
 Magazyn BRE Banku dla ludzi przedsiębiorczych Nr 9 / zima 2012

CD Projekt RED
American Dream  
po polsku

Maciej Witucki
Magia cyfrowych  
zmian



B u s i n e s s & M o r e    3

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjno-reklamowy. Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych 
materiałów. Powielanie w jakiejkolwiek postaci oraz jakąkolwiek techniką części lub całości niniejszej publikacji bez uprzedniego 
pisemnego zezwolenia wydawcy jest zabronione. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych reklam  
i ogłoszeń, które nie dotyczą żadnego z podmiotów z Grupy BRE Banku. 

od początku
04 podsumowanie kwartału 

ludzie
06 Liderzy 
Rozmowa z Maciejem Wituckim, Prezesem Orange Polska.

10 Moim zdaniem 
Ernest Pytlarczyk – Recesja coraz bardziej prawdopodobna.

11 Okiem eksperta  
Przezorny, czyli zabezpieczony.
Michał Michalski o zabezpieczeniu rynku surowców.

business
12 Historia sukcesu 
CD Projekt RED – American Dream po polsku.

16 Rozwiązania 
Leasing na pełnych obrotach.

18 Case study 
Innowacyjność się opłaca – RBB Stal.

finansowanie
22 Fundusze unijne 
KFIT nowe zasady kredytowania unijnego.
24 Nowości 
Fundamenty podwójnie zabezpieczone.
Wsparcie w zakupie mieszkania.
German Desk dla firm z Niemiec.
Platforma na wyższym poziomie – iBRE FX.
Portfel w telefonie.

private banking
30 W złoto warto nadal inwestować 

psychologia
31 By chciało się chcieć 
Jak zmotywować pracowników?

wydarzenia
32 Seminaria BRE-CASE 
Kompleksowy, europejski nadzór nad bankami.

33 Świętujemy jubileusze! 

po godzinach
34 Jeśli nie narty, to co?

36 Biblioteka

38 Felieton 
 

Kończymy rok 2012 w dobrych nastrojach
Po raz pierwszy liczba Klientów indywidualnych obsługiwanych przez 

Grupę BRE Banku przekroczyła 4 miliony. Z naszych usług obecnie korzy-
sta już ponad 15 tysięcy Klientów korporacyjnych. To dla nas duży zaszczyt 
i silny impuls do dalszego innowacyjnego rozwijania naszej oferty dla na-
szych obecnych i przyszłych Klientów.

A co nas czeka w 2013 roku? Czy będzie recesja? Na te pytania na 
łamach B&M odpowiadają nasi eksperci Ernest Pytlarczyk i Michał Mi-
chalski. Ich prognozy wskazują, że PKB może spaść w ujęciu rocznym  
w I połowie 2013 r., a to oznaczałoby obniżenie aktywności ekonomicznej, 
wzrost bezrobocia oraz wyraźny wpływ na procesy dezinflacji w Polsce. 
Ten mało optymistyczny scenariusz może dotknąć także rynek surowców. 
Nasi eksperci radzą więc, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem negatyw-
nych zmian.

Przyszły rok to także rewolucja na rynku telekomunikacyjnym. Nasz 
gość Maciej Witucki, Prezes Orange Polska, opowiada m.in. o usłudze 
Orange Cash do realizacji płatności zbliżeniowych telefonem. W tym nu-
merze B&M pokazujemy również historię pewnego sukcesu i to na skalę 
międzynarodową. Twórcy Grupy CD Projekt RED, którzy od lat współpra-
cują z BRE Bankiem, opowiadają o swoim przepisie na sukces, w którym 
głównymi składnikami są determinacja, znajomość rynku i dążenie do cią-
głej zmiany na lepsze. 

Zachęcamy Państwa do poznania naszych rozwiązań dla biznesu. Opi-
sujemy przykład, jak scedowanie na BRE Leasing zarządzania środkami 
transportu pozwala m.in. na realizację korzyści podatkowych. Wycho-
dzimy również naprzeciw naszym międzynarodowym klientom, dla któ-
rych uruchomiliśmy w ramach usług rynków finansowych tzw. German 
Desk – profesjonalną obsługę w języku niemieckim.

Chcielibyśmy życzyć naszym Drogim Czytelnikom pogodnych i ro-
dzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz udanego w każdym wymiarze 
nowego roku.   
 
Pozdrawiam ciepło,

                    Przemysław Gdański
                 Członek Zarządu BRE Banku 
                    ds. Bankowości Korporacyjnej
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BRE Bank i mBank wprowadziły nowe ułatwienie dla 
mieszkańców Bydgoszczy.  Od 15 listopada mogą oni 
korzystać z nowych kart miejskich będących równo-
cześnie płatniczymi. Zainteresowani mają do wyboru 
dwa rodzaje kart: debetową, powiązaną z rachun-
kiem osobistym eKonto lub izzyKONTO mBanku oraz 
przedpłaconą. Żeby otrzymać tę ostatnią nie trzeba 
podpisywać umowy z bankiem, wystarczy „dołado-
wać” kartę za pomocą przelewu lub przekazu pocz-
towego. Na obu kartach widnieje logotyp mBanku. 
Bydgoska karta miejska wyposażona w funkcje płat-
nicze nie jest pierwszą tego typu, którą oferuje BRE 
Bank. Od 2011 r. jest ona dostępna w Krakowie,  
a w 2013 r. będzie można zakupić kartę także  
w 21 miastach i gminach Górnego Śląska.

W styczniu 2013 r. wchodzi w życie projekt dotyczący wydłużenia 
wieku emerytalnego.
Reforma emerytalna, która do tej pory wzbudza wiele kontro-
wersji w społeczeństwie, przewiduje stopniowe podnoszenie 
wieku emerytalnego i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn. Po-
cząwszy od 2013 roku, wiek emerytalny będzie podnoszony co 
4 miesiące o 1 miesiąc.

Polacy chcą oszczędzać

Reforma emerytalna 
wchodzi w życie

W trzecim kwartale 2012 zysk netto Grupy BRE Banku wyniósł 280,1 mln 
zł, przy dochodach 917,7 mln zł. Oznacza to, że zysk netto jest o 9 proc. 
niższy niż rok wcześniej i 12 proc. niższy niż we wcześniejszym kwartale 
roku. Jest to zgodne z oczekiwaniami rynku. Zysk przypadający na akcjo-
nariuszy banku wynosi 930,7 mln zł, czyli o 9,5 proc. więcej niż  
w tym samym okresie 2011 roku. 
 
Od lipca do września 2012 zysk brutto Pionu Bankowości Detalicznej 
BRE wyniósł 228,5 mln zł i był podobny do tego we wcześniejszym kwar-
tale. W przedostatnim  kwartale Grupa zwiększyła liczbę obsługiwanych 
klientów indywidualnych. Po raz pierwszy ich liczba przekroczyła 4 mln. 
Bank może również pochwalić się większą liczbą klientów korporacyj-
nych. Obecnie z  usług BRE korzysta już blisko 15 tys. przedsiębiorstw. 
Zysk brutto w segmencie Klientów Korporacyjnych i Instytucji wyniósł 
109,9 mln zł. W przedostatnim kwartale 2012 BRE przeprowadził również 
udaną emisję euroobligacji o wartości 500 mln euro.

4mln
klientów

Nowoczesna karta miejska w Bydgoszczy

o tyle wzrasta średnio sprzedaż  

w sklepach w okresie przedświą-

tecznym. Ta tendencja zdaje się być 

odporna na dane i wskaźniki finan-

sowe. Choć wg danych GUS  

w III kwartale 2012 gwałtownie spa-

dła konsumpcja, co związane jest ze 

wzrostem gospodarczym na pozio-

mie 1,4 %, to święta Bożego Naro-

dzenia rządzą się swoimi prawami. 

Polacy z myślą o nich oszczędzają 

czasami przez kilka miesięcy, coraz 

popularniejsze stają się także kre-

dyty gotówkowe, których oferta na 

rynku bankowym pod koniec roku 

jest wyjątkowo zróżnicowana.

Od 20 do 50%Po raz pierwszy również Polska została objęta badaniem „Baro-
metr Oszczędności" CEE Erste Group. Pokazało ono, że podczas 
gdy oszczędzanie pieniędzy ważne jest dla ponad trzech czwar-
tych mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej, to w naszym 
kraju ma to znaczenie dla 80 proc. osób. Deklaracje przy tym 
przekładają się na liczby. W regionie najwięcej odkładają wła-
śnie Polacy i Słowacy – 15 proc. i 12 proc. miesięcznych docho-
dów. Austriacy, Niemcy i Czesi na oszczędności przeznaczają  
9 proc., a Brytyjczycy tylko 7 proc. Jednak nie oznacza to, że nasi 
rodacy odkładają najwięcej. Podczas kiedy Niemcy oszczędzają 
miesięcznie 178 euro, Austriacy 164, to Polakom udaje się prze-
znaczyć na oszczędności średnio  90 euro. Co ciekawe, mężczy-
znom udaje się odłożyć średnio dwa razy więcej niż kobietom.
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liderzy 

Magia cyfrowych 
zmian

Wywiad z Maciejem Wituckim,  
Prezesem Orange Polska.

Jakie zmiany, innowacje czekają rynek te-
lekomunikacyjny? Czego mogą spodziewać 
się użytkownicy telefonii mobilnej?
Czeka nas rewolucja cyfrowa i mobilna, szybki 
rozwój infrastruktury oraz rosnąca liczba użytkow-
ników. Wyzwaniem dla operatorów będzie nie tylko 
umożliwienie swobodnego dostępu do sieci oraz 
dobra oferta na smartfony, ale to, co najważniejsze, 
czyli kontent. Warto jednak przy tym 
pamiętać, że nowe technologie nie są 
i nie mogą być celem samym w sobie. 
Sieć to jedynie narzędzie, które umożli-
wia kreowanie nowych usług i nowych 
możliwości. Potrzebny jest pomysł na 
treści, ale także edukacja ludzi o możli-
wościach, jakie dają nowe technologie, 
która pozwoli w pełni korzystać z ich zalet. 

Magia urządzeń takich jak smartfon i tablet tkwi 
właśnie w możliwości korzystania z niezliczonych 
aplikacji i programów dostępnych w sieci.. To jest 
motorem napędzającym zarówno rozwój samych 
smartfonów, jak i zainteresowanie nimi klientów. 
Przyszłością będą więc wspólne rozwiązania łączące 
ofertę medialną i telekomunikacyjną. Internet stał się 
hybrydą, która łączy w sobie radio, prasę, telewizję, 

rozrywkę i jeszcze coś, co stanowi o jego dodatkowej 
sile – interaktywność. 

Możemy spodziewać się, że w przyszłym roku będzie 
jeszcze ostrzej, szybciej i bardziej kolorowo, czyli że 
klienci będą mogli cieszyć się korzyściami z kolej-
nych etapów wyścigu na oferty, jaki trwa między 
operatorami i producentami sprzętu. Mamy tego 

świadomość i intensywnie się do nich przygo- 
towujemy. Zamierzamy utrzymać pozycję lidera  
i najlepszego operatora dla użytkowników smartfo-
nów w Polsce. 

Firmy telekomunikacyjne w swoich strategiach 
powinny także zacząć uwzględniać zmieniającą się 
strukturę demograficzną klientów. Coraz większą 
grupę stanowią bowiem ludzie, którzy technologii cy-
frowych nie uczyli się w dorosłym życiu, ale są z nią 

obyci od dzieciństwa. Z drugiej strony wyzwaniem 
jest również starzenie się społeczeństw w Europie  
– w 2020 roku 25 proc. populacji stanowić będą 
ludzie powyżej 65. roku życia. Współczesnym wy-
zwaniem społecznym jest więc dziś przełamywanie 
barier mentalnych, opartych na przekonaniu, że nowe 
technologie są zbyt skomplikowane, niebezpieczne 
lub niedostępne dla wszystkich. Większość pokole-

nia 50+ nie używa Internetu dlatego, że 
niezbyt skutecznie pokazano im, w jaki 
sposób mogą go wykorzystać. Ci, którzy 
pierwsi odpowiedzą na związane z tym 
wyzwania znajdą się na wygranej pozycji. 

Coraz częściej i głośniej mówi się  
o NFC, również Orange wprowa-

dza nową usługę Orange Cash. Jak według 
Państwa będzie się kształtował rynek płat-
ności mobilnych w najbliższych latach?
Orange Cash to rozwiązanie, które bazuje zarówno na 
polskich, jak i międzynarodowych doświadczeniach. 
Stworzyliśmy ofertę odpowiednią dla pierwszego 
etapu funkcjonowania na rynku płatności zbliżenio-
wych telefonem: nie wymaga ponoszenia dodatko-
wych kosztów, podpisywania dodatkowych umów, 
jest dostępna „od ręki”, umożliwia kontrolę środków 

Internet stał się hybrydą, która łączy 
w sobie radio, prasę, telewizję, roz-
rywkę i jeszcze coś, co stanowi o jego 
dodatkowej sile – interaktywność. 
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Według statystyk, w tej chwili już blisko połowa 
sprzedawanych w Polsce telefonów komórkowych to 
smartfony.  Do niedawna główną barierą dla klientów 
były ich ceny i ceny mobilnego internetu w planach 
taryfowych dla telefonów. Powodowało to, że klienci, 
którzy decydowali się na zakup smartfona często 
nie wykorzystywali większości jego możliwości w 
obawie o koszty połączeń z internetem. Należało coś 
z tym zrobić, dlatego nasze oferty już od dłuższego 
czasu przygotowujemy właśnie z  myślą o użytkow-
nikach smartfonów.  Oferujemy m.in. taryfy zawiera-
jące zryczałtowaną opłatę za dostęp do internetu, co 
znakomicie ułatwia bycie on-line, bez obaw o koszty 
transmisji danych i wysokość rachunku. Tej jesieni 
wprowadziliśmy nowe Smart plany, idealnie dopa-
sowane do potrzeb smartfonów. Wraz z nimi daliśmy 
klientom unikatowy system zabezpieczenia przed 
dużym rachunkiem za transfer danych. Dzięki niemu 
za korzystanie z internetu w telefonie nie zapłacą 
więcej niż 20 zł miesięcznie. 

Takie działania powodują, że klienci dużo chętniej 
korzystają z usług mobilnych, co więcej ich oferta 
jest coraz bogatsza. To sprawi, że wkrótce nawyki 
mobilne Polaków, będą w pełni porównywalne z na-
wykami innych Europejczyków.

Gdybyśmy mieli  pokusić się o prognozy.  
Z jakiej formy komunikowania się w ramach 
telefonii mobilnej Polacy będą w przyszłości 
korzystać najchętniej?
Odpowiedź jest krótka: z najprostszej, najtańszej  
i najpełniejszej.

Jakie są Państwa plany na kolejne mie-
siące? Czego mogą się spodziewać Wasi 
klienci?
Na pewno będziemy wzbogacać naszą ofertę o 
usługi, które dają naszym klientom pełną wolność 
działania, nie narażając ich na dodatkowe koszty. 
Mocno będziemy chcieli postawić także na usługi te-
lewizyjne, w tym także umożliwiające oglądanie tele-
wizji oraz filmów na życzenie w smartfonie i tablecie. 
Od strony sprzętowej postaramy się zapewnić wiele 
interesujących niespodzianek, nie mogę oczywiście 
jeszcze zdradzić jakich. 

