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rozwoju DPD Polska jest sukces klienta. 
I nie jest to obietnica bez pokrycia.

70-letnia historia firmy Polmor 
dowodzi, że w rękach właściwego 
menedżera kryzys może być tylko 
przygrywką do sukcesu.  
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Wielkie pomysły często rodzą się 
z frustracji  i potrzeby rozwiązania 
problemu – przykłady najciekawszych 
innowacji w światowej gospodarce.
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    Przemysław Gdański
    wiceprezes Zarządu mBanku S.A.  

ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcamy do lektury wiosennego numeru 
„Business & More”. W nowym wydaniu magazynu 
prezentujemy m.in. imponujące osiągnięcia naszych 
partnerów biznesowych. Maciej Jóźwicki, założyciel 
 i prezes Marwitu, opowiada o rozwoju firmy produkującej 
jednodniowe soki, sałatki, surówki i zupy.  
Jego przedsiębiorstwo zaczynało od 600 butelek dziennie, 
teraz produkuje ich… 150 tysięcy.

Przybliżamy również historię spółki Polmor. Firma zajmuje 
się produkcją konstrukcji oraz komponentów dla transportu 
kolejowego i przemysłu maszynowego. Ambicje zarządu 
firmy sięgają jednak daleko poza Polskę. Polmor ruszył na 
podbój rynków zagranicznych. Kilkuletni kontrakt Polmoru 
w Chinach pozwolił mu zdobyć wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do podboju Indii.

W wiosennym numerze magazynu mogą Państwo również 
zapoznać się z wnioskami z raportu KPMG „Rynek dóbr 
luksusowych w Polsce. Edycja 2016”. W ubiegłym roku  
mieliśmy do czynienia z największą w historii liczbą aukcji 
dzieł sztuki, najwyższymi obrotami i rekordami cenowymi!

Co jeszcze mogą Państwo znaleźć w „Business & More”? 
Eksperci mBanku opowiadają o tym, jak powinna wyglądać 
skuteczna sukcesja w ramach firmy, przedstawiają prognozy 
gospodarcze na 2017 r. Piszemy również o głośnej kampanii 
na temat cyberbezpieczeństwa „Nie robisz tego w realu? Nie 
rób tego w sieci!”.

Życzymy Państwu przyjemnej lektury i świeżej energii 
na wiosnę!
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Nowa ustawowa broń 
dla „małych” firm

Grudzień 2016 r. stał pod znakiem wielu zmian 
regulacyjnych. Wśród nich wyróżnia się Ustawa z dnia 
15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu 
wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie 
produktami rolnymi i spożywczymi
(Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r. poz. 67).

Jest to kolejny etap wspierania „małych” dostawców i odbiorców w ich rela-
cjach z dużo większymi partnerami. Jak sam tytuł wskazuje Ustawa zakazuje 
nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej nabywcy względem 
dostawcy oraz dostawcy względem nabywcy (art. 6). Oprócz twardych kryteriów 
dopuszczających stosowanie Ustawy, jak wymóg obrotów pomiędzy przed-
siębiorstwami w danym roku lub w którymś z dwóch lat poprzedzających na 
poziomie minimum 50.000 złotych, Ustawa stosuje też nieco mniej precyzyjne 
kryteria, jak „znaczna dysproporcja w kapitale ekonomicznym” na korzyść jed-
nego z przedsiębiorstw. 

Organem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na gruncie Ustawy 
jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaś postępowanie 
prowadzone jest „z urzędu”, co oznacza, że zgłoszona skarga nie może być wyco-
fana i postępowanie musi być przeprowadzone. W związku z powyższym, żeby 
uniknąć zbyt wielu chybionych postępowań, w których skarga mogłaby być 
wykorzystywana jako swoisty „straszak” dla kontrahenta, ustawodawca przewi-
dział możliwość przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, które pozwoli 
oddzielić faktyczne naruszenie od „straszaka”. Długość takiego postępowania 
została określona na maksymalnie 4 miesiące, a w sprawach szczególnie skom-
plikowanych na miesięcy 5. Postępowanie właściwe również ma ograniczenie 
czasowe – do 5 miesięcy. Co oznacza, że w najgorszym wypadku na decyzję 
Prezesa UOKiK będziemy czekali 10 miesięcy. 

W efekcie takiej decyzji uznającej wykorzystanie przewagi i tym samym 
naruszenie Ustawy oczywisty jest nakaz zaniechania stosowania takiej 
praktyki, a w wymiarze finansowym kara pieniężna do wysokości mak-
symalnej 3% obrotu osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym 
rok, w którym nastąpiło naruszenie. Nawet w przypadku naruszenia 
nieumyślnego! 

Dodatkowo możliwe jest nałożenie kary do równowartości 50 mln euro w przy-
padku (także nieumyślnego) nieudzielenia informacji bądź też udzielenia in-
formacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. Każdy dzień opóźnienia 
w wykonaniu decyzji Prezesa UOKiK kosztować może równowartość 10 tys. euro. 
Karze w wysokości do 50-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze 
przedsiębiorstw może podlegać także osoba pełniąca funkcje kierowniczą lub 
zasiadająca w organie zarządzającym, a także osoba upoważniona przez kon-
trolowanego, za brak wykonania decyzji, wyroków i postanowień oraz uniemoż-
liwianie lub utrudnianie kontroli, w tym udzielenie nieprawdziwych informacji. 
Kary uiszcza się w terminie 14 dni. 

Powyższe wskazuje, że wszyscy „mali” dostawcy i odbiorcy, jak również Prezes 
UOKiK otrzymali bardzo poważną broń, która, użyta w najbardziej opresyjnym 
wariancie, może doprowadzić do bardzo poważnych zmian rynkowych.

mBank z tytułem Best Private Bank in Poland przy-
znanym przez „PWM” i „The Banker” oraz z pięcioma 
gwiazdkami „Forbesa”.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy bankowość prywatna 
mBanku została doceniona zarówno przez polskie, jak 
i przez międzynarodowe magazyny. W listopadzie 
mBank został uznany za Best Private Bank in Poland 
2016 w konkursie organizowanym przez prestiżowe 
tytuły należące do grupy „Financial Times PWM” i „The 
Banker”. W styczniu zaś potwierdził swoją pozycję na 
rynku polskim, zdobywając po raz szósty z rzędu najwyż-
szą rekomendację magazynu „Forbes” – pięć gwiazdek. 

Grupa mBanku zakończyła IV kwartał zyskiem netto 
w wysokości 292,5 mln zł, a w całym 2016 r. osiągnęła 
1,2 mld zł. Dobre wyniki finansowe udało się wypracować 
mimo trudnych warunków operacyjnych, z jakimi mierzą 
się banki w Polsce. Łączny współczynnik kapitałowy na 
koniec grudnia 2016 roku wyniósł 20,3 proc., a współ-
czynnik kapitału podstawowego Tier 1 17,3 proc.

Nowa wersja systemu bankowości internetowej dla firm – mBank 
CompanyNet – będzie przekazana do użytku klientów już pod 
koniec marca 2017 r. Projekt zmiany mBank CompanyNet 
stworzono w duchu cyfrowej transformacji, czyli zgodnie ze 
światowym trendem przekształcania i upraszczania procesów 
korporacyjnych za pomocą technologii. 

W oparciu o metodykę UCD (User-Centered Design) stworzono ser-
wis, w którym praca będzie nie tylko codzienną rutyną, ale także 
przyjemnością. Zbudowaliśmy nasz system w oparciu o pięć filarów: 

• personalizacja
• mobilność
• intuicyjność
• efektywność
• asystent w pracy

mBank CompanyNet stworzono w sposób umożliwiający konfigu-
rowanie serwisu tak, aby  każdy użytkownik mógł dostosować go 
do swojej roli w firmie. Dobrze znaną już modułowość wzbogacono 
o widgety, które pozwalają jednym rzutem oka skontrolować sytuację 
w firmie. Nawet do najdalszych zakamarków systemu, dzięki łatwo 
dostępnym skrótom, można dostać się za pomocą dwóch kliknięć. 
mBank kładzie też szczególny nacisk na mobilność swoich rozwiązań 
dlatego z nowego mBank CompanyNet można korzystać również na 
urządzeniach mobilnych. Zastosowana technologia AWD pozwoli na 
dostosowanie widoku systemu do tabletów czy smartfonów. 

Uproszczony układ menu zwiększa przejrzystość i czytelność nowego 
mBank CompanyNet, a dobrze pogrupowane opcje i informacje 
sprawiają, że stał się on jeszcze bardziej intuicyjny. Najważniejsze 
elementy umieszczono na pierwszym planie, a system zaprojek-
towano w taki sposób, aby cały czas towarzyszyć użytkownikowi 
w jego zadaniach i podpowiadać rozwiązania w chwilach wątpliwości.

Nagrody dla mBanku

Nowy CompanyNet

mFaktoring uhonorowany 
przez Factors Chain International 

Dobre wyniki w Q4
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mFaktoring został uznany przez największą organizację branżową 
– Factors Chain International – za najlepszą firmę pod wzglę-
dem jakości obsługi w faktoringu importowym. Nagroda została 
wręczona podczas dorocznego spotkania członków organizacji 
zrzeszającej faktorów z całego świata.

Największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca faktorów już od  
48 lat nagradza wśród swoich członków te firmy, które w ponadprze-
ciętny sposób wyróżniają się na rynku. W 2016 roku po raz drugi 
uhonorowano firmy, które mogą szczycić się najwyższym poziomem 
obsługi. Co ważne, jest to wyróżnienie przyznawane przez samo śro-
dowisko faktorów. W uzasadnieniu nagrody Michel Leblanc, przewod-
niczący Factors Chain International, wskazał na wzrost jakości obsługi 
mFaktoringu z 88 proc. do 95,4 proc.  
– Uznanie profesjonalistów z krajów członkowskich FCI bardzo nas 
cieszy. Pracujemy na nie każdego dnia, realizując projekty z naszymi 
zagranicznymi partnerami. Dbałość o najwyższą jakość obsługi wpi-
saliśmy w nasze DNA, co widać także w poziomie zadowolenia z usług 
wśród naszych klientów – mówi Paweł Bryła, wiceprezes mFaktoring.
Inwestycje w wysoką jakość obsługi pozwalają na nawiązywanie dłu-
goletnich relacji z klientami. W portfolio mFaktoring są firmy współpra-
cujące ze spółką od ponad dwóch dekad. Realizowane systematycznie 
badania satysfakcji klientów korporacyjnych pozwalają udoskonalać 
obszary działania i spełniać ich oczekiwania. W 2015 roku ponad  
90 proc. klientów było zadowolonych z obsługi. Doceniany jest za-
równo łatwy i szybki dostęp do pracowników, jak i ich proaktywność 

w oferowaniu rozwiązań ko-
rzystnych dla klienta.

mFaktoring jest członkiem 
IFC od 1995 roku. To pierwszy 
polski faktor, który przystąpił 
do tej międzynarodowej or-
ganizacji branżowej. FCI od 
1968 roku zrzesza faktorów 
z całego świata. Obecnie 
należy do niej ponad 400 
członków z 90 krajów, któ-
rzy odpowiadają za blisko 
90 proc. światowego rynku.

