejskiej oraz co najmniej 

dwuletnią aplikację w firmie audytorskiej zareje-

„ Biegły rewident to przede 
wszystkim zawód zaufa-
nia publicznego.
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strowanej pod kierunkiem biegłego rewidenta lub,

- odbyć trzyletnią aplikację w firmie audytorskiej 

zarejestrowanej pod kierunkiem biegłego rewiden-

ta lub,

- posiadać co najmniej 15-letnie doświadczenie za-

wodowe w zakresie rachunkowości, prawa, finan-

sów i rewizji finansowej, podczas którego nabyła 

odpowiednie umiejętności,

- zdać z pozytywnym wynikiem przed Komisją Eg-

zaminacyjną egzaminy dla kandydatów na biegłe-

go rewidenta wraz z egzaminem dyplomowym,

- złożyć ślubowanie.

Rota ślubowania określona jest w art. 7 Usta-

wy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich 

oraz o nadzorze publicznym w brzmieniu:

„Przyrzekam, że jako biegły rewident będę wyko-

nywać mój zawód w poczuciu odpowiedzialności,  

z całą rzetelnością i bezstronnością, zgodnie z prze-

pisami prawa i obowiązującymi standardami wy-

konywania zawodu. W swoim postępowaniu będę 

kierował się zasadami etyki zawodowej i niezależ-

nością. Poznane w trakcie wykonywania zawodu 

biegłego rewidenta fakty i okoliczności zachowam 

w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów 

„Tak mi dopomóż Bóg”.

Uzyskanie uprawnień biegłego rewidenta

Osoba, która ubiega się o uprawnienia biegłego re-

widenta w postępowaniu kwalifikacyjnym, proszo-

na jest o złożenie kwestionariuszu osobowego oraz 

o uiszczenie opłaty wstępnej. Po pozytywnej we-

ryfikacji kandydata przez Krajową Radę Biegłych 

Rewidentów zostaje on wpisany na listę kandyda-

tów na biegłych rewidentów. Kolejnym krokiem do 

kariery biegłego rewidenta jest zdanie egzaminów. 

Niektórych pocieszyć może fakt, że egzaminy są tyl-

ko w formie pisemnej, a pytania testowe są pytania-

mi jednokrotnego wyboru. Trudność zawarta jest 

w ujemnym punktowaniu niepoprawnie udzielonej 

odpowiedzi. Wiedza sprawdzana jest w czterech 

sesjach. Pierwszą sesję rozpoczyna egzamin z teorii  

i zasad rachunkowości, a kończy egzamin z eko-

nomii i kontroli wewnętrznej. Kolejna sesja składa 

się z trzech egzaminów: prawo, prawo podatkowe 

cz. I, finanse i zarządzanie finansami. trzecia se-

sja również zawiera trzy egzaminy, a mianowicie: 

prawo podatkowe cz. II, rachunkowość finanso-

wa, rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. 

Ostatnia sesja egzaminacyjna sprawdza wiedzę 

stricte z rewizji finansowej, a także ze sprawozdań 

finansowych i ich analizy oraz etyki. Wszystkie eg-

zaminy składają się zarówno z pytań testowych, jak 

i z zadań sytuacyjnych. Czas trwania egzaminów 

jest uzależniony od liczby zadań, lecz nie może on 

przekroczyć 240 minut. Koniecznym jest uzyska-

nie w każdym przypadku 60% maksymalnej liczby 

punktów, aby pozytywnie zaliczyć dany egzamin.  

Każdy kandydat w trakcie egzaminu uprawniony 

jest do korzystania z przepisów prawa ogłoszonych 

w dziennikach urzędowych, co ważne - akty praw-

ne nie mogą zawierać komentarzy. Bardzo ważną 

informacją dla osób studiujących na kierunkach 

związanych z rachunkowością lub pokrewnych jest 

fakt, iż kandydat może ubiegać się o zwolnienie  

z danego egzaminu pod warunkiem zdania egza-

minu uniwersyteckiego w zakresie, jakim obejmu-

je dany egzamin. 

Po pozytywnym przejściu przez ścieżkę eg-

zaminów sprawdzających wiedzę kandydatów na 

biegłego rewidenta ostatnim etapem jest egzamin 

dyplomowy. Egzamin ten jest przeprowadzany 

zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Część 

pisemna opiera się na analizie wybranego zagad-

nienia w aspekcie praktycznym, natomiast część 

ustna polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy 

pytania, w tym jedno dotyczące zagadnień z części 

pisemnej egzaminu. Kandydat, który pomyślnie 

przeszedł przez egzamin dyplomowy na podsta-

wie wniosku złożonego do Krajowej Rady Biegłych 

Rewidentów, zostaje wpisany do rejestru biegłych 

rewidentów oraz wydaje legitymację zawierającą 

imię i nazwisko oraz numer legitymacji, która po-

twierdza wpis w rejestrze.

Dane statystyczne na temat rynku audytu  

w Polsce

Poniższy wykres przedstawia dane dotyczące liczby 

biegłych rewidentów w Polsce w latach 2010-2018.

 

Źródło: www.gov.pl; dostęp na dzień: 06.07.2020 r. 

Z wykresu wynika, że liczba biegłych rewi-

dentów w Polsce od 2010 roku maleje, natomiast 

drastyczny spadek zauważalny jest od 2017 roku. 

Spadek ten może być spowodowany wprowadze-

niem w 2017 roku statusu biegłego rewidenta na 
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podstawie Ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz o nadzorze publicznym.