Sukcesy Orange, co Państwo chcieliby prze-
kazać czytelnikom magazynu/klientom 
BRE Banku?
Najważniejszym dla nas wydarzeniem tego roku było 
rozszerzenie marki Orange na usługi stacjonarne. 
Chcieliśmy, aby dla naszych klientów nie oznaczało 
to jedynie zmiany znaczka na fakturze czy szyldu na 
salonie sprzedaży, ale realne korzyści m.in. w postaci 
ofert konwergentnych, łączących świat technologii 

stacjonarnych i mobilnych. Dlatego wprowadzili-
śmy unikatową ofertę Orange Open, która pozwala 
klientom zaoszczędzić pieniądze dzięki temu, że ko-
rzystają z różnych naszych usług w jednym pakiecie. 
Klienci oczekują właśnie takich ofert i my z pewno-
ścią będziemy je rozwijać. Nowy Orange to również 
telewizja i rozrywka dostępna na każdym „ekranie”, 
czyli w telewizorze,  komputerze i na smartfonie,  
a także dostęp do ponad 20 mln utworów muzycz-
nych w jednym z najlepszych światowych serwisów 
oferujących legalną muzykę on-line – Deezer. Naszej 
firmy nie mogło zabraknąć przy organizacji EURO 
2012, największym wydarzeniu sportowym w na-
szym kraju. Marka Orange została globalnym part-
nerem tych mistrzostw w 11 krajach Europy, Orange 
Polska jest od lat sponsorem kadry narodowej, jest też 
jedynym telekomem, który mógł sprostać wysokim 
wymaganiom UEFA i jako partner technologiczny 
zbudować całe zintegrowane środowisko teleinfor-
matyczne do obsługi tego wydarzenia. Zapewniliśmy 
niezawodny system łączności oraz najwyższą jakość 
transmisji meczów. Stworzyliśmy także wiele rozwią-
zań wspierających fanów futbolu. No i oczywiście 
Orange Cash, dzięki któremu nasi klienci, a także 
klienci BRE Banku i mBanku mogą poznać możliwo-
ści nowych technologii i po raz kolejny przekonać się, 
jak nowoczesne usługi zmieniają nasze życie, czyniąc 
je łatwiejszym i przyjemniejszym. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej na temat NFC na stronie 29. Zapraszamy!

i pozwala na płatności w Internecie, umożliwia też 
łatwe wypróbowanie, bez używania własnych pie-
niędzy. To pierwszy krok, który ma ułatwić klientom 
poznanie i polubienie nowych możliwości jakie do-
starcza telefon NFC, a jednocześnie zbudować bazę 
kart SIM NFC dostępnych dla nowych rozwiązań.
 
Nasza karta Orange Cash jest w pełni przygotowana 
do wykorzystania w przyszłości i zastosowania  
w nowych, obecnie niedostępnych jeszcze usłu-
gach np. karty parkingowe, kupony rabatowe, karty 
kontroli dostępu itd. Rynek czeka na ustalenie 
wspólnego standardu dla płatności 
mobilnych, czyli  technologii wspólnej 
dla wszystkich podmiotów, które będą 
chciały udostępniać usługi SIM NFC 
swoim klientom. Takie rozwiązanie 
jest już blisko i zamierzamy je wdrożyć 
jako kolejny krok, po zbudowaniu 
odpowiednio mocnego fundamentu, 
czyli takiej liczby kart SIM NFC na 
rynku, które pozwoli na skuteczne uruchomienie 
pełnego systemu. Co ważne, rozwiązanie, które ma 
szanse stać się docelowym na naszym rynku, będzie 
nowocześniejsze i bezpieczniejsze niż używane 
dotąd przez część operatorów na świecie. Będzie też 
pozwalało bankom na utrzymanie pełnej kontroli nad 
procesem wgrywania kart płatniczych na SIM NFC.

Jak będzie wyglądała współpraca między fir-
mami telekomunikacyjnymi, które oferować 

będą niejako usługę bankową, a bankami, 
które poprzez płatności mobilne oferować 
będą niejako usługę telekomunikacyjną?
Musimy wyraźnie powiedzieć, że operatorzy nie 
oferują usług bankowych. W przypadku rozwiązań 
opartych na NFC, ich rolą jest przede wszystkim 
zbudowanie odpowiedniego fundamentu, na którym 
dostawcy usług, czyli między innymi banki, będą 
mogli tworzyć swoje rozwiązania i oferty. Operatorzy 
muszą zadbać o to,  by ich sieć, usługi oraz sprze-
dawane telefony i karty SIM były przygotowane na 
nowe możliwości, jakie niesie ze sobą technologia 

zbliżeniowa NFC. W przypadku mobilnych kart 
płatniczych, rola operatora będzie sprowadzała się do 
umożliwienia bankom stworzenia specjalnych, za-
bezpieczonych obszarów pamięci na karcie SIM, do 
których dostęp będą miały tylko banki. Będą w nich 
przechowywane np. identyfikatory kart płatniczych 
powiązanych z kartą SIM. Można to zobrazować  
przykładem stosowanym przez Stowarzyszenie Ope-
ratorów GSM (GSM Association), które porównuje 
SIM do hotelu, a operatora do jego zarządcy, który 

wynajmuje swoim gościom – bankom –  pokoje  
i zapewnia ich ochronę oraz pełną prywatność. Dziś 
banki nie mają odwrotu od oferowania usług banko-
wości mobilnej. Potencjał, jaki dają nowe technologie 
tylko czeka, aż ktoś w pełni go wykorzysta. Nie mam 
żadnej wątpliwości, że bankowość mobilna będzie 
się rozwijała coraz szybciej.

Orange to marka ogólnoświatowa działająca 
na różnych rynkach. Czy nawyki Polaków  
w zakresie telefonii mobilnej różnią się od 
nawyków naszych europejskich sąsiadów? 

Trochę tak, ale nie możemy mówić 
tylko o różnicach wynikających  
z nawyków. Kluczową kwestią jest 
dostępność nowoczesnych usług 
mobilnych dla przeciętnego Kowal-
skiego w porównaniu z przeciętnym 
Smithem. Mam na myśli penetrację 
smartfonów,  która w naszym kraju 
jest niższa niż na zachodzie Europy, 

a jest jednym z głównych czynników decydujących 
o sposobie, w jaki klienci korzystają z usług mobil-
nych. Większość użytkowników telefonów komór-
kowych w Polsce wciąż korzysta głównie z rozmów 
i SMS-ów. Pod względem liczby smartfonów i np. 
liczby aplikacji, użytkowników  on-line nie dorównu-
jemy jeszcze Europie, ale to się szybko zmienia, mię-
dzy innymi za sprawą naszych ofert przygotowanych 
specjalnie dla użytkowników smartfonów.

W przypadku operatorów NFC, ich rolą  
jest przede wszystkim zbudowanie 
odpowiedniego fundamentu, na którym 
dostawcy usług, czyli między innymi 
banki, będą mogli tworzyć swoje roz-
wiązania i oferty.

Pod względem 
liczby smartfonów  
i np. liczby aplikacji, 
użytkowników on-
-line nie dorównu-
jemy jeszcze 
Europie, ale to się 
szybko zmienia, 
między innymi za 
sprawą naszych 
ofert przygotowa-
nych specjalnie  
dla użytkowników 
smartfonów.

Maciej Witucki 
PREZES ORANGE POLSKA

Absolwent Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektryki i Robotyki, stypendysta  
École Centrale w Paryżu. Specjalizował się w dziedzinie badań systemów operacyj-
nych i wspomagania decyzji.  Przez wiele lat związany z sektorem bankowym. Od 
2006 roku prezes Telekomunikacji Polskiej i szef Grupy TP, obecnie Orange Polska. 
Pełni funkcję przewodniczącego Rady Programowej Polskiego Forum Obywatel-
skiego, jest m.in. członkiem Rady Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji  
i Technik Multimedialnych oraz członkiem Zarządu PKPP Lewiatan.

liderzy 
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Rok 2012 dobiega końca. Na rynku surow- 
cowym miał wiele wzlotów i upadków,  
a jego zmienność po raz kolejny pokazała, 
jak istotne jest prowadzenie spójnej  
i długofalowej strategii zabezpieczeń  
w przedsiębiorstwie. Istnieje wiele narzędzi 
rynkowych chroniących przed ryzykiem 
negatywnych zmian cen, ale niestety skłon-
ność do ich wykorzystania nadal przychodzi 
zbyt późno. Poniżej przedstawiam zagadnie-
nia, jakie powinni przeanalizować menedże-
rowie, planując działania na przyszły rok.
 
Otoczenie 
Podczas planowania przechodzimy najczęściej od 
ogółu do szczegółu, dlatego w pierwszej kolejności 
powinniśmy pogrupować kilka elementów.
Otoczenie zewnętrzne, czyli to, jak postrzegamy oto-
czenie makroekonomiczne i perspektywy gospodarki 
w średnim horyzoncie czasu (np. do roku), analiza 
konkurencji i jej działań w zakresie zabezpieczeń 
przed ryzykiem oraz czy zabezpieczanie się zwięk-
sza, czy też ogranicza naszą atrakcyjność na rynku.
Otoczenie wewnętrzne, czyli to, w jakim stopniu 
ceny surowców wpływają na nasz biznes, czy posia-
damy wystarczające zasoby ludzkie umożliwiające 
prowadzenie polityki zabezpieczeń, w których ob-
szarach jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko surow-

cowe bez wykorzystania instrumentów finansowych 
i gdzie znajduje się granica, której przekroczenie 
skutkowałoby spadkiem popytu. Dodatkowo musimy 
ocenić jak dużą część ryzyka surowcowego i w ja-
kich okresach jesteśmy skłonni zabezpieczać oraz to, 
jaka jest struktura przepływów surowcowych  
w firmie, i w jakim stopniu są one przewidywalne.
Otoczenie finansowe, czyli rozpoznanie m.in.  
w odniesieniu do jakich surowców i towarów moż-
liwe jest zawieranie transakcji na instrumentach 
finansowych. Dodatkowo istotne jest to, czy formuły 
cenowe kontraktów fizycznych mogą być przenie-
sione na instrumenty finansowe (jeśli tak, to w jakim 
zakresie), jakie są ograniczenia rynku finansowego  
w zakresie wolumenu oraz tenoru transakcji,  
w końcu jakie są koszty wdrożenia polityki zabez-
pieczeń z wykorzystaniem różnych instrumentów 
finansowych.

Strategia 
Kiedy już dokładnie rozpoznamy potrzeby przedsię-
biorstwa i możliwości rynku finansowego możemy 
przejść do strategii. Istnieją dwa główne podejścia: 
statyczne, dążące do całkowitego wyeliminowania 
ryzyka surowcowego, mające charakter instrumen-
talny (każda pozycja surowcowa jest na bieżąco 
zabezpieczana niezależnie od poziomu rynkowego) 
oraz dynamiczne, które wymaga bardziej rozbudo-

wanych analiz i kadry śledzącej na bieżąco rozwój 
sytuacji rynkowej. Może ona mieć sztywny szkielet 
określający procentowy poziom zabezpieczenia, 
jednakże pozostawiający menedżerom dużo swo-
body w zakresie doboru najbardziej optymalnego 
czasu realizacji transakcji jak i rodzaju instrumentów 
finansowych.

Wdrożenie
Kolejnym krokiem jest realizacja strategii. W tym celu 
należy zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną 
do zawierania transakcji, ich potwierdzania i bieżącej 
wyceny. Następnie należy wybrać partnera banko-
wego, z którym planuje się współpracę i zawieranie 
transakcji finansowych. Istotnym elementem tego 
procesu będzie jakość dokumentacji, doświadczenie 
banku na rynku surowcowym, limity transakcyjne  
i relacje.

Jak widać droga do zbudowania idealnego mo-
delu nie jest krótka i wymaga nakładu pracy, aby 
przyniosła pozytywne efekty. Na szczęście w BRE 
Banku „wyróżniają nas ludzie”, którzy swoim do-
świadczeniem i kompetencjami są w stanie pomóc 
przedsiębiorcy w doborze najbardziej optymalnych 
rozwiązań i uczynić cały proces możliwie jak najbar-
dziej przyjaznym. 

Przezorny,  
czyli zabezpieczonyPrognozy wzrostu polskiej gospodarki są 

oparte na wierze w kolejny szczęśliwy zbieg 
okoliczności.  Tym razem rzeczywistość może 
okazać się zdecydowanie mniej różowa,  
a  kraj pomimo oddalenia obaw o rozpad 
strefy euro może niebawem znaleźć się  
w recesji. Naszym zdaniem PKB spadnie  
w ujęciu rocznym w I połowie 2013, a to 
oznacza obniżenie aktywności ekonomicznej, 
wzrost bezrobocia oraz wyraźny wpływ na 
procesy dezinflacji w Polsce. I nie chodzi tu 
o drobną czkawkę, ale poniesienie kosztów 
spowolnienia, w które polska gospodarka we-
szła 2-3 kwartały wcześniej. Co skłoniło nas 
do ogłaszania tak negatywnego scenariusza?
 
Stagnacja w strefie euro
Podtrzymanie integralności unii monetarnej nie wy-
generowało przyzwoitego ożywienia gospodarczego 
w strefie euro. Prawdopodobnie dzięki gotowości 
ECB do skupu obligacji rządowych „ubezpieczono” 
rynki finansowe przed kolejnym kryzysem, jednak 
popyt na kredyt wciąż nie rośnie, a do tego zmniejsza 
się zaangażowanie największych grup bankowych 
na rynkach innych niż macierzyste. Krajom peryferii 
ciągle daleko do ustabilizowania sytuacji na rynku 
pracy czy nieruchomości. Nawet gospodarka nie-
miecka złapała zadyszkę. Po słabym III kwartale  
w kolejnym Niemcy prawdopodobnie zanotują 
ujemne tempo wzrostu gospodarczego. Trudno więc 
w obecnych warunkach liczyć na impuls wzrostowy 
dla tamtejszego eksportu. Przekraczająca 95 proc. ko-

relacja między polskim a niemieckim eksportem każe 
zatem wątpić w cudowne odbicie naszej wymiany 
handlowej. 
 
Po licznych rewizjach danych GUS i NBP wyłania się 
nowy obraz tzw. eksportu netto. Choć ta w gruncie 
rzeczy rezydualna miara będzie miała istotny udział 
we wzroście PKB (nawet 3-4 pp.), to nie pozwoli 
jednak na utrzymanie dodatniego tempa wzrostu 
całej gospodarki. Do tego konieczny byłyby silny 
zewnętrzny impuls. Istnieje co prawda jeszcze inna 
droga – mocne osłabienie złotego. Biorąc jednak pod 
uwagę stanowisko wiodących banków centralnych 
i restrykcyjną politykę RPP – jest to praktycznie 
niemożliwe. Jedyne na co możemy liczyć to umiarko-
wane osłabienie złotego, niezdolne do wygenerowa-
nia „big push".
 