PAWEŁ BRYŁA wiceprezes Zarządu mFaktoring S.A.
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Tworząc Marwit, zainspirował się pan zakładem,
który wyciskał soki i dostarczał je do toruńskich lokali 
gastronomicznych. Dlaczego zainteresowała pana akurat 
taka działalność?
Być może wpływ na to miały geny, bo moi dziadkowie z jednej 
i drugiej strony pochodzili ze wsi. Ja wychowywałem się w Toru-
niu i tam mieszkałem przez 20 lat. Zawsze lubiłem iść pod prąd 
i podczas gdy wszyscy uciekali ze wsi do miasta, ja zrobiłem 
odwrotnie. Biznes produkcji soków wydał mi się z jednej strony 
ciekawy, z drugiej bardzo niszowy. Wtedy nie było nikogo, kto by 
się tym zajmował na skalę ogólnopolską, konkurencja była więc 
minimalna. Większość parała się albo handlem samochodami, 
albo budowaniem bloków. A ja nie chciałem robić tego, co wszy-
scy. I uznałem, że warto zająć się właśnie sokami. 

Ale dlaczego marchewka? A nie np. jabłko?
To było pierwsze skojarzenie. Marchew plus witamina, czyli Mar-
wit. Zdrowa marchew, którą matka wyciskała dziecku w domu. 
To mi utkwiło w głowie. W ogóle nie myślałem o soku z buraczka, 
jabłka czy egzotycznych cytrusów. Marchewka pojawiła się auto-
matycznie. Poza tym w wieku, w którym wtedy byłem, a miałem 
21 lat, myśli się inaczej. Młody człowiek nie zastanawia się, co 
będzie za 5 czy 10 lat. Nie było więc analizy rynkowej, biznesplan 
mieścił się na jednej kartce. Była po prostu myśl: „zróbmy to”. 

I tak narodził się Marwit. Ale początki były, no cóż... 
chałupnicze.
Tak, nazwanie tej produkcji manufakturą z całą pewnością nie 
jest przesadą. To był koniec 1993 roku. Na początku działaliśmy 
w kuchni dawnego żłobka, potem przez dwa-trzy lata w większej 
kuchni zamkniętego lokalu gastronomicznego dużego zakładu 
przędzalniczego. To było pomieszczenie o powierzchni kilkuset 
metrów kwadratowych – wyremontowaliśmy je, wstawiliśmy 
sokowirówki, maszynki do rozlewania, etykietowania. 

Łatwo było zaczynać biznes w latach 90.? Niektórzy biznes-
meni twierdzą, że ponieważ nic wtedy nie było, rynek był tak 
chłonny, że niemal wszystko mogło się udać.
Wybrałem bardzo trudny biznes. Wtedy faktycznie nic nie było 
– kupienie zwykłej gastronomicznej wyciskarki, którą dzisiaj 
można znaleźć w kilka sekund w internecie, wiązało się ze zdo-
bywaniem jej za granicą i to po znajomości. Brakowało nie tylko 
sprzętu. Był problem z marchwią, z butelkami, ze skrzynkami. Do 
tego na początku miałem raptem 2 tys. zł, start firmy był więc 
dużym wyzwaniem. Z drugiej strony, w sklepach też nic nie było, 
więc nasz towar schodził. To dawało mi potężną determinację. 
Byłem przekonany, że skoro klient chce kupić dany produkt, to 
nie obchodzą go trudności, z jakimi producent się boryka. Nie 
interesuje go, czy jest zimno, czy ciepło, czy marchew urosła, czy 
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Biznes wyciśnięty
z marchwi

Zaczynał od 600 butelek dziennie, teraz produkuje ich 150 tys.
Po 24 latach od założenia Marwitu Maciej Jóźwicki może powiedzieć, że z marchewki wycisnął wszystko. 

Teraz rozwija produkcję surówek, sałatek i zup. A ponieważ, jak mówią o nim współpracownicy, 
pomysłów ma więcej niż pieniędzy, na laurach raczej nie osiądzie. 

Maciej Jóźwicki
ZAŁOŻYCIEL I PREZES 
ZARZĄDU SPÓŁKI  
MARWIT SP. Z O.O.

ANNA MARGO



nie, czy dotarła na czas, czy zamarzła po drodze. A tak bywało, bo 
na początku nie stać nas było na samochód chłodnię, tylko towar 
woziliśmy w żukach pod plandeką. Ale nie postrzegałem tego 
jako przeszkody, tylko jako wyzwanie pospinania kilkudziesięciu 
elementów, żeby wyszedł jeden produkt. Wiedziałem, że skoro 
klient płaci, wymaga, to my musimy zrobić wszystko, czasami 
stanąć na głowie, żeby ten produkt dostał. 

Na początku klienci dostawali 600 butelek dziennie, dziś  
150 tys. Co sprawiło, że Marwit tak dynamicznie się rozwinął?
Pierwszym krokiem milowym w historii było z pewnością przenie-
sienie produkcji do Złejwsi Wielkiej. Zbudowaliśmy mały zakładzik, 
ale na własnej działce, którą dostałem po dziadku. Mieści się w po-
łowie drogi między Toruniem a Bydgoszczą, a ja wtedy myślałem, 
że będę woził soki tylko do tych dwóch miast i to wystarczy. Jak 
się potem okazało, nic bardziej mylnego. W 2001 roku skorzystali-
śmy z dotacji przedakcesyjnych, jeszcze przed wstąpieniem Polski 
do Unii Europejskiej. Wtedy kupiliśmy pierwszą automatyczną 
linię do wyciskania, nalewania, schładzania, pakowania. Z tym 
wiązała się rozbudowa zakładu, hal magazynowych. I Marwit przy-
pominał już wtedy nowoczesny zakład przetwórstwa rolnego. 

I zaczął być obecny w całej Polsce. 
Tak, rozwinięcie naszej sieci dystrybucji bardzo przyspieszyło 
wzrost firmy. Na początku duże straty wynikały z tego, że sok był 
dostarczany za późno, było mnóstwo zwrotów. Sporo czasu trzeba 
było spędzić nad mapami, żeby określić najkrótsze trasy. Na 
początku jeździliśmy tylko do Torunia i Bydgoszczy, z czasem do-
łączyliśmy kolejne miasta. Ogromną rolę odegrała też rozbudowa 
portfolio. Przez pierwsze 10 lat robiliśmy wyłącznie jednodniowy 
sok marchewkowy. Do dziś nie wiem, jak można było z tego żyć, 
ale tak to funkcjonowało. Dzisiaj nasze portfolio w samych świe-
żych sokach jest dużo szersze, a do tego mamy surówki, Marwitki, 
zupy krem, Smoothie a także inne marki, 
takie jak Witmar, Ogrody Natury, Oskoła. 
Nie sposób też nie wspomnieć o dotacjach 
z Unii Europejskiej, które pomagały i po-
magają firmom z naszej grupy budować 
zaplecze gospodarcze, bazę surowcową, 
chłodniczą, maszynową, wydziały po-
szczególnych produktów. To przyczynia się 
do skokowego wzrostu infrastruktury, a co 
za tym idzie – do wzrostu przychodów. 

Ale Marwit nie byłby tu, gdzie jest teraz, 
gdyby nie pana upór.
Nigdy nie traktowałem trudnych sytuacji jako problem. Jasne, 
że na początku wszystko trzeba było robić samemu, zajmować 
się produkcją, księgowością, dystrybucją, ale dla mnie to zawsze 
było wyzwanie, a nie kłopot. Bardzo nie lubię słowa „nie”, uważam 
wręcz, że powinno zostać skreślone ze słowników. Nie znoszę 

powiedzenia „nie da się”. Ja najpierw zastanawiam się, jak, kiedy, 
za ile. „Nie” zawsze było na końcu. Poza tym nie lubię rzeczy 
odtwórczych, nie nadawałbym się do księgowości. Lubię tworzyć, 
każdego dnia wymyślałbym coś nowego. Moi współpracownicy 
śmieją się, że mam więcej pomysłów niż pieniędzy i coś w tym 
jest. Oczywiście im większa firma, tym trudniej niektóre pomysły 
realizować. Wydłużają się procesy, procedury, w trakcie okazuje 
się, że nawet fajny pomysł w danej firmie nie ma racji bytu. Ale 

kilka rzeczy faktycznie się sprawdziło 
i dało fajnie zrealizować. 

Traktowanie trudnych sytuacji jako 
wyzwań, pomysłowość, chęć pójścia 
pod prąd. Co jeszcze liczy się w pracy 
menedżera – kogoś, kto stoi na czele 
dużej firmy? 
Na pewno konsekwencja. Jeśli już coś się 
zaczęło robić, nie można oglądać się na 
innych albo na chwilowe trudności. Do 
tego asertywność. Nie wolno pozwolić na 
to, żeby każdy w firmie robił to, co mu  

się podoba. W każdym przedsiębiorstwie, szczególnie dużym  
– a nasze, jako że zatrudniamy 500 osób, jest już duże – trzeba 
mieć wizję. Wiedzieć, jakie pomysły mają szansę na realizację, 
umieć powiedzieć, że coś ma sens, a coś innego nie. Z drugiej  
jednak strony wizję bez realizacji ja nazywam halucynacją.  

Nie wystarczy bowiem sam dobry pomysł. Nic z niego nie wyjdzie, 
jeśli nie będzie lidera projektu, kogoś, kto dopilnuje realizacji. 
Trzeba więc umieć scedować zadania, określać cele. To niełatwe 
i nie zawsze wychodzi. Zarządzanie ludźmi to jeden z najważniej-
szych, ale i najtrudniejszych elementów bycia menedżerem. 

Mówi pan, że kilka fajnych rzeczy udało się zrealizować. 
Sprawdziło się zwłaszcza promowanie zdrowego stylu życia, 
które jest nieodłączną strategią Marwitu. Wynika to z pań-
skich osobistych przekonań?
Dla mnie sport – czy to piłka nożna, czy tenis, czy bieganie – był 
zawsze na pierwszym miejscu. Choć oczywiście ponad 20 lat 
temu nie przewidywałem trendu zdrowego odżywiania i stylu 
życia, z którym mamy teraz do czynienia. Dziś wszyscy widzimy, 
jak duży wpływ ma to na zdrowie. Teraz każdy z liczących się pro-
ducentów stawia na to, by jego produkty były bez barwników, bez 
konserwantów, skraca się termin przydatności do spożycia. My to 
robiliśmy od początku. Nadrzędną ideą było poszukiwanie zdro-
wotności w tym, co wytwarzamy. Weźmy np. nasze zupy-kremy, 
które zawierają wyłącznie tłuszcze z warzyw, z których są robione. 
Chcieliśmy zrobić coś, czym człowiek nie tylko się naje, ale coś, 
co będzie dla niego wartościowe, dobre, pożywne. Tak samo 
z naszymi sałatami czy surówkami. Oczywiście żadna surówka 
z zakładu spożywczego nie dorówna tej, którą robi się w domu, ale 
staramy się, żeby była jej jak najbliższa. 

Myśli pan, że branża produktów naturalnych wciąż będzie się 
rozwijać? 
Sądzę, że tak. Przez najbliższe 3-5 lat będą z pewnością wchodziły 
nowe produkty, półprodukty z etykietą świeżości, naturalności, 
bio. Ten ostatni segment jest jeszcze niedużym rynkiem, ale 
dynamika jego rozwoju jest naprawdę spora. Ludzie stają się 
coraz bardziej świadomi i sięgają po produkty, które może nie 
są najtańsze – bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie są one 
tanie – ale są zdrowe, świeże i o wysokiej jakości. Moim zdaniem 
doceniana będzie siła marki, rozwiną się private labels, które są 
robione przez dobre marki i już nie kojarzą się tylko z tym, że są 
trzy razy tańsze, ale są naprawdę dobrej jakości. 