Osoba posiadająca taki status nie może wy-

konywać czynności rewizji finansowej oraz nie jest 

wpisana do rejestru biegłych rewidentów. Rzeczy-

wista liczba biegłych rewidentów, którzy wykonują 

zawód, spadła o około 11% i może być spowodowa-

na zmianą wymogów formalnych stawianych kan-

dydatom na biegłych rewidentów w Polsce.

Podsumowanie

Reasumując, aby zostać biegłym rewidentem, 

należy zdać 10 egzaminów pisemnych, które po-

grupowane są w 4 sesje egzaminacyjne. Mimo 

iż przygotowanie do pełnienia funkcji audytora 

zewnętrznego jest pracochłonne i zarazem czaso-

chłonne, bardzo dużo ludzi decyduje się na eduka-

cję w tym kierunku. Zawód ten wymaga ogromnej 

rzetelności, gdyż nie odpowiada się za własne spra-

wy majątkowe i finansowe, lecz za zleceniodawcy.

Marzena Brewińska

Finanse i rachunkowość

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
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Po pozytywnej weryfikacji kandydata przez Krajo-
wą Radę Biegłych Rewidentów zostaje on wpisany 
na listę kandydatów na biegłych rewidentów.
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PANDEMICZNY
YOUTUBE
Pandemia COVID-19 spowodowała, że wiele 

osób straciło pracę. Niewątpliwie była cio-

sem dla niektórych branż. Nauczyła nas 

pracy zdalnej i umiejscowiła przed ekra-

nami monitorów na wiele godzin. Zostali-

śmy w domach, a jedną z niewielu rozrywek 

stał się internet. Kryzys nie dotknął twórców 

internetowych, których filmy w czasie lock- 

downu cieszyły się większą popularnością 

niż zwykle. Wzrost liczby opublikowanych 

filmów, wydłużony łączny czas ich ogląda-

nia. To wszystko przekłada się na wysokie 

zarobki popularnych twórców wideo. 

YouTube to serwis internetowy obecnie znany 

każdemu. Już od 2005 roku umożliwia bezpłatne 

umieszczanie, ocenianie i komentowanie filmów. 

Wielu z nas You-Tube towarzyszy od dzieciństwa. 

Jest już z nami od ponad 15 lat i przez ten czas stał 

się częścią naszego życia. Z nostalgią wspominamy 

Wielki Mix YouTube i inne perełki polskiego inter-

netu. YouTube początkowo był garażowym start- 

upem i wystartował za sprawą tzw. anioła biznesu. 

Został założony przez Chada Hurleya, Steve’a Chena 

i Jaweda Karima, którzy byli wcześniej pracowni-

kami firmy PayPal. Pierwszy film, który został opu-

blikowany w serwisie to 18-sekundowy film o sło-

niach. Kto by pomyślał, że krótki film o tytule „Me 

at the zoo” w przyszłości obejrzy ponad 100 mln 

osób. Tak narodził się YouTube. Obecnie ponad 2 

mld użytkowników korzysta z YouTube – to prawie 

połowa wszystkich użytkowników internetu. Każdej 

minuty na YouTubie ląduje ponad 500 godzin mate-

riałów. Przekłada się to więc na około 30 tys. godzin 

treści na godzinę i 720 tys. godzin na dzień. Aby obej-

rzeć wszystkie opublikowane w jeden dzień filmiki, 

potrzeba aż 82 lata. Z kolei, aby nadrobić cały miesiąc 

z platformy, potrzeba 2460 lat. 

YouTube odzwierciedla naszą globalną kul-

turę, widzianą z perspektywy ludzi z całego świata. 

To swego rodzaju portret tworzony przez kreatywne 

i odważne osoby. Tworzą go komicy, gracze, aktywi-

ści, artyści, wykonawcy, nauczyciele, prześmiewcy… 

YouTube to miejsce, gdzie każdy znajdzie coś dla sie-

bie, gdzie można żartować, ale też wyrażać głębokie 

emocje. To obecnie nie tylko serwis spełniający funk-

cję rozrywkową czy edukacyjną, ale też miejsce pracy 

coraz większej grupy osób. 

Pandemia i wzrost oglądalności

Gdy byliśmy zamknięci w czterech ścianach swoich 

mieszkań, platformy dostarczające nam domowej 

rozrywki triumfowały. Serwis rozrywka.blog poda-

wał, że tylko w Polsce Netflix w wersji na przeglą-

darki zanotował wzrost o blisko 2 mln użytkowni-

ków w porównaniu do marca 2019 roku, VOD.pl 

 o 0,5 mln, a Player.pl o ponad 200 tys.
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Wpływ kwarantanny i samoizolacji na oglądalność

Źródło: dane grupy LTTM (2020)

Oglądalność wideo youtuberów zrzeszonych 

w sieciach grupy LTTM wzrosła o 30%. Tylko od 12 

do 15 marca łączna liczba wyświetleń na YouTube 

wyniosła aż 133 mln, a średni czas oglądania 753 mln 

min (522 dni). Porównując te dane do analogicznych 

dni (piątek-niedziela) pierwszego tygodnia marca za- 

uważalny jest wzrost na poziomie 28 mln wyświetleń 

oraz 170 mln minut czasu oglądania (watchtime). Ta 

zmiana została odnotowana w sieci LTTM we wszyst-

kich grupach demograficznych widzów. Większą 

popularnością cieszą się zarówno kanały dziecięce, 

gamingowe, edukacyjne, jak i te z kategorii beauty, 

rozrywki czy specjalistycznych treści tematycznych 

i hobby. Dane zostały opracowane na podstawie 

ponad 800 kanałów zrzeszonych w sieci. Influence-

rzy podczas zagrożenia epidemiologicznego mogą 

odegrać naprawdę ważną rolę.