Spadek popytu wewnętrznego
Najistotniejszym czynnikiem powodującym recesję 
będzie jednak spadek popytu krajowego. Proces ten 
już zresztą się rozpoczął – w II kwartale wskaźnik ten 
obniżył się o 0,2 proc. w ujęciu rocznym. Spadające 
dochody realne gospodarstw domowych muszą 
przełożyć się na dalsze uszczuplenie konsumpcji pry-
watnej. Możliwości jej finansowania poprzez zbycie 
aktywów są ograniczone tym bardziej, że „zaciskać 
pasa” będą raczej biedniejsze rodziny, borykające 
się z tak zwanym ,,twardym’’ ograniczeniem budże-
towym. Ratunek leży zatem wyłącznie w bieżącym 
dochodzie realnym, a perspektywy jego wzrostu 
są mgliste.  Spadające wyniki finansowe przedsię-

biorstw ograniczą żądania płacowe pracowników.
Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, spodzie-
wamy się, że w najbliższych kwartałach dynamika 
wydatków konsumpcyjnych zbliży się do zera. 
Sytuacji nie poprawi też wyhamowanie inwestycji 
infrastrukturalnych, związanych silnie z inwestycjami 
prywatnymi. Dane o kredytach inwestycyjnych jasno 
wskazują, że firmy kontynuują rozpoczęte projekty, 
nie inicjując nowych. A to tylko pogłębi spowolnienie, 
którego nie powstrzyma zapowiedziany przez pre-
miera pakiet infrastrukturalny. Program „Inwestycje 
polskie” to zaledwie wypełnienie luki po ograniczeniu 
przez banki finansowania dla sektora budowlanego. 
Wreszcie na koniec istotny szczegół. Tłuste lata 
konsumpcji publicznej mamy już za sobą, a więc 
dynamika wydatków sektora rządowego i samorzą-
dowego na poziomie 4 proc. to już przeszłość. Mini-
ster finansów musi obecnie balansować pomiędzy 
koniecznością stymulacji fiskalnej a utrzymaniem de-
ficytu w ryzach. Uważamy, że zaciskanie pasa będzie 
regułą, a nie wyjątkiem. O stymulacji fiskalnej  
w postaci obniżek podatków możemy tylko poma-
rzyć. Podróż po składowych PKB kończymy smutną 
konkluzją – w najbliższych kwartałach naszą gospo-
darkę czeka recesja, a psychologiczny aspekt tego 
zjawiska wpływać będzie oczywiście na percepcję 
decydentów i rynków finansowych.

moim zdaniem 

Recesja coraz bardziej 
prawdopodobna 

Ernest Pytlarczyk

Doktor nauk ekonomicznych, ma tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W maju 
2011 roku, wraz z Marcinem Mazurkiem, zdobył nagrodę dla najlepszego analityka 
makroekonomicznego w konkursie Narodowego Banku Polskiego. W przeszłości 
pracował jako analityk rynków finansowych w Banku Handlowym, jako researcher 
w Instytucie Cykli Koniunkturalnych na Uniwersytecie w Hamburgu oraz w Banku 
Centralnym Niemiec we Frankfurcie. Jest jednym z najbardziej cenionych specjali-
stów na polskim rynku. 

GłóWNy EKONOMISTA BRE BANKU

Zobacz więcej na:

www.brebank.pl/ekonomiczny 

Michał Michalski 
WyDZIAł INSTRUMENTóW STRUK-
TURyZOWANyCH, DEPARTAMENT 
SPRZEDAży RyNKóW FINANSOWyCH 
BRE BANKU



historia sukcesu 

Mówią, że swój sukces zawdzięczają determinacji, umiejętności znajdowania 
właściwych ludzi, znajomości rynku i dążeniu do ciągłej zmiany na lepsze. Ale także 
szczęściu. Zgodnie podkreślają, że bez tych wszystkich elementów nie byłoby dziś 

Grupy CD Projekt RED. 

KORnEliA DORACKA

American Dream  
po polsku

– Jeszcze nie – te dwa krótkie słowa padają 
podczas naszego spotkania kilkukrotnie, zawsze 
w kontekście platformy GOG.com i jej rosną-
cej roli na rynku światowym i co za tym idzie 
zmniejszania dystansu do obecnego potentata 
Steam. Gdy zwracam na to uwagę, prezes Adam 
Kiciński milknie na chwilę i – chyba trochę za-
niepokojony, że można jego słowa odebrać jako 
zapowiedzi mocno na wyrost – tonuje swoją wy-
powiedź. Tymczasem ja nie mam najmniejszych 
wątpliwości, że słówko „jeszcze” jest tu w pełni 
uzasadnione. W końcu rozmawiam z ludźmi, 
którzy nieraz udowodnili, że niemożliwe staje 

się możliwe. Dlaczego więc GOG.com, angloję-
zyczna globalna platforma cyfrowej dystrybucji 
gier na PC, którą Grupa CD Projekt RED wymy-
śliła i uruchomiła w 2008 r., nie miałaby kiedyś 
(„jeszcze nieprędko” jak mawia Adam Kiciński) 
zdystansować amerykańskiego potentata Steam 
firmy Valve? Przecież już dziś GOG.com, z ponad 
7,5 mln ściągniętych gier, zajmuje pozycję drugiej 
na świecie, niezależnej cyfrowej platformy dystry-
bucji gier. Dlaczego więc z czasem („jeszcze nie 
teraz”) siła CD Projekt RED nie miałaby być taka, 
że to nie ona – chcąc np., jak obecnie, poszerzyć 
działalność o produkcję i sprzedaż gier na plat-

formy mobilne − będzie wysyłała maile do Apple'a, 
ale to on i jemu podobni giganci sami zaproszą ją 
do współpracy? Przecież niegdyś zgłosiły się już 
do niej takie legendy jak Warner Bros. czy The Walt 
Disney Company. Pierwszy, zachęcony światowym 
sukcesem „Wiedźmina”, zaproponował w 2011 r. 
odkupienie licencji na „Wiedźmina 2” firmie Atari, 
która wydawała grę na rynku północnoamery-
kańskim. Drugi, zadowolony ze współpracy z CD 
Projekt (dziś CDP.pl) jako wydawcą i dystrybutorem 
swoich gier komputerowych, zaoferował w 2009 r.,  
by ten stał się również wyłącznym dystrybuto-
rem filmów Disneya na DVD i Blu-ray w Polsce. 

1 2    B u s i n e s s & M o r e B u s i n e s s & M o r e    1 3



Po raz pierwszy w spektakularny sposób 
udowodnili na co ich stać, gdy w 1999 r. 
wprowadzili na polski rynek „Baldur’s Gate”. CD 
Projekt istniał już pięć lat i był autoryzowanym 
dystrybutorem gier American Laser Games, 
Acclain, Blizzard, Interplay. Zasłynął tym, że jako 
pierwszy zaczął wydawać gry z polskimi instruk-
cjami i w polskich pudełkach. Wcześniej jednak 
zrobił coś, co miało mu przynieść przewagę 
konkurencyjną, a w niedalekiej przyszłości także 
zrewolucjonizować cały krajowy rynek gier kom-
puterowych. Wynegocjował bowiem u swoich 
dostawców ceny adekwatne do naszych realiów. 
Dzięki temu gry, które kosztowały 
50 euro, mógł zaoferować pol-
skiemu klientowi po 99, a potem 
nawet 49 i 19 zł. Wtedy przyszedł 
czas na „Baldur’s Gate”.
– Średnia cena płyty z piracką  
grą wynosiła wtedy ok. 20 zł,  
a my legalną grę w polskiej wersji 
językowej, z udziałem znanych 
polskich aktorów, składającą się  
z pięciu CD-ROM-ów, uzupełnionych jeszcze 
o dodatki, zaoferowaliśmy za 99 zł – wspomina 
Adam Kiciński. – Tym samym kupowanie pirac-
kich gier przestało się po prostu opłacać. 
Efekt przerósł najśmielsze oczekiwania. Ich sa-
mych i rynku. Reakcję tego ostatniego najlepiej 
oddaje zdanie, które usłyszeli wkrótce potem, 
podczas spotkania z przedstawicielem firmy 
Interplay, amerykańskiego wydawcy gry: „To 
niemożliwe, w Polsce tyle się nie sprzedaje…” 
Rzeczywiście, nowe gry sprzedawały się u nas 

wtedy w nakładach liczonych setkami sztuk. 
„Baldur’s Gate” już pierwszego dnia kupiło  
18 tys. klientów.  To był przełom. Od tej chwili 
sprzedaż legalnych, dobrych gier osiągała po-
ziom nawet 20 tys. sztuk. 

Sukces w biznesie często osłabia czuj-
ność i staje się początkiem końca. Oni 
nadal twardo stąpali po ziemi. Oni, czyli założy-
ciele CD Projekt: Marcin Iwiński (dziś członek 
Zarządu CD Projekt RED) i Michał Kiciński, oraz 
brat Michała − Adam (od 2010 r. prezes) i jego 
przyjaciel Piotr Nielubowicz (obecnie członek 

Zarządu). – Doskonale zdawaliśmy sobie sprawę, 
że jesteśmy tylko pośrednikami – opowiada 
Adam Kiciński. − A to znaczyło, że stanowimy 
łakomy kąsek dla potentatów z branży, dla 
których najprostszym sposobem na wejście na 
nowy rynek jest przejęcie takiej firmy jak nasza. 
Wiedzieliśmy jedno. Chcąc uniknąć takiego losu, 
musieliśmy z wydawcy stać się deweloperem. 
I to nie byle jakim. Aby zaistnieć na tym rynku, 
potrzebne było mocne wejście. 
Triumfy na rynku księgarskim święcił wtedy 

„Wiedźmin”. Michał Kiciński od razu dostrzegł 
potencjał, jaki kryje w sobie proza Andrzeja 
Sapkowskiego i stworzona przez niego postać 
Geralta z Rivii. Prace nad grą RPG, której akcja 
miała rozgrywać się w świecie stworzonym 
przez najsłynniejszego polskiego pisarza fantasy, 
rozpoczęły się w 2002 r. Trwały pięć lat i pochło-
nęły blisko 20 mln zł. − Wszyscy zakładaliśmy, że 
to zajmie mniej czasu i będzie wymagało mniej 
pieniędzy − nie kryje Adam Kiciński i dodaje, że 
w tym czasie przekonali się na własnej skórze, 
dlaczego NASA, która kwalifikuje różnego ro-
dzaju projekty pod kątem stopnia ich trudności, 

tworzenie gier komputerowych 
zalicza do drugiej kategorii, zaraz 
po lotach orbitalnych…

Już przed premierą  
w październiku 2007 r. czuli 
jednak, że stuosobowemu ze-
społowi udało się stworzyć coś, 
co może stać się prawdziwym 
hitem. Nie mylili się. Jeszcze  

w tym samym roku na „Wiedźmina” i jego 
twórców posypał się deszcz nagród, potem 
przyszły kolejne. CD Projekt RED już za pierwszą 
część „Wiedźmina" zdobył ich przeszło 100. 
Zawieszone w holu na ceglanej ścianie, tuż przy 
wejściu do siedziby firmy, zlokalizowanej na 
warszawskiej Pradze, nie pozostawiają wątpli-
wości, co jest wizytówką Grupy. Nic dziwnego. 
„Wiedźmin” i wprowadzona w maju 2011 r. jego 
druga część sprzedały się już w ponad 4 mln 
egzemplarzy na całym świecie (w tym w bardzo 

egzotycznych krajach), a gra trafiła na okładki  
i pierwsze strony wielu gazet, nie tylko branżo-
wych. 
 
Zanim jednak powstała wspomniana 
kontynuacja „Wiedźmina”, wybuchł 
globalny kryzys. – A my zaciągnęliśmy nieco 
wcześniej duży kredyt – mówi Piotr Nielubo-
wicz. − Bo przedłużające się prace nad „Wiedź-
minem” i koszty z tym związane nadszarpnęły 

jednak kondycją finansową firmy. I wtedy 
zrodziła się idea fuzji z Optimusem, giełdowym 
weteranem, który szukał pomysłu na biznes. 
Optimus dał nam nie tylko dodatkowe finanso-
wanie, umożliwiające dokończenie produkcji  
i wydanie z dużą pompą „Wiedźmina 2", ale 
także tożsamość giełdową i większą wiarygod-
ność w oczach rynku.  

Już po tych wydarzeniach Grupa CD Pro-
jekt RED powróciła do współpracy z BRE 
Bankiem, którego klientem była do 2007 r.  
− O naszym stosunku do niego najlepiej świad-

czy to, że prywatnie wszyscy członkowie Za-
rządu korzystają z usług mBanku – zdradza Piotr 
Nielubowicz. 
Dziś Grupa leasinguje swoją flotę samochodową 
z BRE Leasing, dokonuje przewalutowań za po-
średnictwem BRE Banku, a także korzysta  
z gwarancji bankowych oraz kredytów: obroto-
wego na działalność dystrybucyjną i długotermi-
nowego na produkcję. Dzięki temu m.in. może 
ze stoickim spokojem przygotowywać zapowie-
dziane dwie kolejne gry RPG, w tym jedną roz-
grywającą się w odległej przyszłości, bo w roku 
2077, opartą na świecie Cyberpunk. Czy okaże 
się ona takim sukcesem jak obie części „Wiedź-
mina”? Na odpowiedź przyjdzie nam poczekać 
do premiery, która odbędzie się prawdopodobnie 
w 2015 r. 

historia sukcesu 

W 2006 r. rozpoczęłam pracę w BRE Banku  
i swoją przygodę z Grupą CD Projekt RED.  
W owym czasie projekt wyprodukowania gry 
komputerowej od zera wydawał się także dla 
nas abstrakcyjny i raczej ryzykowny. Cieszę się, 
że mogłam nie tylko blisko obserwować postępy 
jego realizacji, ale również − dzięki wparciu  
finansowemu udzielanemu przez Bank − poczuć 
się ważnym elementem jego powodzenia. Przy 
finansowaniu tego typu działalności istotny oka-
zał się konstruktywny i otwarty dialog z decy-
dentami kredytowymi. Dobra komunikacja  
i otwartość pozwalają nam spełniać oczekiwania 
klienta. Cieszymy się bardzo, że udało nam się 
reaktywować współpracę. Dodatkowo pozna-
łam fantastycznych, pełnych energii ludzi, którzy 
zarażają entuzjazmem i pozwalają osiągnąć po-
czucie satysfakcji z wykonywanej pracy.

JOANNA KARPIńSKA 

DORADCA KLIENTA W WARSZAWSKIM  
ODDZIALE KORPORACyJNyM BRE BANKU

Stworzenie „Wiedźmina” zajęło firmie  
pięć lat i pochłonęło prawie 20 mln zł.

Jednak pomimo ogromu prac było warto. 
Gra oraz jej kontynuacja „Wiedźmin 2” 

sprzedały się w 4 mln egzemplarzy na ca-
łym świecie. To imponujący wynik.

Grupa CD Projekt RED 
od lat współpracuje  

z BRE Bankiem.
Korzysta m.in. z BRE  
Leasing, przewaluto-

wań, gwarancji  
bankowych. Wyzwanie   

finansowanie nowych 
projektów
 
Rozwiązanie  
kredyt długoterminowy 
 
Efekt   
możliwość wprowadzenia  
na rynek światowy nowych 
gier RPG
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W  latach poprzednich głównym źródłem 
pozyskania pojazdów do flot był kla-
syczny leasing. Ostatnio wielu klientów zmie-
nia zdanie na temat umiejscowienia procesów w 
zakresie zarządzania flotą. Klienci  coraz częściej 
nie chcą mieć problemów z zarządzaniem sa-
mochodami, nie chcą tworzyć rozbudowanych 
struktur kadrowych, nie mają zamiaru wykupy-
wać pojazdów po zakończeniu kontraktu, lecz 
wolą wymieniać je cyklicznie na nowe. Klienci 
z tej grupy z reguły oczekują nie tylko finan-
sowania pojazdów, ale nadzoru oraz komfortu 
korzystania z floty. Interesują się dodatkowymi 
usługami, rozliczanymi w ratach, jak ubezpiecze-
nia komunikacyjne i świadczenia assistance.