A jak za 3-5 lat będzie wyglądał Marwit?
Jesteśmy właśnie w trakcie burzy mózgów, żeby stworzyć strate-
gię. Obserwujemy rynek, nie wykluczamy przejęć czy zakupów. 
Już jakiś czas temu do naszej grupy dołączyła marka Ogrody 
Natury, niedawno marka Oskoła – producent soku z brzozy. 
Uznaliśmy, że nie kanibalizuje ona naszych produktów, a będzie 
dobrym uzupełnieniem portfolio i fajną nowością. Myślimy też 
o zagranicy. Ponad 10 lat temu z naszymi sokami jednodniowymi 
byliśmy obecni w sklepach w Berlinie, ale okazało się, że tamtej-
szy rynek nie był jeszcze na nie gotowy. Niemcy robią zakupy raz 
na tydzień, więc idea soków z tak krótkim terminem przydatności 
po prostu nie była zrozumiała. Ale eksportujemy w tej chwili 

produkty długoterminowe i myślimy, czy tej oferty nie poszerzyć. 
A czy będziemy więcej kupować, okaże się. Zobaczymy, czy 
wystarczy pomysłów i pieniędzy. Analizujemy rynek pod kątem 
rozwoju i inwestycji, narzędzia są na drugim miejscu. Jeśli się 
okaże, że potrzebujemy pieniędzy, nie wykluczamy wybrania się 
po obligacje, na giełdę lub po inwestora finansowego.

Skoro o pieniądzach mowa... Od pewnego czasu partnerem 
finansowym Marwitu jest mBank. 
Z mBankiem zaczęliśmy współpracować stosunkowo niedawno, 
bo około 5 lat temu. Wcześniej pracowaliśmy tylko z jednym 
bankiem, ale nie byliśmy traktowani jak partnerzy. W tej chwili 
strategia zakłada dywersyfikację, choćby z tego powodu, że nie 
każdy bank ma wszystkie usługi czy produkty, na których nam 
zależy. W mBanku korzystamy m.in. z kont bankowych, bieżą-
cych rozliczeń, leasingu. I bardzo nam się ta współpraca podoba. 
Oczywiście, czasami trzeba się „poboksować”, podyskutować, 
poznać zdanie obu stron, ale to jest naturalne. Najważniejsze, że 
czujemy się partnerem. Poza tym doceniamy obsługę, która jest 
na dobrym poziomie. Sam bank jest bardzo nowoczesny i zinfor-
matyzowany. I – jak ja to określam – nie wycina drzew. Większość 
spraw można załatwić zdalnie i elektronicznie, a nie zużywając 
ton papieru. My jako Marwit to doceniamy, bo w naszej filozofii 
działania dbałość o środowisko jest bardzo ważna. Dbamy o zrów-
noważone rolnictwo, ograniczając ilość stosowanych środków pro-
dukcji rolnej. Kierujemy się zasadą „tak często, jak to konieczne, 

tak mało, jak to możliwe”. Nie jest sztuką wy-
produkować dużo marchewki. Sztuką jest to, 
by jednocześnie dbać o oszczędność energii, 
myśleć o tym, by nie powiększać dziury ozo-
nowej i nie wycinać lasów. Marzy mi się, że za 
jakiś czas, gdy będzie nas na to stać, wymie-
nimy wszystkie nasze samochody służbowe 
na elektryczne.
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Dbamy o zrównoważone 
rolnictwo, ograniczając 

ilość stosowanych środków 
produkcji rolnej. Kierujemy 

się zasadą „tak często, jak to 
konieczne, tak mało,  

jak to możliwe” 

o k i e m  l i d e r a

Zobacz wywiad
z Maciejem 
Jóźwickim

Misją firmy Marwit jest pro-
mowanie zdrowego stylu życia 
poprzez dostarczanie łatwych 
w użyciu, świeżych, naturalnych 
produktów. 

Marwit powstał w 1993 r. Mieści 
się w Złejwsi Wielkiej niedaleko 
Torunia. Początkowo działał w woj. 
kujawsko-pomorskim, dziś ma 
9 oddziałów w całej Polsce. Do 
2004 r. Marwit produkował jedynie 
dwa świeże soki z jednodniowym 
terminem przydatności do 
spożycia: marchewkowy 

i marchewkowo-selerowy. 
W 2004 r. poszerzył asortyment 
o marchewki pod marką Marwitki, 
a w 2005 r. – o sok jabłkowy 
i buraczkowo-jabłkowy. W dwóch 
kolejnych latach rozszerzono 
ofertę o soki cytrusowe, a pod 
koniec 2007 r. wprowadzono 
także nowe produkty pod marką 
Owocudo (obecnie Smoothie) 
oraz świeżych soków sezonowych 
o ciekawych smakach, np. sok 
jabłkowy z owocami pigwowca 
japońskiego. Firma Marwit obecnie 
jest właścicielem czterech marek: 
Marwit, Witmar, Ogrody Natury 
i Oskoła.

O firmie
W tle zdjęcia 
historycznych  
opakowań 
soków Marwit



Polmor jest producentem konstrukcji oraz komponentów ze 
stali węglowej, nierdzewnej oraz aluminium przeznaczonych 
dla transportu kolejowego i przemysłu maszynowego. Jak na 
firmę silnie związaną z branżą kolejową nazwa podkreślająca 
związki z morzem może dziwić, ale prezes i główny akcjona-
riusz Bogdan Lubiński ma do niej sentyment.  
– W latach 1973-1991 nasza firma wchodziła w skład Zakładów 
Urządzeń Elektrycznych i Automatyki Elmor w Gdańsku. Byliśmy 
wtedy częścią państwowego holdingu przemysłu okrętowego 
i naszą specjalnością była wówczas pro-
dukcja urządzeń sterowniczych dla stat-
ków – wspomina Lubiński. 

Państwowe zależności
W roku 1991 w ramach programu re-
strukturyzacji przedsiębiorstw państwo-
wych nastąpił podział przedsiębiorstwa 
Elmor na dwa niezależne – na Elmor SA 
i przedsiębiorstwo państwowe w Bytowie. – Wtedy nasza załoga 
w drodze plebiscytu wybrała nazwę Polmor. Wówczas wydawało 
się nam, że związek naszej firmy z morzem będzie wieczny 
– wspomina Lubiński. 
Lata 90. okazały się czasem wielkiej próby. – Po usamodzielnie-
niu okazało się, że nie mamy już prawa do używania certyfikatów 
stosowanych w przemyśle okrętowym. Były one przypisane do 
Elmoru, a my byliśmy skazani na jego pośrednictwo – wyjaśnia 
Lubiński. Spływające z Gdańska zamówienia ledwo pozwalały 
związać koniec z końcem. Sytuacja jeszcze się pogorszyła, gdy 
w połowie lat 90. zaczął podupadać przemysł stoczniowy – wpa-
dający w coraz większe kłopoty Elmor przestał płacić swoim 

dostawcom, w tym Polmorowi, stawiając go pod ścianą. 
By uratować firmę prezes Lubiński wsiadł więc w służbowego Po-
loneza i zaczął jeździć po krajach zachodniej Europy, odwiedzając 
targi przemysłowe. 
– Właśnie rozpoczynał się boom w transporcie szynowym i szybko 
rosło zapotrzebowanie w Europie Zachodniej na dobre jakościowo 
wyroby w branży metalowej. Doszliśmy do wniosku, że tutaj 
mamy największe szanse rozwoju – opowiada prezes Lubiński. 

Współpraca z gigantami
Tysiące przebytych kilometrów nie były 
stratą czasu – wyjazdy zaowocowały 
pierwszymi kontraktami. Alstom, Sie-
mens, Bombardier i inne zachodnie kon-
cerny szybko się zorientowały, że mogą 
sporo zaoszczędzić, powierzając produkcję 
komponentów do pociągów, nie tylko 
bardzo taniej, ale i solidnej polskiej firmie. 

W największym stopniu z tego potencjału skorzystał Stork – ho-
lenderski poddostawca elementów konstrukcyjnych dla czołówki 
zachodnich producentów w tym m.in. maszyn włókienniczych 
i dla przetwórstwa spożywczego. 
W 1998 r. współpraca była na tyle dobra, iż Holendrzy, zachę-
ceni wcześniejszym osobistym zaproszeniem Lecha Wałęsy do 
inwestycji w Polsce, wykupili w bytowskiej fabryce kontrolny 
pakiet udziałów. 
Przynależność do Storka zaowocowała korzystnymi zmianami 
w Polmorze w zakresie wyposażenia w urządzenia produkcyjne 
i w organizacji pracy – płaska struktura organizacyjna firmy 
poprawiła skuteczność działania i tempo podejmowania decyzji, 
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Podróż do Indii 
„Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni”. Ta mądra maksyma 

niemieckiego filozofa Fryderyka Nietzschego idealnie pasuje
do historii firmy Polmor.

DOMINIK KOMAROWSKI

o b l i c z a  s u k c e s u

Siedziba Polmor Steel  
w Indiach w 2012 roku

Kilkuletni kontrakt  
w Chinach pozwolił zdobyć 

wiedzę i doświadczenie 
niezbędne do podboju Indii

Bogdan
Lubiński
PREZES I GŁÓWNY  
AKCJONARIUSZ  
SPÓŁKI POLMOR 
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a nowy sprzęt zwiększył możliwości produkcyjne. Niestety, Ho-
lendrzy niedługo zagościli w Bytowie. – W 2004 roku Stork skon-
centrował się na produkcji komponentów lotniczych i postanowił 
się ze spółki wycofać. Jako zarząd otrzymaliśmy od nich ofertę 
odkupienia kontrolnego pakietu Polmoru. I postanowiliśmy z tej 
szansy skorzystać. Ogromnym wysiłkiem finansowym i przy 
dużej pomocy BRE Banku, który udzielił nam długoterminowego 
kredytu, dokonaliśmy wykupu menedżerskiego – mówi prezes. 

Dalekowschodnie otwarcie
Po wejściu Polski do UE rozwój firmy wyraźnie przyspieszył – aż 
około 90 proc. przychodów stanowi sprzedaż na eksport: głównie 
do Niemiec, Belgii, Francji, a także Danii, Włoch, Holandii, Chin 
i Indii. Wzrost produkcji eksportowej był efektem coraz większego 
zaufania odbiorców do jakości produktów Polmoru. 
Punktem zwrotnym w rozwoju firmy był nietypowy kontrakt 
w Chinach. – Alstomowi bardzo zależało na tym, by uruchomić 
produkcję wytwarzanych w Bytowie wyrobów bezpośrednio 

w Chinach i poprosili nas o pomoc. Zarząd koncernu wiedział, że 
naszym inżynierom można powierzyć takie zadanie i wyjdzie to 
dużo taniej, niż gdyby wysłali tam własną wysoko opłacaną kadrę 
– opowiada. 
Kilkuletni kontrakt w Chinach pozwolił zdobyć wiedzę i doświad-
czenie niezbędne do podboju dalekowschodnich rynków. Wpraw-
dzie z Państwa Środka Polmor się szybko wycofał, ale za to od 
2008 roku zadomowił się w Indiach, gdzie Alstom pilnie potrzebo-
wał dostawcy komponentów. Powstała tam więc indyjska spółka 
Polmor Steel, należąca w całości do firmy z Bytowa.
– Początkowo wynajmowaliśmy hale produkcyjne, jednak najpóź-
niej w lipcu tego roku otworzymy w Indiach własną fabrykę. Nasi 
odbiorcy są zadowoleni, że na miejscu mają kooperanta zapew-
niającego najwyższą europejską jakość – tłumaczy prezes.
Według Bogdana Lubińskiego siłą Polmoru zawsze byli ludzie 
i wysoka kultura pracy. – Polski przemysł stoczniowy zawsze 
był świetnie zorganizowany i łatwo było nam sprostać sta-
wianym przez zachodnie koncerny wymogom. To prawdziwy 

kapitał, który w Polmorze potrafiliśmy wykorzystać w 100 proc. 
– mówi Lubiński.