 

Samoizolacja to czas pełen stresu i strachu. 

Czujemy wtedy potrzebę jednoczenia się, relacji i kon-

taktu z innymi. Wiele osób ma poczucie, że ulubieni 

twórcy rozumieją ich lepiej niż bliscy. Dzięki częstej 

i autentycznej komunikacji swojej społeczności dają 

poczucie bliskości i interaktywności, poczucia, że 

„jesteśmy w tej sytuacji razem”. Dlatego widzowie 

i fani youtuberów nie tylko częściej oglądają obecnie 

ich treści, ale również chętniej podejmują interakcje 

i angażują się w różne inicjatywy.

Z pomocą służbie zdrowia

W kwietniu na YouTubie zrobiło się głośno o akcji 

#Hot16Challenge2. Jest to wyzwanie zapoczątko-

wane przez raperów ze słuszną ideą, a przy okazji 

niosącą sporo rozrywki. Polega na nagraniu 16 wer-

sów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które 

mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. To nie 

tylko dzielenie się muzyką, ale także wsparcie służb 

medycznych w walce z pandemią koronawirusa. Za 

pomocą serwisu siepomaga.pl każdy może wpłacić 

pieniądze na ten szczytny cel. Do 19 lipca 2020 roku 

zebrano ponad 3,6 mln PLN z ponad 94 tys. wpłat, 

a stronę zbiórki udostępniono ponad 30 tys. razy. 

W trakcie trwania akcji była to największa tzw. 

skarbonka (pojedyncza zbiórka) w historii serwisu. 

Do akcji dołączali nie tylko muzycy, ale także youtu-

berzy, aktorzy, duże marki, m.in.: x-kom, BNP Pari-

bas czy Żywiec-Zdrój. W tegorocznej edycji udział 

wzięli też politycy, a wśród nich prezydent Polski 

Andrzej Duda, którego występ był szeroko komen-

towany przez media, środowisko hip-hopowe oraz 

internautów. 

W dniu 4 kwietnia br. z pomocą polskiej służbie 

zdrowia ruszyli doskonale znani polskim internau-

tom – Karol „Friz” Wiśniewski oraz Łukasz „Wujek 

Łuki” Wojtyca. Założyli zbiórkę w serwisie Zrzu- 

tka.pl, której celem było zebranie kwoty, która zosta-

nie przekazana lekarzom, pielęgniarkom, ratowni-

kom medycznym, którzy pomagają w leczeniu cho-

rych na koronawirusa.

Zbiórkę rozpoczęła wpłata w wysokości 100 

tys. PLN, przekazana przez sklep EKIPATONOSI. 

Łącznie zebrano prawie 0,5 mln PLN.

Wielu influencerów zaangażowało się także 

w akcję #KoronaCizGłowyNieSpadnie, zainicjowaną 

przez grupę LTTM. Jej celem jest zachęcanie wszyst-

kich do samoizolacji i stosowania odpowiednich 

środków prewencyjnych w związku z ogłoszonym 

stanem pandemii. Twórcy internetowi publikują 

filmy na YouTube oraz posty w mediach społecz-

nościowych, w których przede wszystkim zachęcają 

swoich widzów do zostania w domu i ograniczenia 

kontaktów z innymi osobami, tłumacząc, że to jedyny 

skuteczny sposób na ograniczanie rozprzestrzeniania 

się wirusa oraz zabezpieczenie siebie i bliskich.

Do akcji spontanicznie dołączają również różni 

celebryci i dziennikarze. Z prośbami o pomoc w edu-

kowaniu i rozprzestrzenianiu rzetelnych informacji 

do youtuberów zwrócili się też Kancelaria Premiera, 

Ministerstwo Edukacji czy Ministerstwo Cyfryza-

cji. Pierwszymi efektami tej współpracy był m.in. 

wywiad Blowka z Premierem Morawieckim.

Pod koniec maja, znany polski YouTuber 

Krzysztof Gonciarz postanowił wesprzeć Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przeznaczając 100% 

zysku ze sprzedaży 500 sztuk zabawek „Pandemiczny 

Gonciarz” (w cenie 149,90 PLN za sztukę).

Bądź youtuberem, zostań milionerem

A jak wyglądają zarobki YouTuberów? Niektóre 

Tylko od 12 do 15 marca 
łączna liczba wyświet- 
leń na YouTube wyniosła 
aż 133 mln... 
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kwoty mogą przyprawić o zawrót głowy. Najpopu-

larniejsi youtuberzy zarabiają w milionach. Karol 

„Friz” Wiśniewski w rozmowie w ramach serii „Duży 

w maluchu” odpowiedział na pytanie, ile zarabia na 

swojej działalności. W 2019 roku Ekipa Friza była 

w stanie wygenerować nawet milion obrotu mie-

sięcznie, głównie na sprzedaży ubrań czy gadżetów. 

Natomiast zarobki z filmów, wyświetleń, współprac 

reklamowych są to kolejne miliony w skali roku. Cała 

działalność rocznie jest w stanie wygenerować nawet 

10 mln PLN. Jednak mowa tutaj o obrocie, a nie tym, 

co idzie bezpośrednio do kieszeni youtubera. Od tego 

należy odjąć koszta domu, wszystkich współpracow-

ników, premii, materiałów do filmów etc. Na YouTu-

bie można zarabiać na trzy sposoby:

- Google AdSense,

- współprace komercyjne,

- sprzedaż gadżetów.