Full Service Leasing to indywidualny model 
finansowania, gdzie Klient korzysta z preferencji 
podatkowych analogicznych do leasingu. Przede 

wszystkim  jest to elastyczny, szybki i wygodny 
sposób finansowania. Wiążą się z nim niższe 
podatki niż w przypadku kredytu, bo wpłata po-
czątkowa i raty leasingowe w całości mogą być 
wliczane w koszty uzyskania przychodu,  
a VAT naliczany jest od poszczególnych opłat,  
a nie od razu od pełnej wartości pojazdu. Po-
nadto ten wariant charakteryzują proste  
i szybkie procedury, dużo wygodniejsze niż  
w przypadku kredytu bankowego. A pośrednio 
korzystanie z leasingu przyczynia się do po-
prawy płynności finansowej, gdyż koszty pokry-
wane są z bieżących przychodów firmy. 

Atuty przemawiające za przekazaniem kom-
pleksowego zarządzania środkami transportu 
użytkowanymi przez przedsiębiorstwo firmie 
specjalistycznej, to przede wszystkim pełna kon-
trola nad posiadanym parkiem samochodowym, 

łatwość pozyskania niezbędnych informacji co 
do bezpieczeństwa i stanu pojazdu, odciążenie 
użytkownika od kontroli kosztów serwisowych, 
ale także skupienie się na podstawowych czyn-
nościach wpływających bezpośrednio na cele 
przedsiębiorstwa.  

Z ziemi obcej do Polski…
Coraz  większe zainteresowanie powyższymi 
usługami spowodowane jest m.in. lokowaniem 
w Polsce przedstawicielstw firm zachodnich, 
które znają już te produkty, korzystają z nich 
w swoich krajach macierzystych i chciałyby 
użytkować pojazdy na podobnych zasadach 
w miejscach, gdzie prowadzą działalność. Także 
zwiększające się zainteresowanie nowymi 
usługami finansowymi i pozafinansowymi krajo-
wych przedsiębiorstw, które obecnie jeszcze nie 
zapoznały się z możliwościami outsourcowania 

zarządzania parkiem pojazdów stanowi o znacz-
nych perspektywach tego rynku.

Wyoutsource’uj sobie flotę
Full Service Leasing to usługa skiero-
wana przede wszystkim do 
przedsiębiorstw wykorzystu-
jących w swojej działalności 
park kilkunastu, kilkudzie-
sięciu, a nawet kilkuset 
samochodów, zróżnicowany 
co do rodzaju pojazdów 
oraz rozśrodkowany ze względu na działalność 
przedsiębiorstwa. Jesteśmy przekonani, że 
korzystanie z usług FSL jest opłacalne już przy 
kilku pojazdach. 
Na wybór modelu zarządzania zdecydowanie 
wpływa liczba posiadanych przez przedsiębior-
stwo samochodów. Im więcej samochodów, 

tym większe służby wewnętrzne niezbędne są 
do zarządzania flotą. Firmy oferujące usługi FSL 
dysponują potężnym zapleczem personalnym, 
technicznym oraz informatycznym, aby zapew-
nić klientom profesjonalną obsługę. Poza tym w 

przypadku dużych flot ważnym elementem są 
uproszczenia księgowe i ułatwienia w budżeto-
waniu kosztów dzięki stałej niezmiennej racie 
oraz zbiorczej miesięcznej fakturze.
 
Dzięki ofercie usług FSL przedsiębiorstwa 
nie muszą organizować własnych działów, 

inwestować w urządzenia i ludzi, bez po-
trzeby natychmiastowego i trwałego  
angażowania kapitału firmy w sferę obsługi-
waną na zewnątrz. 
Poza tym, kolejnymi atutami przemawiającymi za 

przekazaniem kompleksowego zarządza-
nia środkami transportu użytkowanymi 
przez przedsiębiorstwo firmie specjali-
stycznej takiej jak BRE Leasing, są przede 
wszystkim korzyści podatkowe, obniżenie 
kosztów eksploatacji floty samochodowej, 
pełna kontrola nad posiadanym parkiem 

samochodowym, łatwość pozyskania niezbędnych in-
formacji co do bezpieczeństwa i stanu pojazdu,  moż-
liwość zaplanowania w czasie rzeczywistym kosztów 
użytkowania pojazdów, odciążenie użytkownika od 
kontroli kosztów serwisowych oraz skupienie się 
na podstawowych czynnościach wpływających 
bezpośrednio na cele przedsiębiorstwa.

Działalność polegająca na świadczeniu usług zarządzania środkami transportu 
jest na świecie znana i wykorzystywana od wielu lat. W Polsce rozwiązanie 

to zyskuje coraz większe uznanie. Można przyjąć, że obecnie usługi wynajmu 
długoterminowego [Full Service leasing – FSl] są na tle całego sektora usług 

leasingowych w Polsce najbardziej dynamicznym segmentem branży. 

DARiUSZ TUCHARZ 
DYREKTOR PiOnU CAR FlEET MAnAGEMEnT BRE lEASinG SP. Z O.O. 

Leasing na pełnych 
obrotach

Scedowanie na BRE Leasing zarządzania 
środkami transportu pozwala m.in. na  
korzyści podatkowe, czy też obniżenie  

kosztów eksploatacji.

1 6    B u s i n e s s & M o r e B u s i n e s s & M o r e    1 7

rozwiązania 



case study 

Coraz więcej polskich przedsiębiorców,  
i to z najróżniejszych branż, chce 

wprowadzać w swoich firmach nowe 
technologie. Źródłem finansowania 

projektów może być  kredyt 
technologiczny.

 

MOniKA nYCZ

Innowacyjność  
się opłaca

Istotnym elementem polityki Unii Euro-
pejskiej są innowacje. To dzięki nim poja-
wiają się nowe, lepsze produkty, usługi  
i działania przyczyniające się do rozwoju, za-
równo gospodarczego jak i cywilizacyjnego, 
krajów członkowskich.  Unia popiera prowa-
dzenie badań naukowych, zwłaszcza gdy prze-
kładają się na konkretne projekty. 
 
Choć Polska jeszcze do liderów innowacyjności 
nie należy, to z roku na rok sytuacja się poprawia. 
Coraz więcej przedsiębiorców zauważa, że do 
bycia konkurencyjnym nie wystarczy już tylko 
dobra cena. Wielu z nich, żeby zwiększyć swoje 
szanse na rynku krajowym, a nieraz i zagranicz-
nym, nie boi się sięgać po nowe technologie. Im 
właśnie przychodzi z pomocą UE m.in. z działa-
niem 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka „Kredyt Technologiczny". Co się 
kryje pod tą nazwą? Jeden z rodzajów kredytów 
inwestycyjnych, ale bardziej atrakcyjny od komer-
cyjnego. Łączy on bowiem w sobie różne źródła 
finansowania: środki własne firmy, kredyt bankowy 
i dotację publiczną, czyli tzw. premię technolo-
giczną. Może ona wynieść maksymalnie 4 mln zł 
(poziom dofinansowania uzależniony jest od lokali-
zacji inwestycji, wielkości firmy) i jest przeznaczana 
na spłatę części kredytu udzielonego przez bank, 
który podpisał umowę współpracy z BGK. 
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Kredyt technologiczny daje szansę na rozwój firmom 
z sektora MSP, czyli zatrudniającym do 250 pracow-
ników i nieosiągających przychodów ze sprzedaży 
większych niż 50 mln euro lub mających sumę bilan-
sową nie większą niż 43 mln euro. Dotacja w postaci 
premii technologicznej może zostać przeznaczona 
na realizację inwestycji związanej z wdrożeniem 
własnej lub zakupionej nowej technologii. Przy czym 
nie może ona być stosowana na świecie dłużej niż 
5 lat – co musi potwierdzić jednostka naukowa czy 
centrum badawczo-rozwojowe. Wprowadzenie 
innowacji w przedsiębiorstwie musi zaowocować 
uruchomieniem produkcji nowych lub 
znacząco ulepszonych produktów, wyro-
bów, usług.
 
Kredyt technologiczny może być udzie-
lany przez bank kredytujący a wsparcie 
ze środków publicznych w postaci tzw. premii 
technologicznej przyznawane jest przez Bank Go-
spodarstwa Krajowego. Żeby uzyskać dotację firma 
nie wysyła wniosku do BGK. Cała korespondencja 
przedsiębiorstwa z BGK odbywa się za pośrednic-
twem banku kredytującego. BRE Bank był pierw-
szym w Polsce bankiem, który podpisał umowę  
o współpracy w ramach tego działania.
 
Do kredytu technologicznego przeko- 
nało się już wiele firm, w tym grupa RBB- 
Stal. Początki przedsiębiorstwa sięgają aż lat 50., 
kiedy to Janina i Florian Rybka założyli własny za-
kład. Firma rzemieślnicza przetrwała zmiany  
w gospodarce, kryzysy finansowe, zawirowania na 
scenie politycznej i funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 
W tym czasie przedsiębiorstwo nie tylko zamieniło 

siedzibę na znacznie większą, poszerzyło zakres 
działalności, zdobyło licznych klientów, ale również 
zmieniło nazwę, udziałowców i formę prawną. 
Zakład rzemieślniczy przekształcił się w spółkę cy-
wilną, a następnie w 2001 roku w spółkę jawną.  Jej 
założycielami zostali: Janina Rybka, Maria Borusiak  
i Włodzimierz Borusiak. 

Milowym krokiem dla firmy było urucho-
mienie w 2003 roku Stalowego Centrum 
Serwisowego. Dzisiaj jest główną działalnością 
i  źródłem dochodów grupy. Ponieważ wymagania 

rynku rosły, w 2007 roku wspólnicy postanowili po-
dzielić przedsiębiorstwo na dwie spółki: RBB-STAL 
Spółkę Akcyjną, która oferuje usługi Stalowego 
Centrum Serwisowego (cięcie kręgów stalowych na 
taśmy, formatki i arkusze) oraz RBB-STAL J. Borusiak 
Spółkę Komandytową, specjalizującą się w produkcji 
kołnierzy stalowych w technologii obróbki metalu 
metodą skrawania, oraz wytwarzaniem małogaba-
rytowych konstrukcji metalowych w technologii 
spawania. 

Obecnie wyroby grupy można znaleźć 
praktycznie wszędzie. Firma produkuje taśmy, 
arkusze, formatki z blach dla sektora przemysłowego, 
maszynowego, budowlanego, samochodowego, 
stoczniowego oraz AGD, a także kołnierze stalowe 
do rur, małogabarytowe konstrukcje stalowe, w tym 

zasobniki ciepła.  Poza tym świadczy usługi cięcia, 
gięcia i wypalania materiału powierzonego przez 
klienta. Obecnie grupa RBB zatrudnia ponad 200 osób. 

RBB-Stal nie przepuszcza okazji do inwe-
stycji. – Kiedy tylko było to możliwe staraliśmy  się 
o dofinansowanie unijne. Kredyt technologiczny był 
właściwie ostatnim narzędziem, z którego mogliśmy 
jeszcze skorzystać. Ponieważ udało nam się zdobyć 
prawa do wykorzystania nowej technologii, to się-
gnięcie po dofinansowanie na realizację planów in-
westycyjnych było dla nas czymś naturalnym – mówi 

Maciej Frąckowiak, członek rady nad-
zorczej RBB-Stal, doradca podatkowy. 
Firma chciała zmienić sposób łączenia 
elementów zasobników ciepła. Do połą-
czenia muf i wężownic z płaszczem za-
sobnikiem konieczne było czasochłonne 

spawanie. Zakupiona technologia zastąpiła spawanie 
mocowaniem poprzez plastyczne odkształcenie  
i sprasowanie materiałów.  
RBB-Stal, która nie była klientem BRE, zastanawiała 
się nad różnymi bankami. Wybór padł na BRE. Spółkę 
przekonało to, że bank polecają różne firmy doradcze, 
ma największe doświadczenie z tego typu wnioskami 
i największą skuteczność. W dodatku oddział banku 
był niedaleko siedziby RBB Stal.. 
Po znalezieniu banku zaczęła się bardzo intensywna 
praca. Biuro ds. Unii Europejskiej w BRE Banku 
szczegółowo wytłumaczyło spółce na czym dokładnie 
polega kredyt technologiczny, jak powinien wyglądać 
wniosek, jakie dokumenty są wymagane, itp.
Jeśli firma starająca się o dotację zgłasza się do BRE, 
to bank  pomaga w przygotowaniu wniosku o przy-
znanie dofinansowania, gromadzeniu wymaganej 

dokumentacji, wspiera przedsiębiorstwo na etapie 
realizacji i rozliczania inwestycji finansowanych 
ze  środków unijnych. Firma może także liczyć na 
weryfikację dokumentacji aplikacyjnej (wniosek, 
opinia, biznesplan) przed jej złożeniem do admini-
stracji. Bank daje także firmie darmowe konsultacje 
dotyczące planów inwestycyjnych, doborów mon-
taży, z uwzględnieniem środków unijnych wykorzy-
stanych w montażu z działania 4.3 i KFIT. BRE Bank 
daje dodatkowo także szansę udziału w bezpłat-
nych konferencjach, warsztatach i seminariach  
z tematyki unijnej. 

Wartość inwestycji RBB-Stal to ponad 8,22 
mln zł, z czego kredyt technologiczny to 
6,112 mln. Grupa starała się o dofinansowanie  
w kwocie maksymalnej, czyli 4 mln zł. Efekty już 
widać gołym okiem. 18 października została oddana 
do użytku nowa hala sfinalizowana ze środków  
w ramach 4.3 PO IG. Już następnego dnia, pod czuj-
nym okiem specjalisty od nowej technologii, ruszyły 
próby produkcyjne i zostały wyprodukowane pierwsze 
zasobniki ciepła służące magazynowaniu nadmiaru 
energii cieplnej. Jak wyjaśnia grupa, dają one oszczęd-
ności rzędu 20-30% kosztów ogrzewania. 

RBB-STAL cały czas się rozwija, myśli  
o przyszłości, a środki unijne, w tym kredyt 
technologiczny, traktuje jako szansę na 
dalszy rozwój. Dlatego kiedy tylko nadarzyła się 
okazja grupa postanowiła powalczyć o kolejną dotację 
unijną przy pomocy BRE. – Mieliśmy już doświad-
czenie, więc warto było z niego skorzystać – mówi 
Maciej Frąckowiak. Nowy wniosek musiał uwzględnić 
zmianę przepisów dotyczących kredytu technologicz-

nego. Nastąpiły bowiem pewne modyfikacje zarówno 
jeśli chodzi o kwalifikowanie kosztów, jak i zasad 
dofinansowania. 