Siłą Polmoru są ludzie
Stara się chronić załogę również w trudnych czasach. Pracownicy 
przekonali się o tym w 2012 roku, gdy Polmor znów znalazł się 
w poważnych opałach. Światowa dekoniunktura spowodowana 
kryzysem finansowym w 2008 r. przyczyniła się do radykalnego 
spadku zamówień kolejowych przewoźników. – W 2012 roku nasze 
zamówienia spadły aż o połowę, więc rozważaliśmy zwolnienie  
50 proc. załogi – opowiada prezes Lubiński. – Nie zdecydowa-
liśmy się jednak na taki krok, ufając, że kryzys niebawem się 
skończy. W porozumieniu z załogą wybraliśmy opcję skrócenia 
czasu pracy. I faktycznie w 2013 roku portfel zamówień został 
odbudowany i znów zaczęliśmy działać na 100 proc. Finansowe 
skutki decyzji o utrzymaniu zatrudnienia odczuwaliśmy do końca 
2014 roku, jednak z dzisiejszej perspektywy widać, że warto było 
ponieść te wyrzeczenia – mówi prezes.
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Hala produkcyjna  
Polmor Steel w Indiach w 2013 r.

Współpraca z firmą Polmor Sp. z o.o. trwa blisko 15 lat i stanowi 
doskonały przykład wspólnych działań klienta i banku mających 
na celu wypracowanie rozwiązań korzystnych i akceptowalnych 
dla obu stron, rozwiązań bazujących na fundamencie partnerstwa 
i wzajemnego zaufania.
 
Bez cienia wątpliwości można skonstatować, iż Polmor, z prezesem  
Bogdanem Lubińskim na czele, stał się w oddziale korporacyjnym Gdy-
nia i centrali banku swoistym symbolem rzetelności i urzeczywistniania 
zasady „fair play”.
 
Zarządowi i załodze Polmoru życzymy satysfakcji z osiągania sukcesów 
w kolejnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, w tym w ekspansji na 
rynki Dalekiego Wschodu, a bankowi sprostania wysokim wymaganiom 
i standardom postawionym przez Polmor.

Dzisiaj Polmor zatrudnia 400 pracowników w Polsce oraz około 
100 w Indiach. W latach 2016-2017 wyda na inwestycje w Polsce 
i w Indiach około 16 mln zł. 

Wsparcie finansowe na te inwestycje ze strony mBanku wynosi 
2,05 mln EUR. Według zarządu, pozwolą one Polmorowi znacznie 
podnieść produkcję eksportową. W ubiegłym roku Polmor znalazł 
się w prestiżowym raporcie „1000 firm, które zainspirują Europę", 
opublikowanym przez London Stock Exchange Group. Obejmuje on 
najbardziej atrakcyjne i dynamiczne firmy w Europie oraz podkreśla ich 
rolę w przyszłym wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. 

O firmie

Leszek Kołakowski
DORADCA KLIENTA DS. DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW, 
ODDZIAŁ KORPORACYJNY mBanku W GDYNI

Hala produkcyjna Polmoru w Bytowie



Nowa Papiernia to kultowa inwestycja na wrocławskim rynku 
nieruchomości. W dwóch budynkach po XIX-wiecznej fabryce 
papieru deweloper RED Real Estate Development wybudował 
nowoczesne lofty oraz nowy budynek New Line. Wszystkie 
bardzo szybko znalazły właścicieli. 

– Nowa Papiernia przyciąga osoby poszukujące oferty innej 
od tych, które dostępne są na lokalnym rynku nieruchomości. 
To indywidualiści, którzy decydują się na oryginalne mieszka-
nia, łączące klimat XIX-wiecznych poprzemysłowych wnętrz 
z nowoczesnymi rozwiązaniami, a także inwestorzy, którzy 
szukają atrakcyjnych form lokowania pieniędzy – mówi Teresa 
Witkowska, dyrektor sprzedaży RED Real Estate Development. 
– Chcemy kontynuować tę historię, dlatego przystąpiliśmy do 
realizacji ostatniego etapu Nowej Papierni. To ostatnia szansa, 
by zamieszkać w tym klimatycznym miejscu – dodaje.

Nowa historia
W ostatnim etapie Nowej Papierni powstanie w sumie 156 
soft loftów i apartamentów o wysokości do 3 m i metrażu od 
38 do 95 mkw. Wszystkie będą miały balkony, tarasy lub zie-
lone ogródki. Mieszkańcy będą mieli dostęp do podziemnego 
parkingu. Deweloper w cenie lokalu oferuje także pakiety 
wykończenia wnętrz w standardzie Ultra Nova.

Wysokie mieszkania, podział na pomieszczenia 
i nowoczesny design w połączeniu 
z historycznym szykiem w centrum Wrocławia 
– to cechy ostatniego już etapu kultowych 
loftów Nowej Papierni. Ich urokowi ulegają 
osoby, które chcą mieszkać inaczej niż wszyscy, 
a także inwestorzy szukający najbardziej 
atrakcyjnych form lokowania pieniędzy.

Kultowe lofty Nowej Papierni
we Wrocławiu

– Proponujemy między innymi ręcznie robioną 
cegłę, beton dekoracyjny, podłogi dostępne 
w wielu wzorach, płytki 3D na ściany, nowocze-
sne tapety i pluszowe panele ścienne – mówi 
Teresa Witkowska. – Co ważne, są gwaranto-
wane w cenie mieszkania, czym wyróżniamy 
się na wrocławskim rynku nieruchomości. Do 
wykończenia podchodzimy elastycznie, tak 
aby zaproponować przyszłym mieszkańcom 
spersonalizowane mieszkania, zgodne z ich 
charakterem – dodaje.

Zakończenie budowy zaplanowane jest na  
II kwartał 2018 roku. Powstanie dotychczasowych, jak i nowych 
budynków Nowej Papierni wpisuje się w rewitalizację Przedmie-
ścia Oławskiego zaplanowaną przez magistrat (metamorfozę 
przejdą też podwórza, zieleńce i nabrzeża Oławy).
W ramach ostatniego etapu Nowej Papierni deweloper RED 
Real Estate Development zrekonstruuje również wybudowaną 
w 1861 roku Kamienicę Pod Pelikanem. Inwestycja będzie miała 
kameralny charakter – w sumie powstanie tu 15 niepowtarzalnych 
apartamentów typu studio.

Inwestycja w przyszłość
– Designerska i funkcjonalna przestrzeń jest gwarantem wyso-
kiego komfortu mieszkania. To przekłada się na wartość inwestycji. 
Nieruchomości w centrum miasta, szczególnie te z charakterem, to 
dobra lokata kapitału – stopa zwrotu może być nawet dwukrotnie 

wyższa niż w przypadku mieszkania z segmentu 
popularnego – mówi Teresa Witkowska.

Nowa Papiernia to prestiżowa, wielokrotnie 
nagradzana inwestycja. Projekt loftu Nowej 
Papierni autorstwa Małgorzaty Chabzdy został 
nominowany w plebiscycie Polskie Wnętrze 
2016. Wcześniej inwestycja była wielokrotnie 
doceniana za swoją wyjątkową architekturę, 
rewitalizację dawnych zabudowań czy standard 
realizacji inwestycji, między innymi w konkursie 
International Property Awards w 2014 roku 
oraz QI Product (dwukrotnie). Z kolei Polski 

Związek Firm Deweloperskich określił Nową Papiernię „Najlep-
szym Projektem Mieszkaniowym 2012-2015”.
Nowa Papiernia jest inwestycją RED Real Estate Development 
– sprawdzonego, wiarygodnego i doświadczonego dewelopera, 
który od ponad 10 lat z sukcesem działa na polskim rynku, reali-
zując projekty mieszkaniowe i handlowe w Warszawie, Poznaniu 
i Wrocławiu w segmencie popularnym oraz premium. Łącznie 
inwestor wybudował dotychczas w Polsce ponad 920 nowo-
czesnych mieszkań, soft loftów i apartamentów oraz ponad  
13 tys. mkw. powierzchni usługowych.

Unikatowe lofty znajdziesz na stronie internetowej 
www.nowapapiernia.pl
Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu: 
730 010 754R
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Szacuje się, że paczki wysyłane przez internetowe sklepy 
stanowią ok. 55 proc. całego handlu elektronicznego (reszta 
to dobra niematerialne przesyłane drogą elektroniczną). 
Według raportu Barometr E-commerce 2016, zrealizowanego 
przez Sociomatic Labs, polski e-handel będzie rósł dalej 
w tempie dwucyfrowym i do 2020 roku może przekroczyć 
wartość 60 mld zł. 

Numerem 1 na tym lukratywnym i perspektywicznym rynku 
jest firma kurierska DPD Polska z udziałem sięgającym 30 proc. 
W minionym roku spółka obsłużyła prawie 102,7 mln przesyłek, 
czyli 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Średnio w sieci DPD Polska 
znajdowało się ok. 500 tys. paczek dziennie. Przychody za rok 
2016 wyniosły 1,38 mld zł, co stanowi 9,1% wzrostu w porówna-
niu do 2015. Wynik operacyjny grupy kapitałowej DPD Polska 
wzrósł o 26%. – To najlepszy wynik na polskim rynku kurierskim 
– mówi Henryk Czyż, wiceprezes i dyrektor finansowy DPD Polska.

Tak dobry wynik to z jednej strony pokłosie świetnej koniunk-
tury w polskim e-commerce, z drugiej rosnącej wydajności 
i wysokiej jakości świadczonych usług przez DPD. 
Strategia firmy zakłada aktywne dostosowanie się do potrzeb 
rynku zarówno po stronie odbiorcy, jak i nadawcy, w tym 

wprowadzenie kolejnych rozwiązań w zakresie obsługi klienta 
oraz zarządzania przesyłkami.

Nie cena a jakość
Strategicznym elementem wizji rozwoju DPD jest sukces klienta. 
– To nie jest marketingowy slogan, bo naprawdę tak jest, że nasz 
własny rozwój w największym stopniu zależy od tego, w jakim 
tempie będą się rozwijać nasi klienci. Ta swoista symbioza wy-
nika ze specyfiki branży, rodzaju świadczonych przez nas usług 
dla biznesu – mówi Henryk Czyż.
Najważniejszymi partnerami DPD są sklepy internetowe, których 
klienci liczą na to, że zamówione przez nich przesyłki dotrą w ide-
alnym stanie, szybko, w dogodnych dla nich porze dnia i miejscu. 
– Zdajemy sobie sprawę, że pracujemy nie tylko na własną re-
putację, ale też naszych biznesowych klientów. Dlatego jakość 
świadczonych usług jest i będzie u nas stała na pierwszym miej-
scu – deklaruje Henryk Czyż. Z tego powodu firma stara się nie 
tylko poznawać potrzeby klienta, ale również je przewidywać i co 
najważniejsze realizować. Ta strategia przynosi wymierny efekt, 
o czym świadczą wyniki firmy. 
Fakt, że DPD stawia na jakość, nie oznacza, że świadczone przez 
tę firmę kurierską usługi są droższe niż konkurencji. Po części jest 
to zasługą rosnącej ekonomiki skali (w 2015 r. DPD przejęła firmę 
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Wyścig na czas
i jakość

Strategicznym elementem rozwoju DPD Polska jest sukces klienta.
W przypadku tej firmy nie są to słowa bez pokrycia.  