Google Ads to serwis reklamowy Google, któ-

rego działanie polega na wyświetlaniu reklam na 

stronach internetowych czy filmach na YouTube. 

W przypadku YouTube’a twórca filmu udostępnia 

przestrzeń reklamową, następnie Google dopasowuje 

reklamę do treści odcinka i odbiorców. Na koniec 

wypłaca 55% kwoty zebranej od reklamodawców,  

których reklamy zostały wyświetlone przy wybranym 

filmie. Resztę otrzymuje Google. To, ile zarobi dany 

filmik zależy od stawki, jaką będzie w stanie zapłacić  

reklamodawca za pojawienie się na konkretnym fil-

mie. W celu omówienia stawek posługujemy się śred-

nią kwotą za 1 tys. wyświetleń, co fachowo nazywa 

się CPM - Cost Per Mile. Jeśli rzeczywisty CPM 

wynosi 1,5 PLN, a pod filmikiem jest 100 tys. wyświe-

tleń, twórca zarobi 150 PLN. Znacznie więcej niż 

z AdSense youtuberzy mogą zarobić na współpracach 

komercyjnych z partnerami zewnętrznymi. Może to 

być lokowanie produktów w filmie, wrzucenie spon-

sorowanego postu na Instagram, czy pojawienie się 

na evencie klienta.

Stawki za pojedyncze lokowania bardzo się róż-

nią i zależą od popularności youtubera. Mniej znani 

youtuberzy za pojedyncze lokowanie mogą dostać 

około 8 tys. PLN, a ci najbardziej rozpoznawalni 

nawet 160 tys. PLN. Podając zarobki YouTuberów, 

należy również pamiętać o tym, że wyprodukowanie 

profesjonalnego filmu wymaga zatrudnienia zespołu 

wykwalifikowanych pracowników, co oczywiście 

oznacza koszty. 

Youtuberzy często mogą liczyć także na wspar-

cie finansowe od swoich patronów poprzez serwis 

Patronite. Krzysztofa Gonciarza miesięcznie wspiera 

około 200 patronów, którzy przekazują mu 3 tys. 

PLN miesięcznie. Łącznie wsparli go już kwotą pra-

wie 600 tys. PLN.

Anna Komarowska

Kulturoznawstwo

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

komarowskaa@gmail.com
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IP BOX  - CZYLI 
NIE TAKIE PODATKI STRASZNE
„Nigdy nie używam przekleństw – chyba, 

że dyskusja dotyczy podatków.” - te słowa 

wypowiedział kiedyś Mark Twain. Płacenie 

podatków nie należy do rzeczy najprzyjem-

niejszych, większość z nas najchętniej by 

tego uniknęła. Jako narzędzie państwa, po-

datki mają określone funkcje, jedną z nich 

jest funkcja stymulacyjna - wykorzystanie 

instrumentów podatkowych w celu wywar-

cia wpływu na działania jednostek oraz na 

kierunki i tempo ich rozwoju. Gospodarka 

do wzrostu potrzebuje innowacji niczym 

powietrza i w tym momencie pojawia się 

IP Box (Innovation Box) - jedno z nowych 

rozwiązań wprowadzonych z początkiem 

2019 roku. Jest to narzędzie podatkowe ma-

jące na celu wspieranie działalności badaw-

czo-rozwojowej przedsiębiorstw. Czym tak 

naprawdę jest ta ulga i kogo obejmuje? 

Preferencja podatkowa w postaci ulgi 

IP Box została wprowadzona 23 paździer-

nika 2018 roku, na mocy Ustawy o podat-

ku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy 

o podatku dochodowym od osób prawnych, usta- 

wy – Ordynacja podatkowa oraz kilku innych  

ustaw. Obowiązuje od 1 stycznia 2019 rok. Zało- 

żeniem wprowadzonych zmian jest pobudzenie 

rynku nowych technologii i innowacyjnych roz- 

wiązań, poprzez preferencyjne opodatkowanie 

5% w podatku PIT i CIT (dla dochodów uzy- 

skanych z kwalifikowanych praw własności intelek- 

tualnej), zamiast:

- 17/32 % (zasady ogólne PIT), 

- 19 % (podatek liniowy PIT),

- 9/19 % (podatek CIT).

Wprowadzenie ulgi IP Box argumentowane 

jest zachęceniem podatników do wdrażania 

innowacyjnych rozwiązań do polskiej gospodarki, 

celem lepszego rozwoju firm operujących w sek-

torach wysokich technologii, w tym w szczególnoś-

ci branżę farmaceutyczną oraz branżę IT.„Założeniem wprowadzo-
nych zmian jest pobu-
dzenie rynku nowych 
technologii i innowacyj-
nych rozwiązań.
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Głównym wyznacznikiem działalności  

badawczo-rozwojowej jest jej twórczy charakter. 

Ustawowo działalność badawczo-rozwojowa jest 

definiowana jako „[...] działalność twórcza obej- 

mująca badania naukowe lub prace rozwojowe, 

podejmowana w sposób systematyczny w celu zwię- 

kszenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania za-

sobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Twórczy charakter działalności badaw-

czo-rozwojowej wiąże się ze zwiększeniem wiedzy 

w danej dziedzinie, co może przełożyć się na  

stworzenie nowych procesów, produktów lub 

usług. W ramach działalności badawczo-rozwo-

jowej prowadzone są badania naukowe (podsta- 

wowe, stosowane, przemysłowe) i prace roz- 

wojowe. Badania naukowe to działania głównie 

eksperymentatorskie lub teoretyczne, których 

głównym celem jest zdobycie nowej wiedzy i umie- 

jętności. Prace rozwojowe natomiast koncen-

trują się na wykorzystaniu dostępnej wiedzy 

celem kreowania nowych lub ulepszonych usług, 

procesów czy produktów, działania te nie mają  

charakteru działań rutynowych. 