Wspomniane zmiany wprowadzone zostały  
w  październiku i ułatwiają one całą proce-
durę.  Między innymi, przedsiębiorca może otrzymać 
premię technologiczną jednorazowo po realizacji 
inwestycji, a nie w ratach uzależnionych od wielkości 
sprzedaży towarów lub usług. Wielkości premii tech-
nologicznej jest obliczana na podstawie wszystkich 
wydatków poniesionych na realizację inwestycji,  
a nie tych sfinansowanych z kredytu. O dofinansowa-
nie może ubiegać się również firma posiadająca „nie-
opatentowaną wiedzę techniczną”. Poza tym, nowo 
wprowadzony KFIT*, czyli kredyt  na finansowanie 
inwestycji technologicznej, zawiera w swojej struk-
turze dwie umowy. Jest niejako połączeniem kredytu 
technologicznego z kredytem na finansowanie udziału 
własnego. To duże ułatwienia dla firm, ponieważ  
w jednym wniosku mogą ubiegać się o finansowanie 
kompleksowego podejścia do finansowania przed-
sięwzięcia (sfinansowania projektu w ramach jednej 
umowy kredytowej) – zarówno kosztów kwalifikowa-
nych, jak i kosztów własnych (pozostałych kwalifiko-
wanych i niekwalifikowanych). Tym samym  
w jednym wniosku kredytowym wykazywana jest 
cała struktura finansowania inwestycji. W porów-
naniu z poprzednimi zasadami daje to możliwość 
kredytowania całości przedsięwzięcia, a nie tylko 
(jak było to w przypadku modelu wcześniejszego), 
ograniczonej i dodatkowo uwarunkowanej mapą 
pomocy, kwoty kosztów kwalifikowanych. Można 
rzec, że to jeszcze jeden argument na to, żeby w pla-
nowaniu rozwoju firmy rozważać KFIT. 

RBB Stal skorzystał z kolejnej szansy i w ramach 
rundy październikowej złożył  kolejny wniosek, 
będący w trakcie oceny po stronie BGK. Tym razem 
spółka planuje pozyskać środki unijne na wdrożenie 
nowej technologii produkcji urządzeń oraz tarcz do 
utylizacji opon. Do prawidłowego wdrożenia nowej 
technologii potrzebna będzie  budowa zakładu wraz 
z niezbędnymi urządzeniami. W rezultacie tego 
powstanie nowe urządzenie niemające swojego 
odpowiednika na światowym rynku. Ponieważ 
urządzenia produkujące segmenty tnące do maszyn 
mają zrewolucjonizować utylizację opon, przedsię-
biorstwo nie chce podawać żadnych szczegółów na 
tym etapie.

*  Szczegóły na temat KFIT dostępne są na kolejnych 
stronach Business & More. Zapraszamy!

case study 

Milowym krokiem dla firmy było  
uruchomienie w 2003 roku Stalowego  

Centrum Serwisowego. 
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Wyzwanie   
szansa wdrożenia nowej 
technologii
 
Rozwiązanie  
montaż finansowy w ramach 
4.3 POIG i KFIT BRE Banku 
 
Efekt   
możliwość wprowadzania 
innowacji, rozwój firmy 



fundusze unijne 

Jeden wniosek, jedna decyzja, jedna umowa 
kredytowa. 
W przypadku pozytywnej decyzji kredytowej 
wydawana jest promesa na finansowanie inwe-
stycji technologicznej lub podpisywana jest wa-
runkowa umowa kredytu na ten cel. Docelowo 
w jednej umowie kredytowej ujęte jest zarówno 
zabezpieczenie dla Kredytu Technologicznego, 

jak i dla Kredytu na Finansowanie Udziału Wła-
snego.

Kredyt Technologiczny, jest kredytem krót-
koterminowym i spłacany jest premią technolo-
giczną, wypłacaną przez BGK po zakończeniu 
projektu i złożeniu kompletnego wniosku  
o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.  
W przypadku poprawnie zrealizowanej inwestycji, 
wypłata premii przez BGK na wskazany rachunek 
Klienta w umowie o dofinansowanie, musi nastą-
pić nie później jednak niż do 31.12.2015 r. Nato-
miast Kredyt na Finansowanie Udziału Własnego 
jest kredytem długoterminowym, spłacanym wg 
harmonogramu ustalonego z Bankiem. 
Warto również podkreślić, iż oprocentowanie 
Kredytu Technologicznego nie może być wyższe 
niż średnie oprocentowanie pozostałych kredy-
tów inwestycyjnych udzielanych przez Bank dla 
podmiotów z sektora MSP. W miarę dostępności 
linii EBI dodatkowo istnieje również możliwość 
obniżenia marży odsetkowej dla Kredytu na Fi-
nansowanie Udziału Własnego.

Klienci BRE Banku mogą dodatkowo 
korzystać z bezpłatnego wsparcia w za-
kresie finansowania projektów z udziałem 
środków unijnych. W tym zakresie mają 
możliwość m.in.: 

•	 udziału	w	bezpłatnych	warsztatach,	

 seminariach, konferencjach organizowa-

 nych przez Bank,

•	 korzystania	z	bezpłatnych	indywidual-

 nych konsultacji mających na celu 

pomoc w doborze źródeł finansowania,   

zdefiniowania zakresu inwestycji,  

 omówienia kryteriów dostępu,

•	 weryfikacji	założeń	planowanej	

 inwestycji pod kątem merytorycznym   

 przed przekazaniem dokumentacji 

 do Instytucji Wdrażającej,

•	 doboru	montażu	finansowego,

•	 wsparcia	merytorycznego	na	etapie	

 realizacji i rozliczania inwestycji.

nowy montaż w ramach dz.4.3 PO iG  
z udziałem kredytu na finansowanie 

inwestycji technologicznych.

KFIT jak Kompleksowe  
Finansowanie Inwestycji  

Technologicznych

Koszty całkowite (netto)

Łączne koszty kwalifikowane (k.k)

Podstawa wyliczenia kwoty dofinansowania

Podstawa określenia wymaganego wkładu własnego

Kredyt na   finansowanie inwestycji technologicznej (KFIT)

Kredyt technologiczny (50% ł. k.k)

Kwota premii technologicznej
max 4 mln PLN (art 1.0 ustawy)

(zgodnie z pkt 21B WoD)

cesja wierzytelności zgodnie z art 9 ust. 2 ustawy
 Premia Technologiczna jest dotacją celową na spłatę

kapitału Kredytu Technologicznego
(Wpłata jednorazowa w trybie refundacyjnym)

Struktura źródeł 
finansowania 
inwestycji 
oraz źródła 
danych z wniosku 
o dofinansowanie
dla dz. 4.3 PO IG

Struktura kosztów 
inwestycji

Środki gwarantowane przez Wnioskodawcę
przeznaczone na finansowanie wydatków

kwalifikacyjnych Projektu
(pkt 21A WoD)

Środki gwarantowane przez 
Wnioskodawcę przeznaczone 

na finansowanie wydatków
niekwalifikacyjnych Projektu

(pkt 21D WoD)

(zgodnie z pkt21B WoD) (pkt21A 2 WoD) (pkt21A 2 WoD) (pkt21A 2 WoD)

Środki prywatne
Kredyt na finansowanie 

udziału własnego

Wkład własny wymagany przez Bank

Łączne koszty niekwalifikowane 

10 milionów

8 milionów 2 miliony

5 milionów5 milionów

4 miliony 1 milion 3 miliony 2 miliony

Kredyt Technologiczny 
jest kredytem krótkoter-

minowym  
i spłacany jest premią 

technologiczną, wypłaca-
ną przez BGK po zakoń-

czeniu projektu i złożeniu 
kompletnego wniosku  

o płatność wraz z wyma-
ganymi załącznikami.

EWA BOJAŃCZYK
WiCEDYREKTOR BiURA DS. Unii EUROPEJSKiEJ

W październikowym naborze wniosków dla 
dz.4.3 Kredyt technologiczny Programu Opera-
cyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), klienci 
BRE Banku mogli wykorzystać nowe montaże  
z uwzględnieniem kredytu na finansowanie in-
westycji technologicznej (KFIT). Kredyt ten  
w swojej strukturze uwzględnia dwie umowy 
kredytowe: Kredyt Technologiczny oraz Kredyt 
na Finansowanie Udziału Własnego.

Kredyt Technologiczny przeznaczony jest 
wyłącznie na sfinansowanie części kosztów 
kwalifikowanych inwestycji lub refinansowanie 
zobowiązania kredytowego, bądź poniesionych 
przez klienta środków własnych na opłacenie 
części kosztów kwalifikowanych inwestycji tech-
nologicznej. Wartość tej części KFIT nie może 
przekroczyć wysokości premii technologicznej, 
tj. 4 mln PLN. 

Kredyt na Finansowanie Udziału Wła-
snego przeznaczony jest natomiast na sfinanso-
wanie pozostałych, kwalifikowanych  
i niekwalifikowanych, kosztów projektu. Tym 
samym w jednym wniosku kredytowym wyka-
zywany jest cały montaż finansowy planowanej 
inwestycji.

Poniższy schemat przedstawia montaż finansowania projektów w ramach dz.4.3 PO IG  
kredytem na inwestycje technologiczne (KFIT) w sytuacji, gdy koszty całkowite są różne  
od kosztów kwalifikowanych.
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Zobacz więcej montaży na:

http://www.brebank.pl/kfit 



W konsekwencji wejścia w życie w dniu 
29 kwietnia 2012 r. przepisów ustawy  
o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-
kalnego lub domu rodzinnego, zwanej 
dalej „ustawą deweloperską”, dewelo-
perzy mieszkaniowi są zobowiązani do 
stosowania  środków ochrony wpłat 
dokonywanych przez nabywców (będą-
cych osobami fizycznymi) na podstawie 
umowy deweloperskiej, tj. wpłat na 
poczet ceny mieszkania albo domu. Od 
dnia wejścia w życie tej ustawy BRE 
Bank oferuje mieszkaniowe rachunki 
powiernicze i – jako jedyny bank w Pol-
sce – gwarancje bankowe dla nabywców 
mieszkań i domów.

Co to jest MRP?
Mieszkaniowy rachunek powierniczy (MRP) 
jest należącym do dewelopera rachunkiem 
bankowym służącym do gromadzenia środ-
ków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę 
na cele określone w umowie deweloperskiej, 
z którego wypłata zdeponowanych środków 
może nastąpić po spełnieniu warunków wypłaty 
określonych w umowie tego rachunku (warunki 
wypłaty muszą być sformułowane zgodnie  
z przepisami ustawy deweloperskiej).
 
Umowa rachunku podpisywana jest pomiędzy 
bankiem i deweloperem. MRP jest zawsze 
otwierany dla konkretnego przedsięwzięcia de-
weloperskiego (inwestycji mieszkaniowej).

Po zawarciu umowy MRP deweloper zawiera 
z nabywcą umowę deweloperską, na podstawie 
której deweloper zobowiązuje się do przeniesie-
nia na nabywcę, po zakończeniu przedsięwzięcia 
deweloperskiego, prawa własności mieszkania 
lub domu, nabywca zaś zobowiązuje się do do-
konania wpłaty na mieszkaniowy rachunek po-
wierniczy środków pieniężnych na poczet ceny 
nabycia mieszkania lub domu. 

Prowadzenie mieszkaniowego rachunku po-
wierniczego wiąże się ze sporym ryzykiem dla 
banku, dlatego też decyzja BRE Banku o otwar-
ciu rachunku nie może być bezwarunkowa. Stąd 
BRE Bank,  przed otwarciem mieszkaniowego 
rachunku powierniczego, każdorazowo doko-

nuje oceny sytuacji finansowej dewelopera oraz 
oceny przedsięwzięcia deweloperskiego.

Korzyści także z posiadania MRP   
dla dewelopera
Podstawową korzyścią dla dewelopera z tytułu 
posiadania MRP jest spełnienie ustawowego 
wymogu zapewnienia nabywcom środka 
ochrony wpłat. Dzięki temu deweloper  może 
sprzedawać mieszkania i domy przed zakoń-
czeniem ich budowy, a w przypadku rachunku 
otwartego – realizować inwestycję mieszka-
niową z wykorzystaniem środków nabywców. 
Ponadto fakt posiadania MRP zwiększa wiary-
godność dewelopera na rynku i wiarygodność 
kredytową dewelopera w banku, a bank dodat-
kowo uwiarygodnia dewelopera swoją marką.

Parasol ochronny dla  nabywcy
Zakup mieszkania albo domu w ramach 
przedsięwzięcia deweloperskiego objętego 
ochroną w postaci mieszkaniowego rachunku 
powierniczego zapewnia nabywcy przepro-
wadzenie przez bank weryfikacji dewelopera i 

przedsięwzięcia deweloperskiego oraz zwiększa 
bezpieczeństwo środków pieniężnych nabywcy 
wpłaconych na poczet ceny nabycia lokalu 
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, dając 
gwarancję, że środki zostaną przekazane dewe-
loperowi po spełnieniu warunków wypłaty  
z MRP. Rachunek chroni również środki na-
bywcy na wypadek upadłości dewelopera, eg-
zekucji z jego majątku albo śmierci dewelopera 
będącego osobą fizyczną. Dodatkowo MRP za-
pewnia nabywcy prawo do informacji o saldzie, 
wpłatach i wypłatach na MRP oraz sprawia, że 
to bank nadzoruje realizację przedsięwzięcia de-
weloperskiego (w przypadku otwartego miesz-
kaniowego rachunku powierniczego).

Rodzaje mieszkaniowych rachunków 
powierniczych
Zgodnie z ustawą deweloperską rozróżnia się 
zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy 
i otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy.

Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy 
jest należącym do dewelopera bankowym ra-

chunkiem powierniczym, na którym gromadzone 
są pieniądze wpłacane przez nabywcę na cele 
określone w umowie deweloperskiej. Wypłata 
deweloperowi całości środków następuje jedno-
razowo po przedstawieniu przez dewelopera 
w banku odpisu (także wypisu) aktu nota-
rialnego przenoszącego na nabywcę prawo 
własności lokalu mieszkalnego albo domu jedno-
rodzinnego.

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy 
jest to bankowy rachunek powierniczy służący 
gromadzeniu pieniędzy wpłacanych przez 
nabywcę na cele określone w umowie dewelo-
perskiej (analogicznie jak rachunek zamknięty 
prowadzony jest dla dewelopera). Każdorazowo 
wypłata części środków z rachunku otwartego 
następuje po stwierdzeniu przez bank zakończe-
nia realizacji danego etapu prac budowlanych 
zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia 
deweloperskiego (bank musi posłużyć się w tym 
celu osobą posiadającą uprawnienia budow-
lane). 

Zakup mieszkania na rynku pierwotnym 
budzi wiele emocji. Historia pokazuje,  

że współpraca na linii deweloper – nabywca 
nie zawsze spełniała oczekiwania obydwu 

stron. To się na szczęście zmienia.  
A na rynku powstają instrumenty finansowe, 

których celem jest zabezpieczenie takich 
transakcji.

PAWEł FORMAS,   
DEPARTAMEnT WSPARCiA BiZnESU 

AnnA HEJnE,  DEPARTAMEnT FinAnSOWAniA HAnDlU 

Fundamenty 
podwójnie zabezpieczone

Wypłata środków 
pieniężnych

PowierzającyPowiernik Zawarcie umowy 
deweloperskiej

Zawarcie umowy 
rachunku powierniczego

Akceptacja warunków
prowadzenia rachunku

powierniczego

Dyspozycja 
wypłaty środków 
pieniężnych

Wypłata 
środków 
pieniężnych

Bank powierzającegoBRE Bank

Uproszczony schemat obsługi  
mieszkaniowego rachunku powierniczego

nowości 
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Podstawową korzyścią 
dla dewelopera z tytułu 
posiadania MRP jest 
spełnienie ustawowego 
wymogu zapewnie-
nia nabywcom środka 
ochrony wpłat. Dzięki 
temu deweloper  może 
sprzedawać mieszkania 
i domy przed zakończe-
niem ich budowy,  
a w przypadku rachun-
ku otwartego  
– realizować inwestycję 
mieszkaniową z wy-
korzystaniem środków 
nabywców. 

nowości 
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Deweloper ma prawo dysponować środ-
kami wypłacanymi z otwartego miesz-
kaniowego rachunku powierniczego 
wyłącznie w celu realizacji przedsięwzię-
cia deweloperskiego, dla którego  pro-
wadzony jest ten rachunek.