Swoim przykładem udowadnia, że współpraca oparta na partnerstwie  
i zaufaniu przynosi jej wymierne korzyści.

Henryk Czyż
WICEPREZES, 
DYREKTOR FINANSOWY 
DPD POLSKA

DOMINIK KOMAROWSKI



kurierską Siódemka), ale również wdrażanych technologii wspo-
magających optymalizację rozmaitych procesów związanych 
z logistyką. – Dzięki optymalizacji jesteśmy w stanie pracować 
coraz efektywniej, podnosić jakość świadczonych usług bez 
drenowania kieszeni klienta – wyjaśnia Henryk Czyż. Zapewnia, 
że oczekiwania klientów rosną, a dla wielu z nich, zwłaszcza tych 
z grubszym portfelem, ważniejsze stały się pozacenowe kryteria 
wyboru: rzetelność i wygoda. 

Najważniejsza wygoda
Ten ostatni czynnik sprawił, że DPD Polska jako pierwsza w kraju 
firma kurierska dała klientom sklepów internetowych możliwość 
płacenia za towar kartą płatniczą lub smartfonem przy odbiorze 
przesyłki. Henryk Czyż przewiduje, że klientom takie udogod-
nienie bardzo się spodoba. – Wskazują na to sondaże Gemiusa, 
według których aż 75% osób realizujących zakupy internetowe 
preferuje płatność przy odbiorze – mówi Henryk Czyż. 
Projekt ten DPD realizuje wspólnie z mBankiem. I jak podkreśla 
Henryk Czyż wybór partnera nie był przypadkowy. – mBank to 
solidny partner, który tak jak my stawia na długoterminowe rela-
cje, przynoszące wymierne korzyści obydwu stronom. Do końca 
czerwca tego roku taka forma płatności za towar będzie dostępna 
u wszystkich naszych kurierów, co z pewnością pomoże nam w re-
alizacji planów finansowych. Zakładamy, że w 2017 roku nasze 
obroty wzrosną o 10 proc. – informuje Henryk Czyż. 
Do tego celu przybliżą DPD także inne ubiegłoroczne udogod-
nienia. Takim właśnie prokonsumenckim przedsięwzięciem 
m.in. było uruchomienie sieci punktów nadań i odbiorów – DPD 

Pickup. Jest to część międzynarodowego systemu należącego do 
DPDgroup, który w całej Europie liczy ponad 28 tys. punktów. Sieć 
Pickup obejmuje dziś w Polsce prawie 1 200 placówek i jest stale 
rozwijana. Punkty powstają w dogodnych dla nadawców i od-
biorców lokalizacjach, a proces nadawania został uproszczony do 
absolutnego minimum. Oferta Pickup zawiera także wiele usług 
dodatkowych, w tym ubezpieczenie przesyłki. – Śmiejemy się, że 
dzięki sieci Pickup nasi klienci dzięki nam stali się prawdziwymi 
Europejczykami, gdyż mogą łatwo nadać paczkę w dowolne miej-
sce w Europie – mówi Henryk Czyż.

Wzrost przez akwizycje
Korzenie firmy DPD w Polsce sięgają 1991 roku, czyli czasu, 
gdy na naszym rynku zaczęła funkcjonować spółka Masterlink 
Express. Była to firma ze 100-proc. polskim kapitałem. W 1998 r. 
wykupiła ją Grupa Poczty Szwedzkiej. W lipcu 2002 roku spółka 
została przedstawicielem DPD, dzięki czemu zyskała dostęp do 
sieci obejmującej ponad 30 krajów. Zakupione w październiku 
2002 roku 100% udziałów w Air Cargo Poland pozwoliło poszerzyć 
wachlarz usług o działalność celną i spedycyjną – lotniczą, mor-
ską i drogową. Od maja 2004 r. francuski holding GeoPost stał się 
jedynym właścicielem Masterlink. W 2007 roku firma oficjalnie 
zmieniła nazwę na DPD Polska Sp. z o.o.
W kwietniu 2014 roku DPD Polska złożyła ofertę zakupu firmy 
kurierskiej Siódemka, należącej do funduszu inwestycyjnego 
Abris. W październiku tego samego roku UOKIK wyraził zgodę na 
akwizycję, w wyniku której Grupa DPD stała się jednym z liderów 
polskiego rynku kurierskiego. 
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DPD Polska jest częścią DPDgroup, drugiej 
pod względem wielkości międzynarodowej 
sieci kurierskiej w Europie. Jest wiodącą firmą 
swojej branży na polskim rynku. DPD kooperuje 
z ponad 5 000 kurierów doręczających rocznie 
ponad 100 mln paczek. 

Grupa kapitałowa DPD Polska obejmuje firmę 
kurierską DPD wraz ze spółką DPD Strefa Paczki, 
której oferta DPD Pickup przeznaczona jest dla 
klientów indywidualnych, oraz firmę spedycyjną 
ACP Global Forwarding. Dzięki innowacyjnym 
technologiom, znajomości lokalnej specyfiki 
i doskonałej obsłudze, DPD dostarcza usługi 
najwyższej jakości nadawcom i odbiorcom paczek.
DPDgroup doręcza codziennie 3,6 mln przesyłek 
na całym świecie w sposób neutralny dla 
środowiska. Jest siecią kurierską holdingu 
GeoPost, który należy do poczty francuskiej La 
Poste. GeoPost w 2015 r. zanotowała przychody 
w wysokości 5,7 mld euro.

O firmie
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Szapocznikow

Przez ponad  
50 lat rzeźba stała 
nierozpoznana w domu 
amerykańskiego 
kolekcjonera. Wiosną 
2016 r. sprzedano ją na 
aukcji za blisko 2 mln zł

„Ptak”
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polskim
rynku
sztuki
W 2016 r. było najwięcej  
aukcji dzieł sztuki, najwyższe obroty  
i padły rekordy cenowe
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Rok rekordów
w polskiej 
sztuce
ANNA CIESZYŃSKA

Z roku na rok odbywa się coraz więcej aukcji, a rok 2016 był 
pod tym względem rekordowy – domy aukcyjne zorganizo-
wały aż 280 aukcji, zaś wartość rynku aukcyjnego przekro-
czyła 100 mln zł – czytamy w raporcie. 
Co więcej, z badania przeprowadzonego przez KPMG wynika, że 
coraz więcej Polaków inwestuje w sztukę i coraz więcej planuje 
takie inwestycje. I tak wprawdzie wśród osób o miesięcznych 
dochodach 7,1-10 tys. zł brutto jedynie 5% inwestuje obecnie 
w dzieła sztuki, to już w grupie Polaków o wyższych miesięcz-
nych dochodach (ponad 20 tys. zł brutto) odsetek ten wzrasta do 
18%, a 36% planuje taką inwestycję w najbliższej przyszłości.
Najbardziej doświadczeni kolekcjonerzy decydują się na kosz-
towne zakupy dzieł uznanych polskich twórców, wśród których 
rekordy biją prace artystów współczesnych.

Najwięcej spektakularnych rekordów padło w 2016 r. w najwięk-
szym i najstarszym domu aukcyjnym w Polsce Desa Unicum. 
W grudniu 2016 r. za 2,3 mln zł sprzedano tu pracę Romana 
Opałki z 1965 r. „Detal 3 065 461 - 3 083 581”. To absolutny 
rekord sprzedaży dzieła sztuki współczesnej w Polsce. A dwa 
tygodnie wcześniej w tym samym domu aukcyjnym padł histo-
ryczny rekord sprzedaży w Polsce dzieła twórcy zagranicznego 
– za 1,2 mln zł sprzedano pracę Victora Vasarely'ego „Zig-Zag”. 
Był to też rekordowy sezon dla samego domu aukcyjnego – tylko 
w grudniu obrót na sztuce współczesnej przekroczył tu 20 mln 
zł. To najwięcej w historii Desy Unicum. Spośród innych, wysoko 
cenionych polskich artystów współczesnych najwyższe ceny 
osiągały prace Tadeusza Kantora, Wojciecha Fangora i An-
drzeja Wróblewskiego.

To jednak nie wszystkie zeszłoroczne rekordy – bardzo dobrze 
rozwija się też rynek rzeźby i fotografii. W listopadzie na aukcji 
projektu Fotografia Kolekcjonerska sprzedano zdjęcie Witkacego 
„Potwór z Düsseldorfu” z 1932 roku za rekordową cenę 170 tys. zł. 

Tym samym, po 13 latach, ustanowiono nowy rekord za fotogra-
fię. Do tej pory należał on również do zdjęcia autorstwa Witka-
cego – „Kolaps przy lampie. Autoportret” z 1913 r., które w 2003 r. 
sprzedano za 135 tys. zł.

W Polsce i za granicą świetnie sprzedają się też rzeźby naszych 
artystów, przede wszystkim Aliny Szapocznikow, Magdaleny 
Abakanowicz i Igora Mitoraja. W tej dziedzinie sztuki też padł 
w zeszłym roku rekord – wiosną za blisko 2 mln zł sprzedano 
w Desa Unicum zaginioną od ponad 50 lat i odnalezioną 
w domu amerykańskiego kolekcjonera sztuki rzeźbę Aliny Sza-
pocznikow „Ptak”.

Pomijając rekordy, najwyraźniejszą tendencją polskiego rynku 
sztuki 2016 r. jest jednak szybko rosnące zainteresowanie twór-
czością młodych i bardzo młodych artystów. 
– Blisko 90 aukcji w 2016 r. dotyczyło tego rodzaju sztuki. Są to 
zazwyczaj oferty młodych artystów, którzy za pośrednictwem 
aukcji zdobywają pierwsze uznanie wśród kolekcjonerów. Ceny 
wywoławcze wynoszą od 500 do 1 000 zł i z tego powodu cieszą 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Wystarczą niewielkie 
środki, aby pozyskać często bardzo ciekawe prace. Aspekt inwe-
stycyjny w tym przypadku jest wyjątkowo silny. Wielu klientów 
oczekuje, że wśród tych artystów znajdą się przykłady sukcesów 
na miarę Wilhelma Sasnala, Pawła Althamera czy Marcina Ma-
ciejowskiego – zauważa w raporcie KPMG Rafał Kamecki, prezes 
zarządu Artinfo.pl.