Kolejnym warunkiem, który należy spełnić 

jest wytworzenie kwalifikowanego IP. Aby skorzys-

tać z ulgi, podatnik musi przyczynić się „twórczo” 

do powstania kwalifikowanego IP, tj. poprzez 

wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie IP. 

Potencjalny beneficjent ulgi może być 

współwłaścicielem bądź użytkownikiem posiada-

jącym prawa do korzystania z IP na podstawie 

umowy licencyjnej. Nie jest więc wymagane, aby 

był on właścicielem tych praw.

Listę kwalifikowanych praw własności intele- 

ktualnej, dla jakich zastosowanie znajduje prefe- 

rencyjna stawka podatku dochodowego obejmuje  

m.in.:

- patent,

- prawo ochronne na wzór użytkowy,

- prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,

- prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

- dodatkowe prawo ochronne dla patentu na pro-

dukt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

- prawo z rejestracji produktu leczniczego i produ- 

ktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych 

do obrotu,

- wyłączne prawo, o którym mowa w Ustawie 

z dnia 26 czerwca 2003 roku o ochronie prawnej 

odmian roślin,

- autorskie prawo do programu komputerowego.

Podstawą opodatkowania w przypadku zas-

tosowania IP Box jest suma kwalifikowanych do-

chodów z kwalifikowanych praw własności intele-

ktualnych, które podatnik osiągnął w danym roku 

podatkowym. Dochód, dla którego można zastoso-

wać ulgę IP Box, jest dochodem uzyskanym z kwali- 

fikowanego IP w postaci: 

- zysku ze sprzedaży kwalifikowanego IP,

- należności otrzymanych z tytułu umów licencyj- 

nych dotyczących kwalifikowanego IP,

- zysku z kwalifikowanego IP uwzględnionego 

w cenie sprzedaży produktu lub usługi,

- uzyskanego w postępowaniu spornym (sądowym 

lub arbitrażowym) odszkodowania za naruszenie 

praw wynikających z kwalifikowanego IP.

Jednym z kluczowych obowiązków przed-

siębiorców chcących skorzystać z ulgi IP Box jest 

wymóg dokumentacyjny. Każdy z podmiotów, 

który w ramach działalności badawczo-rozwo-

jowej wytwarza więcej niż jeden kwalifikowany 

IP, zobowiązany jest do prowadzenia oddzielnej 

ewidencji dla każdego projektu. W dokumen- 

tacji zawarte muszą zostać: opis projektu, czas jego 

trwania oraz wykaz osób nad nim pracujących.

Jeżeli w danym roku podatkowym koszty 

przewyższają przychody, mamy do czynienia ze 

stratą podatkową. Strata z wytwarzanego kwali- 

fikowanego prawa własności intelektualnej nie 

może obniżać dochodu z innych źródeł. Istotny jest 

fakt, że stratę można odliczać jedynie od dochodu 

z tego samego kwalifikowanego IP. Przepisy o IP 

BOX nie obejmują możliwości łączenia dochodów 

czy też strat z różnych kwalifikowanych IP w jedno. 

Pokrycie straty dochodem z innego kwalifikowane-

go IP jest niedopuszczalne.

Należy pamiętać, że nie używamy ulgi IP Box 

podczas opłacania miesięcznych zaliczek na poczet 

podatku dochodowego. Ulga ta może być zasto-

sowana dopiero podczas rozliczenia rocznego, do 

którego dołączamy ewidencję księgową. Powstanie 

wtedy różnica między podatkiem już odprowadzo-

nym, a należnym – którą otrzymamy od fiskusa 

jako zwrot podatku.

Kwotę, jaką możemy uwzględnić do ulgi 

IP BOX, należy obliczyć jako iloczyn wskaźnika 

NEXUS oraz dochodu z kwalifikowanego IP. Do 

obliczenia wskaźnika NEXUS używa się wzoru:

 n = (a + b) x 1,3 / (a + b + c + d)

Poszczególne litery oznaczają koszty:

Należy pamiętać, że nie używa-
my ulgi IP Box podczas opłaca-
nia miesięcznych zaliczek na 
poczet podatku dochodowego.
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a – działalności badawczo-rozwojowej związanej 

z kwalifikowanym IP,

b – nabytych wyników prac badawczo-rozwo-

jowych związanych z kwalifikowanym IP, od pod-

miotu niepowiązanego,

c – nabytych wyników prac badawczo-rozwo-

jowych związanych z kwalifikowanym IP, od pod-

miotu powiązanego,

d – nabytego przez podatnika kwalifikowanego IP.

Na podstawie powyższych informacji można 

więc łatwo dojść do wniosku, że im więcej kosztów 

kwalifikujących się do litery „a” oraz „b” ponosi po-

datnik, tym większa część dochodu będzie mogła 

zostać objęta korzystną stawką 5%. Natomiast im 

więcej kosztów związanych z literą „c” oraz „d” 

ponosi dany podatnik, tym mniejsza część docho-

du będzie mogła zostać opodatkowana preferen- 

cyjną stawką.

Do beneficjentów, którzy mogą wystąpić 

o przyznanie opodatkowania na poziomie 5% 

należą w dużej mierze spółki informatyczne,  

biotechnologiczne oraz gamingowe. Szczegól-

nie firmy z branży gamingowej masowo zgłaszały 

zainteresowanie tą ulgą, a wśród nich: Ten Square 

Games, CD Projekt czy 11 bit studios. 