Gwarancje bankowe dla nabywców
Gwarancja bankowa dla nabywcy jest uzupeł-
niającym środkiem ochrony wpłat nabywców, 
który może (ale nie musi) być stosowany przez 
dewelopera obok otwartego mieszkaniowego 
rachunku powierniczego. Gwarancja bankowa 
może być udzielana wszystkim albo tylko nie-
którym nabywcom mieszkań lub domów w ra-
mach danego przedsięwzięcia deweloperskiego 
– zgodnie z wolą dewelopera oraz nabywcy  
i brzmieniem prospektu informacyjnego inwe-
stycji.
 

BRE Bank, działając na zlecenie dewelopera, 
udziela gwarancji bankowych nabywcom wy-
łącznie do prowadzonych przez siebie miesz-
kaniowych rachunków powierniczych (nie jest 
możliwe oferowanie gwarancji do otwartych 
mieszkaniowych rachunków powierniczych de-
welopera prowadzonych w innych bankach).

Bank w gwarancji zobowiązuje się do dokona-
nia na rzecz nabywcy (beneficjenta gwarancji) 
jednorazowej wypłaty kwoty nieprzekraczającej 
sumy wpłat dokonanych przez nabywcę na 
otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, 
pomniejszonej o kwotę zwróconą nabywcy przez  
Bank z otwartego mieszkaniowego rachunku 
powierniczego w sytuacji odstąpienia przez na-
bywcę od umowy deweloperskiej (gdy dewelo-
per nie przeniesie na nabywcę prawa własności 
mieszkania albo domu w terminie wskazanym 
w umowie deweloperskiej). 

Do zdarzeń objętych gwarancją należą wyłącznie:
•	 ogłoszenie	upadłości	dewelopera	oraz
 odstąpienie przez nabywcę od umowy   
 deweloperskiej w przypadku nieprze- 
 niesienia przez dewelopera na nabywcę   
 prawa własności w terminie wskazanym  
 w umowie deweloperskiej.

BRE Bank jako marka rozpoznawana 
przez deweloperów
BRE Bank od dnia wejścia w życie ustawy 
deweloperskiej prowadzi wytężoną pracę 
edukacyjno-informacyjną dotyczącą ustawy 
deweloperskiej i polegającą na przeprowadzaniu 
prelekcji oraz prezentacji i organizacji spotkań 
z deweloperami na obszarze całej Polski. W na-
stępstwie tych działań BRE Bank – jeśli chodzi  
o mieszkaniowe rachunki powiernicze i gwa-
rancje dla nabywców – stał się marką rozpo-
znawaną wśród deweloperów. Warto podkreślić, 
że dotychczasowe prace zespołu specjalistów 
banku doprowadziły m.in. do otwarcia miesz-
kaniowego rachunku powierniczego dla dewe-
lopera posiadającego kredytowanie w innym 
banku (posiadającym w swojej ofercie mieszka-
niowe rachunki powiernicze).

Deweloper ma prawo 
dysponować środkami 
wypłacanymi z otwar-
tego mieszkaniowego 
rachunku powiernicze-
go wyłącznie w celu 
realizacji przedsięwzię-
cia deweloperskiego, 
dla którego  prowadzo-
ny jest ten rachunek.

BRE Bank od momentu 
wprowadzenia ustawy 
deweloperskiej prowadzi 
wytężoną pracę edukacyj-
no-informacyjną. Dzięki 
temu stał się rozpoznawal-
ną marką wśród dewelo-
perów.

nowości 
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Zobacz więcej na:

http://www.brebank.pl/deweloper

BRE Bank obsługuje obecnie ponad 3000 klientów 
międzynarodowych, z czego połowa to firmy z niemiec. 

Odpowiadając na ich zapotrzebowanie, został uruchomiony 
w ramach usług rynków finansowych German Desk  

– profesjonalna obsługa w języku niemieckim. 
 

MARCin nAPióRKOWSKi
WYDZiAł DS. PlATFORM TRAnSAKCYJnYCH, DEPARTAMEnT  

SPRZEDAżY RYnKóW FinAnSOWYCH

Sprechen Sie Deutsch?
Natürlich!

– Z usług bankowości korporacyjnej 
BRE Banku korzysta bardzo wiele 
przedsiębiorstw zagranicznych, w tym 
ponad 1,5 tys. to podmioty z Niemiec, 
z których znaczna część zatrudnia 
obcokrajowców – mówi Adam Pers, 
dyrektor Departamentu Sprzedaży 
Rynków Finansowych BRE Banku.  
– Chcemy jeszcze lepiej odpowiadać na ich 
oczekiwania, dlatego wprowadzamy obsługę także 
w języku niemieckim – dodaje.
 
German Desk będzie pomagał klientom m.in. 
w obsłudze platformy iBRE FX, uzyskiwaniu 
informacji dotyczących bieżącej sytuacji na rynkach 
finansowych oraz zawieraniu telefonicznych 
transakcji walutowych poprzez dedykowanego 
niemieckojęzycznego dealera. Również autorska 
platforma iBRE FX, dostępna jest w języku 
niemieckim. Umożliwia ona klientom  
w łatwy i intuicyjny sposób zawierać 
natychmiastowe i terminowe transakcje wymiany 
walut, składać oferty, a także zakładać lokaty. 
Klientom niemieckojęzycznym BRE Bank proponuje 
także szeroki zakres nowoczesnych produktów 
finansowych wspierających proces zarządzania 
ryzykiem rynkowym. Zapewnia kompleksowe 
i profesjonalne wsparcie merytoryczne w zakresie 
ograniczenia ryzyka kursowego, ryzyka stopy 
procentowej oraz ryzyka cen towarów i surowców. 
W ramach współpracy z klientem specjalista 
ds. rynków finansowych odpowiedzialny jest za 
profesjonalną obsługę w zakresie identyfikacji ryzyk 

rynkowych, na jakie narażone jest przedsiębiorstwo, 
prezentacji rozwiązań umożliwiających zarządza-
nie ryzykiem finansowym oraz wsparcie w dopaso-
waniu ich do specyfiki działalności i potrzeb firmy. 
Może także przekazać pełną informację o specyfice 
oferowanych przez BRE Bank produktów  

i rodzajach ryzyk związanych z transakcjami, 
określenia ich optymalnych warunków oraz pomoc 
w uzyskaniu dostępu do bieżących informacji  
z rynku finansowego oraz raportów, analiz 
i prognoz przygotowanych przez zespół 
ekonomistów BRE Banku.
 
– Obsługa finansowa przedsiębiorstw 
wywodzących się zza naszej zachodniej 
granicy jest jednym z ważnych kierunków 
rozwoju bankowości korporacyjnej 
BRE Banku. Wsparcie dla klientów w języku 
niemieckim jest jednym z elementów, który ma 
dodatkowo wyróżniać nas na rynku – mówi Adam Pers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
AGATA MłyNARSKA,   
DEPARTAMENT SPRZEDAży RyNKóW  

FINANSOWyCH 

Standardem na rynku finansowym jest dzisiaj 
praca w języku angielskim – obok języka ojczy-
stego. Jednak świadomość, że wśród obecnych 
i potencjalnych Klientów BRE Banku znajduje się 
wiele podmiotów z krajów niemieckojęzycznych, 
skłoniła nas do wyodrębnienia w strukturze 
Departamentu Sprzedaży Rynków Finansowych 
dedykowanego zespołu. Specjaliści z zespołu 
German Desk posiadają biegłą znajomość ję-
zyka niemieckiego i zapewniają profesjonalne 
wsparcie merytoryczne w zakresie transakcji za-
wieranych na rynku finansowym. Nasze pierw-
sze doświadczenia ze współpracy z Klientami 
niemieckojęzycznymi pokazały, iż takie rozwią-
zanie odpowiada oczekiwaniom Klientów oraz 
ułatwia budowanie relacji biznesowych.

Klientom niemiecko-
języcznym BRE Bank 
proponuje także szeroki 
zakres nowoczesnych 
produktów finansowych 
wspierających proces 
zarządzania ryzykiem 
rynkowym. 
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Telefon komórkowy przejął już funkcje wielu urządzeń,  
dając użytkownikom szerokie możliwości. Teraz zamienia się  
w portfel. Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie,  
w którym dokonuje się prawdziwa rewolucja w płatnościach.  

Za pomocą smartfona można już zapłacić za codzienne zakupy 
w sklepie, obiad w restauracji czy bilet lotniczy. 

 

KinGA WOJCiECHOWSKA-RUlKA
BiURO PRASOWE BRE BAnK SA

MARCin nAPióRKOWSKi 
WYDZiAł DS. PlATFORM TRAnSAKCYJnYCH, DEPARTAMEnT SPRZEDAżY  

RYnKóW FinAnSOWYCH, BRE BAnK

Portfel w telefonie

Wszystko dzięki technologii NFC (Near 
Field Communication), czyli możliwości 
przesyłania danych z jednego urządzenia 
na drugie drogą radiową. W handlu  
i bankowości jest ona wykorzystywana od 
dłuższego czasu, a polega na tym, że za codzienne 
zakupy możemy w prosty sposób zapłacić kartą 
bez konieczności wpisywania kodu PIN czy 
bez potrzeby podawania karty sprzedawcy. 
Aby zapłacić, wystarczy tylko zbliżyć kartę do 
czytnika. Oczywiście, żeby transakcja mogła się 
odbyć, potrzebny jest specjalny terminal i karta 
wyposażona w antenę, dzięki której przesłanie 
danych będzie możliwe. Obecnie z technologii 
NFC mogą korzystać posiadacze zarówno kart  
Visa (technologia nazywa się payWave), jak  
i MasterCard (nazwa technologii to PayPass).  
W NFC wyposażone są nie tylko klasyczne, dobrze 
znane wszystkim plastikowe karty, ale też inne 
gadżety, jak np. zegarki, breloki czy naklejki. 
Czytniki bezdotykowe są już dostępne w wielu 
punktach usługowo-handlowych, w Polsce do 
końca roku ma być ich 100 tysięcy, a na świecie 
ponad 200 mln. Teraz zamiast karty można do 
nich przyłożyć własną komórkę. Cała transakcja 

przebiegnie w podobny sposób, jak w przypadku 
tradycyjnej karty płatniczej. 
 
Aby skorzystać z tej możliwości wystarczy mieć 
model komórki, który obsługuje technologię NFC 
oraz kartę SIM, która pozwoli na zintegrowanie 
z kartą płatniczą banku. To właśnie rozwiązanie 
SIM-Centric, oparte na zapisaniu na karcie SIM 
danych karty płatniczej, zyskało największe 
uznanie i jest obecnie wdrażane komercyjnie przez 
dwóch polskich operatorów sieci komórkowych. 
W jednym niewielkim kawałku plastiku 
zostaną zaszyfrowane informacje na temat 
naszego telefonu i konta bankowego. Obecnie 
funkcjonalność ta udostępniona została klientom 
mBanku, którzy korzystają z usług Orange lub 
T-Mobile. 
 
Płacenie komórką w punktach handlowo- 
-usługowych to część rewolucji mobilnej.  
W naszych komórkach zakodowane mogą zostać 
nie tylko karty płatnicze, ale też bilety na koncert, 
karnety autobusowe, karty lojalnościowe  
i biblioteczne, a nawet dokumenty tożsamości. 

Aby skorzystać z tej 
możliwości wystarczy 
mieć model komórki, 
który obsługuje tech-
nologię NFC oraz kartę 
SIM, która pozwoli na 
zintegrowanie z kartą 
płatniczą banku. 

Zobacz więcej na:

www.mbank.pl/karty-nfc 

– Nowa platforma iBRE FX, która jest  
w całości rozwiązaniem zaprojektowanym 
w BRE Banku, staje się coraz bardziej po-
pularna. Korzysta z niej obecnie już ok. 4500 firm 
– mówi Adam Pers, dyrektor Departamentu Sprze-
daży Rynków Finansowych BRE Banku. – Zgodnie  
z zapowiedziami, przez cały czas rozwijamy iBRE 
FX, aby była jeszcze lepiej dopasowana do ocze-
kiwań klientów. Z końcem października udostęp-
niliśmy szereg nowych rozwiązań i ciekawych 
funkcjonalności – dodaje.

Wśród nowych rozwiązań znalazło się wprowadza-
nie alertów, czyli systemu powiadomień, dzięki któ-
rym klienci będą otrzymywali mailem i/lub SMS-em 
informacje o osiągnięciu przez rynek oczekiwanego 
przez nich poziomu. – To bardzo funkcjonalne rozwią-
zanie, gdyż przedsiębiorca nie musi przez cały czas 
śledzić notowań walutowych, system poinformuje go 
o oczekiwanym kursie, po którym klient będzie mógł 
zawierać transakcje – wyjaśnia Adam Pers.

Podobnie jak w przypadku alertów, możliwe będzie 
ustawienie i otrzymywanie powiadomień do ofert 
złożonych w banku. Jest to rozwiązanie komple-
mentarne do alertów. Klient będzie miał możliwość 
nie tylko otrzymania informacji, że oczekiwany kurs 
został osiągnięty, ale także zlecić bankowi auto-
matyczny zakup/sprzedaż waluty po tym kursie. 
Po realizacji transakcji po określonym kursie klient 
zostanie o tym poinformowany przez system. Po-
dobnie będzie w przypadku walutowych transakcji 
terminowych zapadających w dacie waluty spot 
oraz do depozytów zapadających danego dnia.

Ciekawą i oczekiwaną przez klientów no-
wością jest wprowadzana funkcjonalność 
WebSerwisów, dzięki której możliwe jest zinte-
growanie systemów informatycznych firmy  
w zakresie pobierania kursów, zawierania transakcji, 
pobierania listy transakcji.
Dodatkowo, na platformie iBRE FX wprowadzono 
możliwość zawierania transakcji poprzez składanie 

ofert kupna i sprzedaży walut bez konieczności 
podpisywania jakichkolwiek dodatkowych doku-
mentów, poprawiono wygląd RapidFX – modułu  
z ciągłymi, transakcyjnymi kwotowaniami on-line 
tak, aby kursy były jeszcze lepiej widoczne,  
a zawarcie transakcji łatwiejsze. Umożliwiono także 
drukowanie szczegółów transakcji bezpośrednio po 
zawarciu lub złożeniu oferty. Poprawiono szczegó-
łowość wykresów i dodano zakres dla 1 tygodnia  
i 6 miesięcy.

– iBRE FX rozwija się bardzo szybko. Naszą 
ambicją jest stworzenie najbardziej zaawansowanej 
i funkcjonalnej internetowej platformy wymiany 
walut na rynku. Kolejne nowości zaprezentujemy 
już niebawem – podsumowuje Adam Pers.

Powiadomienie SMS-em o osiągnięciu przez rynek określonego kursu waluty,  
zintegrowanie z systemem informatycznym firmy w zakresie pobierania aktualnego 

kursu, zawarcia transakcji, pobrania listy transakcji, lepsza ergonomia systemu – to tylko 
niektóre z wprowadzanych właśnie zmian do autorskiej platformy wymiany walut iBRE FX. 