Młoda sztuka jak start-up
Anita Wolszczak, historyk sztuki i współwłaścicielka domu au-
kcyjnego Art in House specjalizującego się w tzw. nowej sztuce, 
porównuje inwestycje w prace młodych artystów do inwestycji 
w start-up. – Wprawdzie nie wiadomo, jaki skutek przyniesie 
taka lokata – czy na niej zyskamy, czy stracimy – nawet jeśli 
jesteśmy przekonani do idei przyświecającej spółce, biznesplanu 
i tworzących ją ludzi. Najczęściej jednak, wybierając rozsądnie, 
stracić możemy niewiele, a zyskać naprawdę dużo. Podobnie 
jest z obrazami – zauważa Anita Wolszczak. – Nabycie prac 

uznanego, doświadczonego twórcy jest o wiele kosztowniejsze, 
ale za to wiąże się z mniejszym ryzykiem – przypomina trzy-
manie kapitału na bezpiecznej lokacie. Inwestycje w młodych 
artystów obarczone są znacznie większym ryzykiem, ale w przy-
padku powodzenia, zwrot z inwestycji może być nieporówny-
walnie większy – dodaje. Przykładem może tu być twórczość 
młodego krakowskiego artysty Adama Bakalarza. Jego pierwszy 
obraz sprzedano na aukcji w 2012 r. za 1 500 złotych – było to 
jeszcze zanim obronił dyplom. Jednak już po dyplomie, na po-
czątku 2014 r. niektóre prace Bakalarza osiągały ceny powyżej 
10 000 zł, a w 2016 r. nawet 32 000 zł. Oczywiście, nie wszyscy 
młodzi artyści mogą się pochwalić aż tak spektakularnymi suk-
cesami, jednak wielu z nich z roku na rok uzyskuje ceny o 100-
200 procent wyższe, niż na pierwszych aukcjach. Najgorętsze 
obecnie nazwiska artystów rynku młodej sztuki to m.in. Wojciech 
Brewka, Mirella Stern, Sonia Ruciak, Sandra Arabska, Katarzyna 
Kołtan, Grzegorz Klimek, Adam Wątor, Tomasz Poznysz.

Obiecujące perspektywy
W ich prace na aukcjach młodej sztuki, gdzie ceny wywoławcze 
wynoszą od 500 do tysiąca złotych, inwestują najczęściej osoby, 
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W 2016 r. było najwięcej aukcji dzieł sztuki, 
najwyższe obroty i padły rekordy cenowe. 
„Rynek dzieł sztuki w Polsce prezentuje 
się wyjątkowo obiecująco, a prognozy jego 
rozwoju są bardzo optymistyczne” – wynika 
z najnowszego raportu KPMG „Rynek dóbr 
luksusowych w Polsce. Edycja 2016”.

Rekordowa cena za fotografię: zdjęcie Witkacego „Potwór z Düsseldorfu” 
sprzedane za 170 tys. zł 

Obraz Adama Bakalarza sprzedany na aukcji za 32 tys. zł – rekordowa cena za 
pracę młodego artysty

Za 1,2 mln zł sprzedano pracę Victora Vasarely'ego „Zig-Zag"

100 mln zł – taką wartość przekroczył 
polski rynek aukcyjny w 2016 r.

35% zamożnych i bogatych Polaków 
inwestuje lub planuje zainwestować
w sztukę w przyszłości
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które dopiero zaczynają budować swoje kolekcje. Płacąc za nie 
niewielkie kwoty, uczą się, jak oceniać jakość dzieła sztuki, w jaki 
sposób śledzić i analizować karierę danego twórcy, jak szacować 
wartość jego pracy, gdzie szukać wiedzy eksperckiej. – Gdy już 
się tego nauczą, wejdą głębiej w rynek, zdobędą wiedzę i nabiorą 
doświadczenia, zwykle decydują się na zakupy droższych prac 
i nie wracają na aukcje z ceną wywoławczą 500 zł – mówi Anita 
Wolszczak. Aukcje młodej sztuki są więc doskonałym miejscem 
na start zarówno dla artystów, zaczynających karierę i ma-
rzących o sławie, jak i dla przyszłych kolekcjonerów, którzy za 
niewielkie pieniądze, za to z wielkimi pozytywnymi emocjami, 
mogą rozpocząć budowę swoich kolekcji, testując swoje upodo-
bania i wyczucie estetyki. 

A może to być najlepszy moment, by się tego nauczyć, bo jak 
podkreśla w raporcie KPMG  Rafał Kamecki, prezes Artinfo.pl, wy-
ceny polskich artystów, należących zwłaszcza do klasyki współ-
czesności, są wielokrotnie niższe od wycen porównywalnych 
artystów na rynku zagranicznym. Oczekuje on, że nawet nie-
znaczne zniwelowanie tej różnicy przyniesie gwałtowne zmiany. 
– Rynek w Polsce od wielu lat oczekuje wzrostu cen. Możliwe, że 
jesteśmy w ostatnim tak dobrym momencie na zakup wybitnych 
dzieł sztuki polskich artystów – dodaje Rafał Kamecki.

r y n e k  s z t u k i

Katarzyna Kołtan „Vera”, 2015

Wojciech Brewka „Haliaeetus albicilla”, 2016

Mirella Stern „Nad brzegiem własnego nieba”, 2016

Zapraszamy na Aukcje Nowej Sztuki Art in House

Wśród wystawianych artystów m.in. prace 
Krzysztofa Ludwina, Wojciecha Brewki, Lecha Batora,

Grzegorza Klimka, Joanny Misztal, Violi Tycz, Moniki Mrowiec, 
Miro Białego, Olka Myjaka i Pauliny Korbaczyńskiej

Przyjemność
obcowania
ze sztuką

www.artinhouse.pl

Art in House
ul. Foksal 11,  Warszawa

Zdjęcia: Desa Unicum, Fotografia Kolekcjonerska, Art in House, A. Bakalarz
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Aukcje młodej sztuki są doskonałym 
miejscem na start dla początkujących  
– zarówno artystów, jak i kolekcjonerów



Bruksela, Londyn, Frankfurt 
i Paryż to najpopularniejsze 
europejskie cele podróży 
służbowych naszych klientów. 
Poza Europą na pierwszym 
miejscu jest Nowy Jork.

Oczywiście głównym motywem podróży są cele biznesowe, ale należy 
pamiętać, że dobre relacje biznesowe wymagają czegoś więcej niż 
spotkania w biurze, czy wymiana korespondencji. Wymagają lepszego 
poznania się i budowania wzajemnego zaufania. Dlatego podróże 
służbowe bardzo często mają wplecione elementy o charakterze np. 
rozrywkowym, kulturalnym, czy czysto turystycznym. 

W programy kilkudniowych konferencji umiejętnie wplata się uro-
czyste kolacje w niezwykłych miejscach, zwiedzanie najciekawszych 
lokalnych atrakcji turystycznych, czy uczestnictwo w wydarzeniach 
kulturalnych. Często też podróże służbowe łączymy z podróżami pry-
watnymi, optymalizując nasz czas i budżet. 

eTravel jest najczęściej w Polsce wybieraną firmą z branży Business 
Travel Management (BTM), bo z jednej strony oferuje najbardziej 
kompleksową ofertę usług BTM i MICE (organizacja wyjazdów moty-
wacyjnych, spotkań i konferencji) oraz bardzo szeroką ofertę usług 
dla klienta indywidualnego z najlepszym stosunkiem jakości do ceny, 
a z drugiej zapewnia profesjonalny, całodobowy serwis potwierdzony 
znakiem jakości ISO 9001, także w wersji VIP. 

Odwiedzając służbowo europejskie metropolie, takie jak Londyn, Paryż, Bruksela czy Frankfurt nad 
Menem, warto poświęcić dodatkowo dzień lub dwa, by obejrzeć urokliwe miejsca znajdujące się 
w pobliżu. Oto nasze propozycje.

Adam
Maciejewski
Wiceprezes eTravel
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Wiosenne wyjazdy 

Frankfurt nad Menem
M A I N Z  I   W I E S B A D E N 
Z Frankfurtu w każde z tych miejsc dojedziemy samochodem w niecałą godzinę. 
Wiesbaden to miejscowość uzdrowiskowa – europejska luksusowa oaza 
SPA. Tutejsze źródła termalne znane już były 2000 lat temu starożytnym 
Rzymianom. Najsłynniejszą łaźnią jest Kaiser-Friedrich Therme, otwarta na 
początku XX w. we wspaniałych odnowionych wnętrzach starej rzymskiej 
łaźni parowej. Można tu zaznać odprężającej kąpieli w termalnej wodzie 
o temperaturze 42°C. 
Od 26 kwietnia do 28 maja w Wiesbaden odbędzie się coroczny 
Międzynarodowy Festiwal Majowy, podczas którego będzie można uczestniczyć 
w  kilkudziesięciu kulturalnych wydarzeniach – teatralnych, operowych, 
baletowych, koncertowych itp. Po przekroczeniu Renu dojedziemy do Mainz 
(Moguncji). Jej najsłynniejszym zabytkiem jest potężna, górująca nad miastem, 
romańska katedra z XI w., otoczona uroczymi średniowiecznymi uliczkami. 
W jednej z nich – muzeum Gutenberga – jedno z najstarszych muzeów druku na 
świecie. Warto zobaczyć także kościół św. Szczepana ze wspaniałymi witrażami 
Marca Chagalla, rzucającymi na główną nawę błękitną poświatę. 
Będąc w Moguncji, która leży w samym sercu niemieckiego  
zagłębia winiarskiego, nie można nie spróbować tamtejszego wina  
– mozelskich rieslingów, najlepiej w jednej z winiarni usytuowanych na 
średniowiecznej starówce. 

Londyn
W I N D S O R  I   C A N T E R B U R Y 
Będąc w Londynie nie można ominąć położonego o godzinę drogi na 
zachód Windsoru i mieszczącego się tam zamku, który od 1110 r.  
jest rezydencją angielskich monarchów. To największy i najstarszy 
zamieszkały zamek na świecie. Cały kompleks zajmuje ok. 5 ha, więc 
na obejrzenie wszystkich dostępnych wnętrz i atrakcji trzeba poświęcić 
kilka godzin. Warto jednak, gdyż pomijając emocje związane z bliskością 
królowej, mieszczą się tam cenne zbiory sztuki – rzeźby, kolekcje zbroi 
średniowiecznej, królewskie zbiory porcelany i malarstwa Rubensa, 
Holbeina czy Lawrence'a.
Jadąc na wschód od Londynu, po 2 godzinach dotrzemy do Canterbury  
– miasta, którego najcenniejszym zabytkiem jest monumentalna 
katedra, której budowę rozpoczął w VI w. św. Augustyn. Warto też 
zobaczyć pochodzące z tego samego okresu ruiny pierwszego w Anglii 
opactwa oraz najstarszy i nadal działający parafialny kościół św. Marcina.

Paryż
R O U E N  I   G I V E R N Y 
Gdy przyroda jest już w wiosennym rozkwicie, warto poświęcić  
1,5 godziny na dojazd do Giverny – niewielkiej miejscowości, w której 
pod koniec XIX w. mieszkał i tworzył Claude Monet. Mieszkał tu przez 
ponad 40 lat, poświęcając czas nie tylko na malarstwo, ale i ogrodnictwo. 
Sam zaprojektował i stworzył tu jeden z najpiękniejszych ogrodów, jakie 
zobaczyć można w Europie. Jego dom i ogród, które uwiecznił na wielu 
obrazach, w tym na słynnym „Ogród artysty w Giverny” znajdującym 
się w zbiorach Musee d’Orsay w Paryżu, do dziś przyciągają turystów 
i miłośników piękna natury. Posiadłość Moneta można zwiedzać od 
kwietnia. 
Z kolei miłośnicy architektury powinni odwiedzić Rouen, znajdujące 
się ok. 2 godz. od Paryża, a nazwane przez Wiktora Hugo „miastem stu 
dzwonów”. Znajduje się tu wspaniała gotycka katedra Notre-Dame, 
rozsławiona serią obrazów Claude’a Moneta, z grobowcem Ryszarda Lwie 
Serce i najwyższą wieżą we Francji.