Prawdopodobnie firm zainteresowanych 

będzie więcej w związku ze statystykami, z których 

wynika, że w Polsce działa około 400 firm pro-

dukujących gry. Rosnące zainteresowanie prze-

pisami o IP Box można zaobserwować także 

wśród programistów z innych dziedzin. Ta grupa 

podatników może stosunkowo łatwo skorzystać  

z preferencyjnej 5% stawki opodatkowania, da-

jącej roczne oszczędności rzędu nawet kilkunastu  

tysięcy tys. PLN. Pamiętajmy, że nie tylko branża 

IT została objęta ulgą. 

Podsumowując, jeśli tylko spełnimy okre- 

ślone warunki, Innovation Box może być przydat-

nym narzędziem do optymalizacji podatkowej. 

W niektórych przypadkach kwoty zaoszczędzone 

w ten sposób mogą wynosić nawet do kilku czy 

kilkunastu mln PLN, które można wykorzys-

tać znacznie efektywniej. Jako, że jest to bardzo 

atrakcyjne rozwiązanie podatkowe dla niektórych 

branż, możemy spodziewać się stale rosnącej  

popularności. Ważne jest to, że w razie wątpliwości 

Ta grupa podatników może stosunkowo łatwo sko-
rzystać z preferencyjnej 5% stawki opodatkowa-
nia, dającej roczne oszczędności rzędu nawet kil-
kunastu  tys.  PLN. 

„

co do zakwalifikowania się do ulgi IP Box, istnie-

je możliwość wystąpienia do urzędu skarbowego 

z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidual-

nej.

Michał Długosz

Finanse i rachunkowość

Uniwersytet Łódzki

michal.dlugosz1255@gmail.com

Bibliografia:

1. https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulga-ip-box-na-

jakich-zasadach-jest-przyznawana

2. https://kruczek.pl/ulga-ip-box-dla-it/

3. h t t p s : / / p o d a t k i . g a z e t a p r a w n a . p l / a r t y k u -

ly/1422819,ip-box-kto-moze-skorzystac-z-ulgi.html

4. https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technolo-

gia/ip-box

5. https://strefainwestorow.pl/artykuly/gam-

ing/20191030/ip-box-spolki

6. h t t p s : / / f o r s a l . p l / b i z n e s / f i r m a / a r t y k u -

ly/7815394,branza-gier-w-polsce-7-co-do-wielkos-

ci-rynek-dziala-440-producentow.html

7. https://www.biura-rachunkowe.waw.pl/artykul/

ulga-ip-box-czym-jest-i-kto-moze-z-niej-skorzys-

tac-121

8. https://www.rsmpoland.pl/pl/uslugi/doradz-

two-podatkowe/ulga-innovation-box-dla-branzy-it

9. https://grantthornton.pl/publikacja/ip-box-co-to-

jest/

10. https://grantthornton.pl/publikacja/jak-nalezy-ro-

zumiec-wskaznik-nexus-oraz-jak-go-obliczyc/



56

E -SPRAWOZDANIA 
OCZAMI KSIĘGOWYCH
Postępowa, sprawnie i skutecznie działa-

jąca gospodarka wiąże się między innymi 

z wprowadzaniem wielu zmian, głównie 

technologicznych. Z dniem 1 październi-

ka 2018 roku do Ustawy o podatkach do-

chodowych, Ustawy o rachunkowości, 

Ustawy o biegłych rewidentach, firmach 

audytorskich oraz nadzorze publicznym  

wprowadzone zostały nowe przepisy odno-

szące się do sprawozdań finansowych, które 

od tego momentu powinny być składane je-

dynie w formie elektronicznej. Jest to duży 

krok w stronę nowoczesnej i elastycznej 

sprawozdawczości, w ramach której duże 

ilości danych mogą zostać wykorzystane 

w bardziej wydajny sposób. Celem publi- 

kacji jest przekazanie informacji na temat 

elektronicznych sprawozdań finansowych 

oraz zbadanie opinii na temat ich funk- 

cjonowania z praktycznego punktu widze-

nia. 

E-sprawozdania finansowe są elektroniczną 

formą sprawozdań finansowych, która została 

oficjalną formą dokumentu w dniu 01.10.2018 

roku. Aby pojąć ich istotę, niezbędne jest zro-

zumienie samych sprawozdań finansowych. 

Sprawozdanie finansowe przedstawia sytuację 

majątkową i finansową przedsiębiorstwa. Musi 

zostać sporządzone przez jednostki, które pro-

wadzą księgi rachunkowe oraz te, które wybrały 

ten sposób ewidencjonowania, w tym: obligato-

ryjnie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne 

i spółki komandytowe. Ponadto osoby fizyczne, 

spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partner-

skie muszą sporządzić sprawozdanie finansowe, 

jeżeli przychody ze sprzedaży operacji finansowych  

w roku poprzedzającym sporządzenie sprawozda-

nia finansowego przekraczały 2 mln EUR.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 Ustawy o Rachun-

kowości jednostki, które mają obowiązek składa-

nia swoich sprawozdań do KRS muszą je przy-

gotować zgodnie ze strukturą logiczną oraz 

w formacie, który został opublikowany przez 

Ministerstwo Finansów w Biuletynie Informacji 

Publicznej. E-sprawozdanie finansowe to bilans 

jednostki, rachunek zysków i strat oraz informacja  
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dodatkowa przedstawiona w formie jednego pliku 