Zobacz więcej na:

www.brebank.pl/ibrefx 

nowości 

Platforma  
na wyższym  

poziomie



private banking 

3 0    B u s i n e s s & M o r e B u s i n e s s & M o r e    3 1

Złoto jest trwałe, znane i akceptowane 
na całym świecie, a jego wartość na 
przestrzeni lat rośnie, choćby dlatego, że 
jego wydobycie z coraz głębszych pokładów 
jest kosztowne, a podaż ograniczona.
Jeszcze do niedawna złoto było mało popularną  
formą lokowania pieniędzy wśród polskich 
inwestorów. Aktualnie cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem. W 2010 roku Polacy nabyli łącznie 
1,5 tony złota, w 2011 roku dwa razy tyle. Zakup 
sztabek, które mogą być przechowywane w domu 
staje się nie tylko ciekawą inwestycją, ale też może 
być nietuzinkowym, wartościowym, niezwykle 
ekskluzywnym upominkiem.  
 
Złoto inwestycyjne
Złotem inwestycyjnym w świetle ustawy o podatku 
VAT jest złoto w postaci sztabek lub płytek  
o próbie co najmniej 995 tysięcznych oraz złoto 
reprezentowane przez papiery wartościowe.  
Klienci indywidualni mogą zakupić sztabki złota   
w najwyższej próbie 999,9 w  różnej gramaturze,  
od 1 g do 1000 g. Zróżnicowana waga sztabek powala 
na stopniowe powiększanie inwestycji w złoto, ale też 
na łatwe wychodzenie z inwestycji.  Zaletą złota jest 
również to, że może być przechowywane w dowolnym 
miejscu – w domu, w skarbcu w mennicy lub  
w banku. Specjalnie nadane certyfikaty potwierdzają 
autentyczność sztabek i pozwalają na jego odkupienie 
przez mennicę. BRE Private Banking & Wealth 
Management proponuje swoim Klientom złoto 
dostarczane przez dwie mennice – Mennicę Polską  
i Mennicę Wrocławską.

Monety – rozpoznawalne inwestycje  
w złoto. Równie ciekawą formą inwestycji   
w złoto może być zakup złotych monet 
bulionowych. Poza wartością materiału, z jakiego 
zostały wykonane, mogą mieć również wartość 
kolekcjonerską – są rozpoznawalne i dzięki temu 
łatwe do sprzedaży na całym świecie. Na przykład 
Kanadyjski Liść Klonowy to moneta inwestycyjna 

wyprodukowana ze złota najwyższej próby, 
pochodzącego wyłącznie z kanadyjskich zasobów. 
Wśród wszystkich kanadyjskich monet zyskała 
największą popularność.  

Złoto stanowi nie tylko inwestycję – może również 
być bardzo atrakcyjnym prezentem i jednocześnie 
wartościową pamiątką – z takim właśnie 
przeznaczeniem coraz częściej kupowane są sztabki.

Temat złota stał się ostatnio popularny w mediach, choć 
raczej w negatywnym kontekście. Jednak lokowanie 
środków w złocie, zwłaszcza zakup realnych sztabek  

u wiarygodnej i renomowanej instytucji, to nadal  
opłacalna i bezpieczna inwestycja.  

Nie tylko  
dla zuchwałych 

KATARZYnA TURMiŃSKA
EKSPERT W BRE PRiVATE BAnKinG & WEAlTH MAnAGEMEnT

psychologia biznesu 

Dr Mirosława Huflejt-Łukasik, psycholog 
i coach wyjaśnia, że wpływ na naszą 
motywację do pracy mają trzy 
uzupełniające się czynniki. Pierwszy, to 
subiektywnie odpowiednie wynagrodzenie, czyli − 
w skrócie − takie, które wystarcza na zaspokojenie 
potrzeb i nie odbiega od średniej na tym samym 
stanowisku. Drugi, to dobrze „ustawiony” system 
motywacyjny, który obowiązuje w organizacji. 
Trzeci wreszcie, to czy lubimy to, co robimy. 
By chciało nam się chcieć, nie może zabraknąć 
żadnego z tych elementów.
 
− Idealna sytuacja to taka, w której ludzie lubią 
to, co robią, a firma robi wszystko, by chcieli to 
robić – ujmuje krótko Mirosława Huflejt-Łukasik. 
– Tyle że w życiu nie ma idealnych sytuacji. 
Podobnie − idealnych organizacji. Większość z 
nich jest średnio przeciętnie dobra. To znaczy: 
ma średnio przeciętnie zadowolonych ze swojego 
wynagrodzenia pracowników (któż nie chciałby 
zarabiać więcej…), średnio przeciętny system 
motywacyjny i zatrudnia średnio przeciętnie 
lubiących to, co robią ludzi. Z moich doświadczeń 
wynika, że w takich właśnie firmach najważniejsze 
jest poczucie sensu wykonywanej pracy. Jeśli 
brakuje satysfakcji z wykonywanego zadania, 
człowiek odchodzi. 
 
Ów brak sensu bierze się często niby  
z drobiazgów, jednak bardzo istotnych. Na  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
przykład ktoś nie wie, jakie cele przyświecają jego 
firmie, a co za tym idzie – jaki cel ma jego praca. 
Kto inny ciężko pracuje nad trudnym projektem, by 
po dwóch latach dowiedzieć się, że został on  
wstrzymany. Jeszcze kogo innego zniechęcają 
ciągnące się godzinami zebrania, z których nic nie 
wynika… 
Kto i jak może temu zaradzić? W każdym z tych 
przypadków to, oczywiście, rola szefa. To on 
powinien wyjaśnić pierwszemu pracownikowi, 
jakie cele ma firma i że ich osiągnięcie nie byłoby 
możliwe bez jego pracy, drugiemu – wytłumaczyć, 
dlaczego podjęto decyzję o zaniechaniu prac nad 
projektem i zapewnić, że bardzo wysoko ocenia 
jego zaangażowanie w owo przedsięwzięcie. To 
on także powinien wprowadzić zwyczaj kończenia 
wszystkich zebrań konkluzją, kto, kiedy i za co 
odpowiada. 
− Trzeba pamiętać, że w organizacji zwykle 
najbardziej kuleje to, co trudno dostrzec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 – przestrzega psycholog. − Dlatego dobry 
lider musi mieć oczy i uszy szeroko otwarte, 
umieć patrzeć na ludzi i słuchać ich, a nie tylko 
realizować zadania. Tylko wtedy dostrzeże, że 
ktoś, kto dotychczas pracował z zaangażowaniem, 
przestaje mieć motywację. I tylko wtedy ma szansę 
zareagować.

Dlaczego dobrze, a nawet bardzo dobrze opłacany pracownik 
to nie to samo co pracownik zmotywowany? Dlaczego w firmie, 

która ma doskonały system motywacyjny można, mimo to, 
znaleźć zdemotywowanych pracowników? Dlaczego ktoś,  

kto lubi to, co robi, może nie mieć motywacji? 

By chciało się chcieć 
KORnEliA DORACKA

Dr hab. Mirosława Huflejt-łukasik  
 
– od ponad 20 lat prowadzi szkolenia dla me-
nedżerów oraz coaching indywidualny i zespo-
łowy przede wszystkim dla top managementu. 
Współpracuje także z firmami jako konsultant. 
Jest założycielką Multi-Level Projects oraz twór-
czynią Studium Coachingu MLC (Multi-Level 
Coaching), a także kierownikiem studiów pody-
plomowych Wydziału Psychologii Uniwersytetu 
Warszawskiego „Coaching w organizacji”.

Złoto stanowi nie tylko 
inwestycję – może rów-
nież być bardzo atrak-
cyjnym prezentem  
i jednocześnie warto-
ściową pamiątką – z ta-
kim właśnie przezna-
czeniem coraz częściej 
kupowane są sztabki.
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Projekt Unii Bankowej jest obecnie 
dyskutowany we wszystkich państwach 
członkowskich Unii Europejskiej. Ma on   
w swoim założeniu spajać kompetencje nadzorcze 
na poziomie wspólnoty. Głównym celem unii 
bankowej jest zarządzanie kryzysowe oraz jednolity 
system ochrony oszczędności klientów. Ma ona 
stanowić także odpowiedź na kryzys oraz zapewnić  
stabilność systemu finansowego.  
Uczestnicy seminarium, które odbyło się 
29 listopada w siedzibie BRE Bank S.A. 
w Warszawie, są zgodni. Wprowadzenie 
unii bankowej jest szansą na uporządkowanie 
regulacji nad systemem finansowym, a także 
odciążenie krajowych budżetów w zakresie 
ratowania zagrożonych upadkiem banków. Jednak 
jej ostateczny kształt musi uwzględniać zdanie 
wszystkich nadzorów krajowych i umożliwiać im 
współdecydowanie o kształcie wspólnych regulacji.

Mieczysław Groszek, wiceprezes Związku 
Banków Polskich,  zwrócił uwagę, że do tej pory na 
poziomie europejskim regulacje dotyczące sektora 
bankowego powstawały doraźnie i reaktywnie, 
w związku z pojawiającymi się kryzysami lub 
zagrożeniami. Nadzór nad rynkiem bankowym na 
poziomie UE powinien być jednak projektowany 
systemowo i kompleksowo. Wprowadzenie unii 
może stanowić pogłębienie chaosu regulacyjnego 
w zakresie rynku finansowego, istnieje też jednak 
szansa, że będzie początkiem porządkowania tych 
regulacji, o ile nowe rozwiązanie zastąpi obecnie 
istniejące. Według wiceprezesa ZBP, celem zmian 
powinno być w pierwszej kolejności zwiększenie 
odporności finansowej banków, zmniejszenie 
kosztów społecznych ich ewentualnych upadłości 
oraz możliwości podejmowania przez banki 
nadmiernego ryzyka, w tym szczególnie poprzez 
stosowanie dźwigni finansowej.

 
 
 
 
 
 
Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF, 
skupił się na omówieniu skutków wprowadzenia 
unii dla polskiego systemu bankowego oraz 
polskiej gospodarki. Szczególnym wyzwaniem 
w jej projektowaniu jest kwestia udziału w nim 
państw spoza unii walutowej, samodzielnie 
prowadzących swoją politykę monetarną. Dotyczy 
to w szczególności odpowiedzialności za decyzje 
podejmowane na szczeblu krajowym oraz 
europejskim. Najrozsądniejszym rozwiązaniem 
wydaje się  być współdecydowanie przez wszystkich 
członków unii bankowej, bez względu na to czy 
znajdują się w strefie euro, czy też nie. 

Sama obecność Polski w unii bankowej jest zdaniem 
Wojciecha Kwaśniaka wciąż jeszcze kwestią 
otwartą, choć wydaje się, że chociażby z uwagi 
na relacje z EBC, lepszym rozwiązaniem byłoby 
przystąpienie do niej. Wiele zależy od warunków, na 
jakich nasz udział zostanie wynegocjowany, jednak 
jest on chyba nieunikniony, zważywszy na wielkość 
polskiego sektora bankowego oraz jego powiązania 
kapitałowe z bankami europejskimi. Kluczowe jest 
oczywiście zagwarantowanie sobie przez nasz kraj 
wpływu na decyzje podejmowane przez wspólny 
nadzór bankowy Unii.
 
Andrzej Raczko, członek Zarządu NBP uważa, 
że wprowadzenie unii bankowej może przywrócić  
efektywność polityce pieniężnej w państwach  
strefy euro, poprzez zaprojektowanie wspólnego 
mechanizmu nadzoru, kontrolowanej upadłości  

 
 
 
 
 
 
 
oraz systemu gwarantowania lokat w systemie 
bankowym. Unia bankowa może być jednym  
z elementów, które przywrócą cele wyznaczone 
strefie euro  na samym początku, czyli m.in. zbliżony 
poziom inflacji, swobodny przepływ środków 
czy wolną konkurencję pomiędzy podmiotami 
świadczącymi usługi finansowe. Unia bankowa 
powinna stać się także wspólnym europejskim 
źródłem kapitału ostatniej szansy i dzięki temu 
odciążyć istotnie budżety krajowe, które znalazły się 
w obecnym kryzysie głównie dlatego, że ratowały 
swoje sektory finansowe samodzielnie.

wydarzenia 

Seminarium BRE-CASE  „Unia bankowa  
i jej skutki dla UE, strefy euro i Polski”

Kompleksowy, europejski  
nadzór nad bankami

CASE - Centrum Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych

BRE Bank współpracuje z Fundacją 
Naukową CASE (Centrum Analiz 
Społeczno-Ekonomicznych) od wielu lat, 
współorganizując cykliczne seminaria oraz 
wydając towarzyszące im publikacje. CASE 
jest międzynarodowym, niezależnym centrum 
badawczym i doradczym, prowadzącym 
działalność nonprofit w zakresie transformacji 
w Europie Środkowej i Wschodniej, na 
Zakaukaziu i w Azji Środkowej, integracji 
europejskiej oraz gospodarki światowej.  
Seminaria koncentrują się na kluczowych 
zagadnieniach sektora finansowego, finansów 
publicznych, unii monetarnej i innych 
bieżących, ważnych zagadnieniach polityki 
gospodarczej w Polsce i na świecie.

Świętujemy jubileusze

W październiku i listopadzie wraz  
z Klientami świętowaliśmy jubileusze  
20 lat funkcjonowania dwóch oddziałów 
korporacyjnych BRE Banku: Oddziału 
Korporacyjnego w Katowicach oraz 
Oddziału Korporacyjnego we Wrocławiu.

Tym razem zaprosiliśmy gości do Theatro BREArte  
czerpiącego inspirację z  commedia dell'arte. 
Staraliśmy się odtworzyć magiczną atmosferę 
ulicznego teatru z Kolombiną, Pierrotem, mimami, 

kontorcjonistką, szczudlarzem, żywymi pomnikami, 
kataryniarzem i… kapryśną papugą. 

Przy okazji jubileuszu nie mogło zabraknąć 
podziękowań dla Klientów, którzy są z nami od wielu 
lat, jak i wieloletnich pracowników Oddziałów BRE 
Banku w Katowicach i Wrocławiu. 

Imprezę poprowadziła oraz uświetniła swoim 
aktorskim recitalem Anna Dereszowska.
A do tańca gości porwał zespół Boogie Band.



Zimne miesiące nie cieszą się zbyt dużą 
sympatią Polaków. Kojarzą się bowiem 
m.in. z grubymi swetrami, korkami na uli-
cach, problemami z zaparkowaniem, zwa-
łami śniegu zalegającymi na chodnikach,  
a do tego wszystkiego przybywającymi ki-
logramami, które trzeba koniecznie zrzucić 
jeszcze przed sylwestrem. Jednak zimę można 
polubić. Wystarczy znaleźć sposób na spędzenie 
jej w sposób aktywny. Nawet te osoby, których nie 
przekonują takie tradycyjne sporty jak narciarstwo 
biegowe czy alpejskie mogą bez problemu wybrać 
idealną dyscyplinę dla siebie.
 
Z wiatrem
W Polsce coraz większą popularnością cieszą się 
dyscypliny wykorzystujące siłę wiatru. Jedną z nich 
jest snowkiting, czyli zimowa odmiana kitesurfingu. 
W uproszczeniu można go opisać jako połączenie 
snowboardu lub nart z latawcem. Człowiek steruje 
nim za pomocą drążka lub manetki, równocześnie 
poruszając się na nartach lub snowboardzie. 
Amatorom snowkitingu wystarczy sprzęt, ciepła 
odzież i wiatr jako siła napędowa. W dodatku, ta dys-
cyplina sportowa nie wymaga konkretnego ukształ-
towania terenu. Do jazdy wystarczy bowiem śnieg 
lub lód i otwarta przestrzeń. Może to być zamarznięte 
jezioro, góry czy łąki za miastem. Przy odpowiednich 
warunkach doświadczony snowkiter może się wzno-
sić kilkadziesiąt metrów w górę, osiągnąć prędkość 
ponad 100 km na godzinę! Amatorzy 
snowkitingu zapewniają, że gwaran-
tuje on wzrost poziomu adrenaliny 
we krwi. Nic dziwnego, że snowkiting 
jest szybko rozwijającą się dyscypliną 
sportową, również w naszym kraju.
 