Bruksela
B R U G I A  I   O S T E N D A 
Do Brugii, nazywanej Wenecją Północy, 
dotrzemy z Brukseli w 1,5 godziny. To jedno 
z najładniejszych miejsc w Belgii – rzadki 
przykład średniowiecznego miasta, które do 
dziś zachowało swoją historyczną strukturę. Na 
to, by obejść poprzecinane kanałami dzielnice 
Markt i Burg należy poświęcić dobre kilka godzin. 
Z mnóstwa mijanych po drodze zabytków warto 
zwrócić szczególną uwagę na Bazylikę Świętej 
Krwi, w której przechowywana jest relikwia, 
będąca podobno krwią Chrystusa. Inne słynne 
miejsce to kościół Najświętszej Marii Panny 
z rzeźbą Michała Anioła „Madonna z Dzieciątkiem” 
oraz 122-metrową wieżą. Brugia to też kolebka 
malarstwa flamandzkiego, można więc w niej 
obejrzeć duże zbiory sztuki. 
Będąc w Brugii, warto poświęcić czas na 
15-minutową podróż do Ostendy, uroczego 
kurortu nad Morzem Północnym. Można tam 
pospacerować długą i szeroką piaszczystą plażą 
lub ciągnącą się wzdłuż niej promenadą. Nie 
można też zapomnieć o doskonałym belgijskim 
piwie, czekoladkach i dostępnych w każdej 
restauracji ostrygach.

Katedra w Mainz

Średniowieczne dzielnice 
Brugii poprzecinane są 
kanałami

Zamek królewski w Windsorze

Dom i ogród 
Claude'a Moneta 
w Giverny
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Przekazanie władzy w firmie, a także wiedzy niezbędnej 
do dalszego prowadzenia biznesu, jest procesem nie tylko 
złożonym, ale i długotrwałym. A z ostatniego raportu „Badanie 
firm rodzinnych 2016” przygotowanego przez firmę doradczą 
PwC Polska wynika, że choć prawie 3/4 majątków polskich 
przedsiębiorców w najbliższych latach zostanie przekazanych 
następcom, tylko 9% z nich wie, jak to zrobić.

CZYM JEST SUKCESJA? 
Przekazanie majątku na rzecz spadkobierców określane jest jako

dziedziczenie, transfer międzypokoleniowy lub sukcesja. 
Pojęcia te nie są jednak tożsame.

 
DZIEDZICZENIE jest czystym przekazaniem własności. Spadkobiercy 
dziedziczą na podstawie ustawy lub testamentu sporządzonego 
przez spadkodawcę.
 
TRANSFER MIĘDZYPOKOLENIOWY oznacza zaplanowane przejście 
majątku – zabezpieczone prawnie i  finansowo – przeprowadzone 
w świadomy sposób. Oprócz zabezpieczenia majątku, spadkodawca 
podejmuje decyzję, jakie aktywa i komu chce przekazać. Decyduje też 
o sposobie ich przekazania oraz momencie, w którym ono nastąpi. 

SUKCESJA jest najbardziej złożonym rozwiązaniem, którego celem jest 
przekazanie firmy oraz przywództwa. Polega na powierzeniu wartości, 
wiedzy i władzy nad biznesem następnemu pokoleniu.

Jak to robimy? We współpracy z zewnętrznymi partnerami 
biznesowymi, m.in. z kancelariami prawnymi czy specjalistami 
z dziedziny psychologii biznesu, private banking mBanku oferuje 
sprawdzone rozwiązania, zapewniające zrealizowanie zakładanych 
celów w zakresie sukcesji. Ta kooperacja to odpowiedź na rosnące 
potrzeby klientów. Według wspomnianego raportu PwC, aż 60 proc. 
właścicieli firm chce bowiem, aby interesy ich przedsiębiorstw 
prowadzili krewni, kontynuując wytyczony przez nich szlak.

Etap przygotowawczy:
1)    audyt sukcesyjny – analiza, jak wyglądałaby sytuacja klienta 

i jego rodziny, gdyby doszło np. do nagłej śmierci właściciela 
firmy. Jej efektem jest raport sukcesyjny, wskazujący ryzyko 
prawne takich zdarzeń i dalsze kroki, które warto podjąć;

2)    audyt prawno-podatkowy – wskazanie potencjalnych 
zagrożeń, zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności 
prowadzonego przedsiębiorstwa.

Etap wdrożeniowy:
•   stworzenie planu sukcesji, testamentu, umowy majątkowej 

partnerskiej lub konstytucji rodzinnej;
•   przekształcenie prowadzonej działalności gospodarczej, założenie 

spółek celowych lub prywatnych fundacji;
•   podjęcie działań zmierzających do sprzedaży przedsiębiorstwa 

(jeśli jest to konieczne).

Etap powdrożeniowy:
•   zarządzanie aktywami płynnymi;
•   bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe;
•   koordynowanie relacji z bankami i administratorami spółek 

z zagranicznych jurysdykcji, w których ulokowane są aktywa;
•   finansowe i biznesowe due diligence, czyli analiza kondycji 

podmiotów na potrzeby finansowania, zbycia lub akwizycji;
•   analiza korzyści i czynników podnoszących wartość biznesów 

i spółek.

Korzyści procesu sukcesyjnego:
•   zwiększenie bezpieczeństwa posiadanych aktywów 

– asset protection;
•   zabezpieczenie interesu rodziny;
•   zapewnienie ciągłości przedsiębiorstwa rodzinnego;
•   uregulowanie relacji rodzinnych i biznesowych;
•   uporządkowanie struktury prowadzonej działalności.

PAMIĘTAJ:
›   nigdy nie jest za wcześnie na zaplanowanie procesu sukcesji, czyli 

przekazania firmy i kierowania nią. Brak możliwości prowadzenia 
działalności biznesowej może być spowodowany nie tylko śmier-
cią, ale także ciężką chorobą czy innym zdarzeniem losowym;

›   stwierdzenie, że sukcesję da się przeprowadzić w ciągu kilku mie-
sięcy to mit;

›   nie istnieje jeden model przeprowadzenia sukcesji – ilu przedsię-
biorców, tyle rozwiązań;

›    im bardziej skomplikowana jest sytuacja osobista (np. dzieci z róż-
nych małżeństw, związki nieformalne) lub majątkowa (np. aktywa 
różnych klas, w różnych systemach prawnych), tym dłużej będzie 
trwało wdrożenie rozwiązań sukcesyjnych; 

›   o sukcesie w dużej mierze decyduje wybór doświadczonych dorad-
ców (finansowych, prawnych i  podatkowych), którzy zaproponują 
rozwiązania dostosowane do potrzeb konkretnego klienta.
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Sukcesja, czyli jak zabezpieczyć 
i przekazać majątek

Znaczna część polskich przedsiębiorstw rodzinnych nie przeszła jeszcze procesu zmiany pokoleniowej,  
w ramach której założyciel stopniowo przekazuje kontrolę nad biznesem wybranemu sukcesorowi. 

 MICHAŁ PARKOWSKI   ekspert ds. produktów dla klientów bankowości prywatnej mBanku

Jakie są obecnie trendy na rynku rowerów?
Coraz większą popularnością cieszą się tzw. ro-
wery crossowe, mam na myśli np. modele Cube 
Cross lub Tonopah. Rośnie też zainteresowanie 
rowerami hybrydowymi, czyli ze wspomaga-
niem elektrycznym, które świetnie sprawdzają 
się zarówno przy podjazdach w terenie (np. Re-
action Hybrid), jak i na utwardzonych traktach 
(rowery miejskie, crossowe i turystyczne).

Wspomniał Pan o rowerach Cube. Dlaczego 
postanowiliście postawić na tę markę i zo-
staliście ich dystrybutorem?
Ze względu na zasłużoną renomę marki. Cube 
to niekwestionowany lider jakości, choć firma 
jest stosunkowo młoda – powstała w 1993 roku. 
Wybierając markę Cube, można być pewnym 
najlepszej jakości roweru – staranności jego 
złożenia oraz najwyższej wytrzymałości ram, 
które testowane są nieustannie w należącym 
do marki największym laboratorium testowym 
w Europie.

Jakie cechy tych rowerów powodują 
ich wyjątkowość?

Przede wszystkim rama, która dzięki przemy-
ślanej przez inżynierów Cube konstrukcji i wy-
korzystanym materiałom zapewnia najbardziej 
optymalne warunki jazdy. Rowery Cube wy-
różnia też bardzo dobry stosunek wyposażenia 
roweru (osprzętu, amortyzatora) do jego ceny. 
Śmiało możemy też stwierdzić, iż są to najład-
niejsze rowery na rynku.
Cube to bardzo szeroki zakres modeli, od dzie-
cięcych po zawodnicze rowery triathlonowe. 
Oczywiście są i modele na długie wyprawy 
w trudnym terenie, do tego celu idealnie nadaje 
się rower hybrydowy i w pełni zawieszony, jak 
np. Stereo Hybrid 140. W sezonie 2017 w ofercie 
Cube znajduje się również nowy model damski 
do jazdy po mieście – Elly Cruise, który dzięki 
komfortowej pozycji jazdy oraz kilku wersjom 
kolorystycznym na pewno spełni oczekiwa-
nia każdej kobiety potrzebującej stylowego 
środka transportu.

Którzy sportowcy wybrali Cube?
Rowerom Cube zaufało szerokie grono profesjo-
nalistów. Firma nie boi się inwestycji w sponso-
ring. Kontrakt z marką ma jeden z najlepszych 

triathlonistów świata – Andi Böcherer, który 
w tym sezonie będzie startował na Cube 
Aerium. Z Cube związana jest także Wanty-
-Groupe Gobert, drużyna, która otrzymała dziką 
kartę na Tour de France 2017.

Ski Team kojarzy się z markami z wyższej 
półki. Kierujecie swoją ofertę do wyczynow-
ców, czy raczej do zwykłych ludzi, dbających 
o kondycję?
Nasza oferta to starannie dobrany sprzęt dla 
osób na różnym poziomie zaawansowania. Sta-
ramy się przekazać klientom, że nawet osoba 
początkująca zasługuje na sprzęt wysokiej 
klasy. Wydane pieniądze zwrócą się w po-
staci bezpiecznego, trwałego i estetycznego 
produktu. 

Ski Team dba o klientów również poprzez pu-
blikacje online. Jak sprawdza się taka plat-
forma komunikacji z rynkiem w tej branży?
Dbamy o to, żeby cała nasza komunikacja była 
spójna – skoro sprzedajemy najwyższej klasy 
sprzęt i odzież, musimy również pomóc klien-
towi wybrać produkty najlepiej odpowiadające 
jego potrzebom. 
Poradniki online – w formie wpisów na  
skiteam.pl i wideo – to ukłon przede wszystkim 
w stronę kupujących klientów w e-sklepie. 
Duża część naszych materiałów dotyczy 
bezpieczeństwa – kładziemy nacisk na 
edukację, bo niestety nie każdy zdaje sobie 
sprawę z tego, jak bardzo jego zdrowie (i życie!) 
zależy od jakości i dopasowania sprzętu.

Sezon zimowy dobiega końca. Co znajdziemy 
w ofercie wyprzedażowej?
Tradycyjnie na koniec sezonu na 14 dni wpro-
wadzamy Zimowy Zjazd Cenowy. Atrakcyjne 
ceny sprawiają, że cieszy się ona dużym zainte-
resowaniem. Jednak to nie wyprzedaże są we-
dług nas najważniejsze. Profesjonalna obsługa 
i najwyższej klasy serwis sprzętu to nasz sposób 
na przyciągnięcie klientów.