w formacie XML. Pozostałe elementy sprawozda- 

nia, tj. sprawozdanie z działalności czy opinia bie- 

głego rewidenta, jeśli są wymagane, nie mają na- 

rzuconego formatu, lecz niezbędna jest ich elektro- 

niczna forma. Ministerstwo Finansów udostępnia 

na swojej stronie internetowej pliki w formacie 

XSD, które zawierają określoną strukturę danych, 

w jakiej należy sporządzić sprawozdania finan-

sowe jednostek. Możliwy jest wybór przedstawie-

nia kwot w PLN oraz w tys. PLN czy rozbudowanie 

sprawozdania, jeśli specyfika jednostki wymaga 

uszczegółowienia konkretnych pozycji w nim wy-

mienionych. Dla każdej jednostki zobowiązanej do 

sporządzenia sprawozdania finansowego i działa-

jącej zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowo- 

ści, w tym jednostek mikro, małych oraz organi- 

zacji pozarządowych stworzony jest odrębny plik.

W celu pozyskania opinii księgowych na te-

mat e-sprawozdań oraz informacji na temat tego, 

jak funkcjonują, wykorzystane zostało badanie 

ankietowe. Badanie przeprowadzone zostało 

w dniach 9-23 marca 2020 roku, a formularz zos-

tał udostępniony za pomocą portalu społeczno- 

ściowego Facebook na grupach studenckich oraz 

tych związanych z księgowością. 

Badana grupa liczyła 51 osób, w tym 

większość stanowiły kobiety - 41 osób (80,4%). 

Największy odsetek ankietowanych znajdował się 

w przedziale wiekowym 21-35 lat - 24 osoby, co 

stanowiło 47,1% respondentów. Drugą najliczniej- 

szą grupą były osoby w wieku 36-50 lat - 23 oso-

by (45,1%). Pozostali znaleźli się w przedziale 

wiekowym 51-65 lat (3 osoby) oraz poniżej 20 lat 

(1 osoba), co stanowiło odpowiednio 5,9% i 2% 

wszystkich ankietowanych. Prawie połowa ankie- 

towanych, czyli 23 osoby, pracuje w księgowoś-

ci dłużej niż 10 lat. Kolejnych 12 respondentów 

to pracownicy ze stażem zawodowym od roku do 

3 lat. W badaniu brało udział po 6 osób pracu-

jących poniżej roku oraz z przedziału od 4 do 6 

lat, a najmniej liczną grupą badanych były osoby 

wykonujące ten zawód od 7 do 9 lat (4 osoby). 

Według zgromadzonych danych - 66,67% respon- 

dentów pracuje w zawodzie na tyle długo, by mieć 

porównanie w sporządzaniu obu form sprawozdań 

finansowych: papierowej oraz elektronicznej. 

Badanie miało również na celu sprawdzenie, jakich 

podatników dotyczą sprawozdania sporządzane 

przez ankietowanych księgowych. Odpowiedzi jest 

więcej niż ankietowanych, ponieważ ponad połowa 

badanych pracuje w biurze rachunkowym, a jed-

nostki te obsługują wielu różnych podatników. 

Z wykresu 1. wynika, że prawie 75% respondentów, 

czyli 38 osób, obsługuje podatników podatku do-

chodowego od osób prawnych, wpisanych do KRS. 

Dodatkowo większość z nich obsługuje również 

podatników podatku dochodowego od osób fizycz- 

nych, którzy prowadzą księgi rachunkowe.

Wykres 1. Rodzaje podatników, których sprawozda-

nia są sporządzane przez ankietowanych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

ankietowych.

Po zbadaniu jakich podatników obsługu-

ją ankietowani, istotne jest sprawdzenie, w jaki 

sposób sporządzają elektroniczne sprawozdanie 

finansowe. Do wyboru były trzy możliwości, które 

przedstawione zostały na Wykresie 2.

Wykres 2. Rodzaje programów do sporządza-

nia e-sprawozdań wykorzystywane przez ankie-

towanych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

ankietowych.

Zdecydowana większość respondentów, 

czyli 36 osób, odpowiedziała, że korzysta z jed-

nego z komercyjnych programów do tworzenia 

i składania e-sprawozdań finansowych. Spośród 

nich, 15 korzysta z programu Sage Symfonia 

50cloud z modułem e-Sprawozdań Finansowych, 

6 z programu OGNIK E-Sprawozdania, a pozos-

tali ankietowani korzystają odpowiednio z takich 

programów jak: Consolia e-Sprawozdanie, Wapro 

Fakir, Comarch e-Sprawozdania, Raks, Rewizor, 

Insert, Gofin, czy  Enova365.

W celu sprawdzenia, czy sprawozdania  
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finansowe składane w formie elektronicznej 

sprawiają problemy księgowym, ankietowani zos-

tali zapytani, czy napotkali jakiekolwiek z nich. 

33 osoby odpowiedziały twierdząco, co zaprezen-

towane zostało na Wykresie 3.

Wykres 3. Trudności występujące podczas 

sporządzania oraz wysyłania e-sprawozdań.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań 

ankietowych.

Problemy ze sporządzaniem oraz składaniem 

e-sprawozdania dotyczyły 22 z 36 ankietowanych. 

Występowały również trudności związane 

z podpisaniem e-sprawozdań, co można zrobić  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 

ePUAP. Kolejne trudności sprawiały przepisy, 

które według respondentów zostały wprowadzone 

w sposób chaotyczny. Najmniejszym proble-

mem dla ankietowanych było zakupienie spe- 

cjalistycznego oprogramowania, które umożliwia 

sporządzanie elektronicznych sprawozdań finan-

sowych. 