Coraz większą popularność zdobywa 
również bojer (ślizg lodowy). Ten sport 
zimowy szczególnie upodobali sobie amatorzy żeglar-
stwa. Bojer to kadłub z trzema płozami wyposażony 
w żagiel. Dzięki sile wiatru „lata”, jak mówią amatorzy 
tego sportu, po zamarzniętych jeziorach. Bojer potrafi 
osiągać zawrotne prędkości, największe wśród spor-
tów, w których wykorzystuje się siłę wiatru. 

Żeby uprawiać ten sport konieczne są od-
powiednie warunki tj. gruby lód, silny wiatr.  
W Polsce ten sport jest szczególnie popularny na Ma-
zurach, a więc można tam znaleźć wiele szkół  
i wypożyczalni sprzętu. Również w tym rejonie 
naszego kraju, a także na polskich zatokach, popu-
larnością cieszy się inny sport zimowy – icesurfing, 
czyli windsurfing na lodzie. Amatorzy tej dyscypliny 
wykorzystują deski w wersji zimowej ze specjalnymi 
płozami umożliwiającymi ślizganie się po lodzie.

Na śniegu
Wiele osób z sentymentem wspomina czasy dzie-
ciństwa i zjeżdżanie na sankach. Dla nich świetną 
zimową dyscypliną może okazać się airboard. Tę 
nowoczesną wersję sanek wynalazł 10 lat temu 
Szwajcar Joe Steiner. Na poduszce powietrznej 
z dwoma uchwytami należy zjeżdżać leżąc na 
brzuchu. Można w ten sposób pokonywać slalom, 
ścigać się z przeciwnikiem, wykonywać skoki albo 
po prostu rozwijać dużą prędkość. Airboard łatwo się 
steruje, nie ma także większych problemów z hamo-
waniem. Ten sport powinno uprawiać się na trasach 
saneczkowych.
Oryginalnym sposobem na zjeżdżanie ośnieżonymi 
trasami jest także snowbike. Rower śnieżny jest spe-
cjalnie dostosowany do zimowych warunków i ma 
m.in. płozy zamiast kół.

Pod lodem
Dla tych, którzy nie przepadają za śniegiem, ale za to 
uwielbiają wodę, świetną opcją jest nurkowanie pod-
lodowe. Jest to jeden z najciekawszych sposobów 
nurkowania w naszym kraju. Amatorzy tego sportu 
twierdzą, że zanurzenie się pod lodem jest niezwy-
kłym i niezapomnianym przeżyciem. Lód zadziwia 
swoją różnorodną strukturą, światło przebijające się 
przez zamarzniętą powierzchnię zachwyca, a przej-
rzystość wody właśnie w zimie jest najlepsza. Jednak 
nurkowanie podlodowe rządzi się innymi prawami 

niż to w okresie cieplejszym. Instruktorzy podkreślają, 
że jest dyscypliną wymagającą od człowieka posia-
dania nie tylko odpowiedniego sprzętu, ale wiedzy, 
doświadczenia i pokory. 

Na lodzie
Wielkie lodowe sople, zamarznięte wodospady, 
ściany pokryte lodem to wyzwanie dla amatorów 
wspinaczki lodowej. Jest to sport ekstremalny. Spo-
soby pokonywania lodu znacznie różnią się od wspi-
nania po skałach. Konieczne jest użycie specjalnego 
sprzętu. Zwolennik lodowej wspinaczki przymoco-
wuje do butów raki, bierze do rąk krótkie czekany,  
a w lód wkręca specjalne śruby. 

Ten sport ma różne skale trudności w zależności nie 
tylko od stylu wspinaczki, miejsca, ale i warunków 

atmosferycznych. Świetne miejsca do wspinaczki  
z zamarzniętymi wodospadami, wielkimi soplami, 
ciekawymi formami lodowymi można znaleźć m.in. 
w Norwegii i Austrii. Choć żeby spróbować wspi-
naczki lodowej nie tylko nie trzeba wyjeżdżać z kraju, 
ale nawet w góry. Od kilku lat właśnie dla amatorów 
czekanów i raków lodowy sopel jest wylewany  
w Warszawie.

Dla tych, których nie przekonują sporty 
ekstremalne, zanurzanie się w lodo-
watej wodzie, pokonywanie sopli czy 
rozpędzanie do zawrotnych prędkości, 
dobrą opcją może być curling, zwany 
lodowymi szachami. Rozgrywka mię-
dzy dwoma drużynami liczącymi po 
czterech zawodników odbywa się na 
prostokątnej tafli lodu. Celem gry jest 

umieszczenie ciężkich granitowych kamieni jak naj-
bliżej celu. Jeden z zawodników wypuszcza kamień, 
dwóch innych za pomocą specjalnych szczotek wy-
twarza warstwę wody, po której porusza się kamień. 
Każda drużyna ma 16 rzutów. W tym czasie nie tylko 
próbuje umieścić swoje kamienie jak najbliżej domu, 
ale i wybić te należące do przeciwników. Curling wy-
maga od zawodników precyzji i myślenia strategicz-
nego. W Polsce ten sport cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, czego najlepszym dowodem jest 
istnienie kilkunastu klubów curlingowych.

Sportów zimowych jest coraz więcej i to zarówno 
tych wykorzystujących śnieg, wiatr, jak i lód. Dla-
tego kilka zimnych miesięcy można wykorzystać 
na wypróbowanie chociażby jednej oryginalnej 
dyscypliny. 

Jeśli nie narty,  
to co?

MOniKA nYCZ

Zima to nie tylko narty, sanki i łyżwy. Wciąż  
przybywa możliwości aktywnego spędzenia czasu.  

Wśród wielu zimowych dyscyplin nietrudno  
znaleźć coś dla siebie.

lifestyle 
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Dla tych, którzy nie przepadają za śnie-
giem, ale za to uwielbiają wodę, świet-
ną opcją jest nurkowanie podlodowe. 
Jest to jeden z najciekawszych sposo-
bów nurkowania w naszym kraju. 



biblioteka 
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Atlas chmur
David Mitchell
Książka

David Mitchell to autor, którego świat docenia od 
lat. Nie można jednak oprzeć się wrażeniu, że w 
Polsce do tej pory znajomość jego twórczości jest, 
a w zasadzie była, znikoma.  Zmieniło się to w 
ostatnich miesiącach, gdy na ekrany naszych kin 
weszła ekranizacja jego książki „Atlas chmur”. 
 
Mimo dostępności kinowej adaptacji warto jednak 
poświęcić trochę czasu na przeczytanie tej książki. To 
niezwykła opowieść łącząca w sobie sześć historii i sześć 
epok. Autor z prawdziwą wirtuozerią porusza się wśród róż-
nych gatunków literackich, czyniąc z tej opowieści o ludziach i dla ludzi, pasjonującą 
podróż. Przedstawione historie sześciu bohaterów są pretekstem skłaniającym czytel-
nika do zastanowienia się nad ludzkością i jej pociągiem do władzy. „Atlas chmur” to 
pozycja obowiązkowa dla każdego bibliofila.

Bilkom 
Osobisty wymiar podróży
Aplikacja na smartfona

Kolej to nadal jeden z najpopularniejszych środków transportu. Teraz, dzięki in- 
tuicyjnej aplikacji, jaką jest Bilkom, planowanie podróży i zakup biletu kolejowe-
go zostały maksymalnie uproszczone. Wykorzystanie technologii GPS, współpra-
ca z mapami oraz dostępność do informacji zawartych w Systemie Planowania 
Podróży PKP sprawia, że użytkownik może szczegółowo zaplanować swoją 
podróż.  Wyszukanie połączeń door to door, poznanie szczegółów trasy oraz połą-
czeń, czy też informacje na temat utrudnień w ruchu pociągów, to tylko niektóre 
z funkcjonalności, które oferuje Bilkom. Warto sprawdzić.

Audrey Hepburn. Kolekcja
DVD 
 
Kwintesencja stylu i kobiecości. Niezwy-
kła postać wśród gwiazd kina. Audrey 
Hepburn od dziesiątków lat bezsprzecznie 
zachwyca, zarówno wielbicieli jej talentu 
aktorskiego, jak i tych, którzy widzą w niej 
ikonę nieprzemijającego, klasycznego sty-
lu. Kolekcja filmów z jej udziałem zawiera 
sześć największych i najbardziej cenionych 

propozycji kino-
wych. Rzymskie 
wakacje, Śniada-
nie u Tiffany'ego, 
Wojna i pokój czy 
też Sabrina, to 
idealna propozycja 
na długie, zimowe 
wieczory.

Absurdy życia w PRLu
DVD
 
Choć to historia, którą większość 
Polaków bardzo dobrze pamięta, warto 
sprawdzić, co oferuje ten trzyczę-
ściowy box. Absurdalne, groteskowe 
sytuacje, opis niezwykłych pomysłów władzy 
ludowej na urządzanie życia obywateli, wszech-
obecna propaganda i cenzura, to to, co widz znajdzie 
na trzech załączonych płytach DVD. Choć były to czasy, 
gdy często wcale nam nie było do śmiechu, to wspomnienia 
tamtych lat wzbudzają uśmiech na twarzy i sentyment  
w sercach.

 
W zestawie: „Czarna Wołga i nie tylko, czyli czym straszono obywateli w PRLu”, 
„Zmory PRLu,” „Śmieszno i straszno w PRLu”. Warto zobaczyć.

Vinyl Collection  
1970-1978 – Black Sabbath
Muzyka

Nie lada gratka dla wielbicieli zespołu 
Black Sabbath i analogowego brzmienia.
Vinyl Collection 1970-1978 to limitowane 
wydanie winylowych albumów nagra-
nych przez zespół, gdy jego frontmanem 
był Ozzy Osbourne. W tym unikalnym 
zestawie znajduje się 9 dwunastocalo-
wych płyt winylowych z takimi albuma-
mi jak: Black Sabbath, Paranoid Master  
of Reality, Volume 4, Sabbath Bloody 
Sabbath, Sabotage, Technical Ecstasy, 
Never Say Die oraz Live At Last. Przy-
jemnym dodatkiem do tej bogatej kolekcji 
jest także 7 siedmiocalowych singli,  
w tym debiutancki Evil Woman i Wicked 
World oraz kupon z kodem do ściągnięcia 
muzyki Black Sabbath w wersji cyfrowej.
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Zacznij marzyć 
o emeryturze

Koniec pracy zawodowej to jeden  
z najtrudniejszych momentów w życiu. 
Nie tylko dlatego, że nagle przestaje się 
zarabiać, problemem bywa też nadmiar 
wolnego czasu. 
67 lat i co dalej? To pytanie warto sobie zadać jak 
najwcześniej. Przede wszystkim z finansowego 
punktu widzenia. Z jednej strony powszechnie 
wiadomo, że emerytura z ZUS-u i funduszu 
emerytalnego na wiele nie wystarczy, bo może 
się okazać, że będzie to jedna trzecia ostatniej 
pensji. Z drugiej strony wygląda na to jakby 
nikt się tym w Polsce nie przejmował, bo jak 
pokazują różnorakie badania, dodatkowymi 
oszczędnościami  na zabezpieczenie starości 
może się pochwalić mniej niż połowa obywateli 
naszego kraju. A statystyki pokazujące ile osób 
aktywnie korzysta z trzeciego filaru systemu 
emerytalnego, czyli produktów takich jak IKE, 
czy IKZE, nie napawają optymizmem. Dlaczego 
nie oszczędzamy na emeryturę? Podstawowy 
powód jaki pada w sondażach opinii publicznej 
to – nie mam pieniędzy. Tyle tylko, że często bywa 
to wymówka, albo brak świadomości, jak ważne 
jest zadbanie o finansową przyszłość. Bardziej 
szczegółowe badania pokazują, że na decyzję 

o oszczędzaniu wcale nie ma wpływu wielkość 
pensji, ale świadomość ekonomiczna. Jeśli wiem, 
że jakiś sposób oszczędzania na emeryturę jest 
mi potrzebny, to będę to robił. Oczywiście nie 
muszą to być od razu trzeciofilarowe konta. 
Zabezpieczeniem na starość może też być 
dodatkowa nieruchomość, czy nawet dzieła sztuki. 
Ważne by jakkolwiek zacząć zbierać na emeryturę. 
I dobrze byłoby pomyśleć nie tylko o sobie. Jeśli 
prowadzimy firmę, to warto  zadbać również 
o swoich pracowników. Założyć pracowniczy 
program emerytalny, czy zorganizować im 
szkolenie dotyczące emerytalnej przyszłości. 
  
Z emeryturą jest jednak jeszcze jeden problem, 
wcale nie finansowy, ale raczej psychologiczny. 
Wiele osób nagle zaczyna postrzegać siebie 
jako osoby  niepotrzebne, bezwartościowe, nie 
wie co zrobić z nadmiarem wolnego czasu, 
krótko mówiąc, nie potrafi się odnaleźć w nowej 
rzeczywistości. Na liście czynników stresu 
przejście na emeryturę zajmuje aż dziesiąte 
miejsce, tuż przed poważną chorobą w rodzinie. 
Jeśli jeszcze dołożymy do tego ewentualne  
problemy finansowe, bo zabrakło właśnie 
dodatkowych oszczędności, to poważny kryzys 

mamy gotowy. Okazuje się jednak, że jest sposób 
by upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. 
Można wykorzystać go do odkładania pieniędzy 
na emeryturę, jak również do odnalezienia 
się na nowej drodze życia. Wystarczy dobrze 
zastanowić się nad swoimi marzeniami. Co jest 
dla mnie ważne w życiu, i czemu chciałbym się 
poświęcić, kiedy będę miał czasu pod dostatkiem. 
Może chciałbym podróżować, a może zająć się 
uprawą storczyków? Nieważne, co będę robił na 
emeryturze, ważne żebym wiedział, co chcę robić.  
 
A wtedy okazuje się, że oszczędzanie na nią staje 
się banalnie proste. Jesteśmy tak skonstruowani, 
że odkładanie pieniędzy na konkretny cel, na 
realizację marzenia, jest dużo łatwiejsze. Z drugiej 
strony wizja siebie na emeryturze chroni nas przed 
psychologicznymi problemami, które wiążą się 
z zakończeniem pracy.  Dowiedz się zatem jak 
chcesz spędzić jesień życia, a wtedy na pewno nie 
zabraknie ci pieniędzy ani ochoty do życia. 

Mateusz Ostrowski

Dziennikarz ekonomiczny. Od ponad dziesięciu 
lat obserwuje i komentuje polski świat finansów, 
ze szczególnym uwzględnieniem banków i ich 
oferty. Twórca edukacyjnego cyklu o finansach 
„Kto pyta, nie płaci” dla Onet.pl. Absolwent 
Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego.

konkurs 

Organizatorem konkursu jest Fast Forward Communication Sp. z o.o. 
Zasady i regulamin akcji znajdują się na stronie www.ankietabusinessandmore.pl

Konkurs Wygraj iPada
 zakończony!

 
Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie  

dotyczącym Business & More. Każda z udzielonych 
odpowiedzi jest dla nas niezwykle cenna.  

Wyniki oraz podsumowanie ogłosimy w kolejnym numerze.
Jeszcze raz dziękujemy!