Pomimo wskazanych niedogodności, 36 

ankietowanych stwierdziło, iż są zadowoleni, 

z wprowadzenia elektronicznej formy sporządza-

nia sprawozdań finansowych. 11 księgowych 

odpowiedziało, że preferują formę papierową,  

a 6 ankietowanych nie ma zdania na ten temat. 

Może to wynikać z faktu, że w badaniu brały udział 

osoby z relatywnie krótkim stażem pracy i nie są 

w stanie porównać form sporządzania sprawozda-

nia finansowego.

Wprowadzenie sprawozdań finansowych 

w formie elektronicznej świadczy o postępującej 

cyfryzacji oraz rozwoju technologicznym państwa. 

Układ przygotowywanych dokumentów pozos-

tał bez zmian, a jedyną nowością jest przygo- 

towanie ich w formie elektronicznej, wymagającej 

nowych programów, co może się wiązać z koniecz- 

nością poniesienia kosztów ich zakupu oraz pro- 

blemami w nauce ich obsługi. Jednak na podsta- 

wie przeprowadzonych badań ankietowych moż-

na stwierdzić, iż pomimo występowania prob-

lemów związanych z tworzeniem oraz przekazywa- 

niem sprawozdań finansowych, większość ankie-

towanych preferowała nową, elektroniczną formę 

sprawozdań. Cyfryzacja w dziedzinie rachunko- 

wości niewątpliwie dąży w dobrym kierunku. Moż-

na śmiało powiedzieć, że niezależnie od pewnych 

błędów czy potknięć ze strony organów implemen-

tujących zmiany, praca księgowego może z czasem 

okazać się bardziej wydajna, a zarazem mniej ob-

ciążająca niż obecnie.  

Dominik Dyszkowski

Roberta Nawrot

Klaudia Paszczyk

Uniwersytet Gdański

roberta.nawrot@gmail.com
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„ Cyfryzacja w dziedzinie 
rachunkowości niewąt-
pliwie dąży w dobrym 
kierunku.
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TESTY NUMERYCZNE
1. Sudoku. Wypełnij puste pola tak, aby w każdym wierszu, w każdej kolumnie i w każdym 
z dziewięciu pogrubionych kwadratów znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.
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2. Wykres oraz tabela przedstawiają zyski kwartalne i kwartalną liczbę podpisanych umów 
w pewnej firmie X.

Kwartalna liczba podpisanych umów przez firmę X.

2.1 W którym kwartale 2018 roku zysk przypadający na jedno zlecenie był  
największy?

A. I 
B. II
C. III
D. IV

2.2 Ile wyniesie całkowity zysk w 2020, jeżeli zmiana procentowa całkowitego zysku 
między 2019 rokiem, a 2020 rokiem pozostanie taka sama jak między 2018 rokiem, a 2019 
rokiem? Przybliż z dokładnością do tysiąca.

A. 666000
B. 665000
C. 664000
D. 663000

2.3 Dla którego kwartału zyski w 2018 roku są w stosunku 60/71, względem zysków 
w 2019 roku?

A. I
B. II
C. III
D. IV



61

Odpowiedzi:

2.1 D. IV
2.2 A. 666000
2.3 A. I
2.4 A. 688900
2.5 B. 222870

3.1  2
3.2  6 minut
3.3  99 dni, 8 kwiecień
3.4  Adam – 12 lat, Ewa 
  – 8 lat
3.5  30 i 25; 25 i 20

4.  37

2.4 Ile wyniósł zysk przed opodatkowaniem (zysk brutto) w 2019 roku, jeżeli podana 
firma płaci podatek dochodowy w wysokości 19%? Wynik przybliż do cyfry setek.

A. 688900
B. 700000
C. 650300
D. 680300

2.5 Ile wyniesie prognozowany zysk w IV kwartale 2020 roku, jeżeli zysk na jedną umo-
wę w tym okresie będzie taki sam, jak w IV kwartale 2019 roku? Wynik zaokrąglij do jedno-
ści.

A. 212870
B. 222870
C. 223500
D. 213200

3. Zagadki

3.1 Półtorej kury w ciągu półtora dnia znosi półtora jaja. Ile jaj zniesie jedna kura w ciągu 
trzech dni?

3.2 Używając kranu nr 1 wanna napełni się w 10 minut. Używając kranu nr 2 wanna napełni 
się w ciągu 15 minut. A ile czasu potrzeba, by napełnić wannę przy użyciu obydwu kranów 
jednocześnie?

3.3 Ślimak w Sylwestra przegrał zakład i musi wspinać się po 10-cio metrowej ścianie. Każ-
dego dnia pokonuje 20 cm, jednak w nocy kiedy śpi ześlizguje się o 10 cm. Swoją podróż 
rozpoczął 1 stycznia 2020 roku. Kiedy dojdzie na szczyt?

3.4 Adam ma teraz 3 razy tyle lat, ile Ewa miała wtedy, gdy Adam miał tyle, ile Ewa ma teraz. 
Kiedy Ewa będzie mieć tyle lat, ile ma teraz Adam to razem będą mieć 28 lat. Ile lat obecnie 
mają Adam i Ewa?

3.5 Pewna para liczb (X i Y) ma ciekawą właściwość. Różnica tych liczb wynosi 5. Jedna 
i druga są podzielne przez 5. A kiedy napiszemy te liczby obok siebie to otrzymamy liczbę, 
która jest kwadratem ich sumy. Jakie to liczby? 

4. Jaka liczba powinna się znajdować na miejscu znaku zapytania w sześciokącie?

Opracowanie:

Marika Ślusarczyk

Michał Kania
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