JAKOŚĆ BUDUJE ZAUFANIE
Sezon rowerowy za pasem. O nowych trendach na rynku opowiada 
Tomasz Piątkowski, dr geologii, założyciel sieci sklepów Ski Team, 
zapalony narciarz, fan jeździectwa. 
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Stany Zjednoczone: Gospodarka amerykańska w 2017 r.  
będzie, co do tendencji, rozwijać się szybciej. Wynika to 
głównie z wygasania „szoków”, które w 2016 roku odbiły się 
negatywnie na stanie koniunktury w USA. Zobaczymy zatem 
zakończenie dostosowania zapasów, wygasanie efektów skokowo 
mocniejszego dolara oraz powrót inwestycji, w tym w sektorze 
łupkowym. Obecny wzrost stóp rynkowych charakteryzuje 
stosunkowo niewielki wzrost komponentu realnego. Tak długo, 
jak stopy realne będą niskie, będziemy mieć do czynienia 
z „apetytem” na aktywa ryzykowne i stymulację wzrostu 
gospodarczego. 

Działanie dodatkowych stymulatorów wzrostu, w które uczestnicy 
rynku uwierzyli po wyborach w USA jest obecnie coraz bardziej 
dyskusyjne. Uruchomienie pakietu fiskalnego może się opóźnić, 
a jego zakres może być mniejszy od oczekiwanego. Coraz moc-
niej akcentowane są negatywne aspekty polityki gospodarczej 
Trumpa – wojny handlowe z Europą i Chinami. Nawet z rozczaro-
wującym pakietem fiskalnym, przewidujemy w USA kontynuację 
wzrostów płac oraz wzrost inflacji (w pierwszej połowie roku wzrost 
inflacji ogółem, w drugiej połowie roku wyższa bazowa przy sta-
bilizacji inflacji CPI). Oznaczać to będzie kontynuację zacieśnie-
nia polityki monetarnej Fed (dwie-trzy podwyżki stóp w 2017 r.).  

Europa: W Europie rok 2017 zapowiada się bardziej pozytywnie niż 
2016. Nastrój systematycznie się poprawia, a bezrobocie spada, 
choć nadal jest wyższe niż przed kryzysem. 2 proc. dynamiki PKB 

jest w zasięgu. Gospodarka strefy euro ma przed sobą jeszcze wiele 
lat ekspansji, zanim dojdzie do zachwiania równowagi makroeko-
nomicznej i osiągnięcia ograniczeń podażowych. 
Bilans różnych rodzajów ryzyka jest rozłożony w kierunku wyższej 
inflacji bazowej. Jest to jednak informacja, którą uczestnicy rynku 
w dużej mierze już przyswoili.  
Utrzymanie koniunktury w strefie euro będzie wspierać 
rynki akcji. ECB poprzez zakupy obligacji z rentownościami 
poniżej depozytowej de facto gwarantuje niższe efektywne 
oprocentowanie długów państw i poziomy rentowności 
krótkich obligacji. W przypadku kontynuacji zaskoczeń 
inflacją netto dłuższe obligacje będą jednak czekać istotne 
wzrosty rentowności.
Kalendarz polityczny dla strefy euro na 2017 r. wygląda 
imponująco. Potencjał do zaskoczeń jest duży, choć część 
populistów zmienia program na proeuropejski. Moim zdaniem, 
„matką wszystkich ryzyk” są jednak wybory w Niemczech, które 
mogą zaważyć na przyszłości Unii Europejskiej. Wybór Angeli 
Merkel oznacza kontynuację obecnej polityki, w przeciwnym 
wypadku czeka nas rewizja traktatów ze wszelkimi tego 
konsekwencjami. 

Chiny: Powszechny jest obecnie optymizm i postrzeganie roku 
2017 jako czasu stabilizacji i równoważenia gospodarki chińskiej 
przed kongresem partii rządzącej, który odbędzie się w listopa-
dzie. Sądzę jednak, że to Chiny i tarcia między nimi a USA mogą 
być motywem przewodnim korekty na ryzykownych aktywach. 
Kiedy? Oczywiście ciężko już dziś wytypować odpowiedni mo-
ment. Wiele przemawia za tym, że będą to najbliższe tygodnie 
i czas konfrontacji prezydenta Trumpa z rzeczywistością.

Rynki globalne: Spodziewamy się, że średnie ceny ropy naftowej 
w 2017 r. wyniosą 60 USD. Prawdopodobna jest trajektoria „od-
wróconej litery U” – silniejsze wzrosty cen uruchomią lawinowo 
inwestycje w sektorze łupków w USA oraz będą zachęcać do złamania 
porozumień OPEC. Ropa nie będzie przez to napędzać globalnej 
inflacji w drugiej połowie roku. 

Prognozy gospodarcze
na 2017 rok

2017 będzie rokiem przyspieszenia wzrostu w gospodarkach  
rozwiniętych (DM). Wesprze to również rynki wschodzące (EM).

m o i m  z d a n i e m
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Polityka: Dlaczego polityka jest wciąż tak ważna z punktu 
widzenia gospodarki? Pozytywnym scenariuszem dla polskiej 
wiarygodności kredytowej byłoby utrzymanie stabilnego 
poparcia dla rządu i, co ważniejsze, brak eskalacji protestów  
i spadające poparcie dla opozycji. Jeśli jednak spadnie poparcie 
dla rządu, może dojść do licytacji na programy socjalne i do 
wzrostu ryzyka kredytowego.

Gospodarka i wzrost: Dołek koniunktury wystąpił na przełomie 
III i IV kw. 2016 r. W ostatnich trzech miesiącach roku dynamika 
kwartalna była już relatywnie wysoka (nawet 1,5% kw/kw). Struk-
tura wzrostu jest lepsza niż w analogicznym, indukowanym przez 
środki z UE epizodzie spowolnienia w latach 2012-13. Silny rynek 
pracy z dynamiką płac około 5% r/r i pakiet „Rodzina 500+” będą 
sprzyjać kontynuacji wzrostów konsumpcji, której tempo zbliżone 
będzie do 4% r/r. W takich warunkach optymistyczny scenariusz 
na 2017 r. jest w zasadzie zakładem o skalę przyspieszenia in-
westycji. Sądzę, że dynamika roczna inwestycji znajdzie się na 
plusie już w I kwartale. Dlaczego?

Po pierwsze, stan rynku pracy będzie sprzyjać uruchamianiu 
pracooszczędnych i proefektywnościowych inwestycji 
– zatem postulowana przez NBP substytucja kapitału pracą ma 
ograniczone perspektywy. 
Po drugie, inwestycje przedsiębiorstw będą rosnąć (po wyłączeniu 
czynnika unijnego już teraz widać tendencję wzrostową), 
a obserwowany spadek wskaźnika niepewności przedsiębiorców 
tylko to wzmocni. 
Wreszcie, po stronie inwestycji publicznych można zauważyć 
przełom. Przewidywany wzrost inwestycji kolejowych 
powinien zrównoważyć rysującą się na horyzoncie „dziurę” 
w inwestycjach drogowych. Na podstawie analizy planów 
finansowych samorządów po ostatniej aktualizacji (listopad 
2016) przewidujemy, że ich inwestycje wzrosną nawet 
o 30-40% w 2017 r. Inwestować będą również spółki skarbu 
państwa, które w 2016 r. mocno opóźniły proces inwestycyjny 
ze względu na zmiany kadrowe. 2016 r. stanowi też bardzo 
niską bazę dla inwestycji wodno-kanalizacyjnych – nawet 
stabilizacja w tej kategorii to brak negatywnych kontrybucji 
w skali roku. W 2017 r. dynamika PKB będzie rosła z kwartału 
na kwartał i powinna zbliżać się do 4% r/r na koniec roku, a jej 
średnie tempo wyniesie 3,4% r/r. 

Polityka fiskalna: 2016 rok kończymy deficytem sektora finan-
sów publicznych zbliżonym do 1,8% PKB (metodologia krajowa).  
2017 rok zaczynamy ze znacznym prefinansowaniem deficytu 
i perspektywą wpłaty 10 mld zysku przez NBP. Potrzeby po-
życzkowe netto są zbliżone do tych z 2016 r. W ubiegłym roku 
wyznaczyliśmy hipotetyczne ścieżki luki w VAT w Polsce, bazując 

na doświadczeniach krajów, które dokonywały jej redukcji 
w ostatnich latach. Zrealizował się wariant bardzo optymistyczny 
– luka w VAT likwidowana jest w tempie belgijskim. To bardzo 
dobry prognostyk na przyszłość, gdyż działania, których celem 
jest redukcja luki są wzajemnie komplementarne i ich łączna 
efektywność z czasem rośnie. 

Jesteśmy umiarkowanymi optymistami w kwestii polityki fiskal-
nej w 2017 r. – deficyt sektora finansów publicznych wzrośnie do  
ok. 3% PKB, ale rząd uniknie przekroczenia tego progu ze względu na 
sankcje Komisji Europejskiej – podobnie, jak robili to Węgrzy, przez 
lata redukując deficyt nawet kosztem wzrostu PKB.

Inflacja i polityka pieniężna: Przewidujemy szybkie przebicie 2% 
inflacji w skali roku już w I kw. Potem wyższa baza i brak wzrostów 
ropy naftowej będą stabilizować ścieżkę inflacji CPI na poziomie
„2% plus”. Oczekujemy jednak systematycznych wzrostów 
inflacji bazowej do ponad 1,0-1,5% na koniec roku. Wzrost 
cen w Polsce będzie w zasadzie powtarzał trendy globalne 
i europejskie, tylko z większą amplitudą. 
RPP prawdopodobnie symetrycznie potraktuje skok inflacji 
(analogicznie do wcześniejszej deflacji), negując konieczność 
szybkiej reakcji. Obstawiamy brak podwyżek stóp w 2017 r. 
i powściągliwą retorykę Rady – przyzwolenie na okres ujemnych 
realnych stóp procentowych jest najlepiej wyartykułowanym 
elementem strategii Rady. Niemniej, inwestorzy mogą wyceniać 
ryzyko podwyżek stóp ze względu na trajektorię inflacji.

Obligacje: Wzrost inflacji i inflacji bazowej to tendencje  
niekorzystne dla obligacji i prowadzące do utrzymania znacznej 
stromizny krzywej dochodowości. W tym samym kierunku 
oddziaływać będzie zmiana miksu finansowania – większa rola 
banków krajowych (preferujących „krótsze obligacje”),  
mniejsza inwestorów zagranicznych. Nasze stress testy sugerują 
jednak, że nawet w przypadku dalszej redukcji zaangażowania 
przez zagranicę nie będzie problemów z finansowaniem deficytu 
w 2017 roku. 

Czy trend wzrostu rentowności będzie bardzo mocny?  
Nie wydaje mi się. Inflacja rośnie skokowo, ale druga połowa 
2017 r. to choćby wyższa baza. Świat robi krok do przodu, 
jednak strukturalnie globalny wzrost, w tym wzrost w Europie, 
będzie relatywnie niski. Powody to słaba demografia, wysokie 
zadłużenie, brak inwestycji przez ostatnie lata i konieczność 
utrzymywania niskich stóp realnych.

Wyższy wzrost w Polsce, dobra sytuacja fiskalna, stabilizacja 
sceny politycznej oznacza utrzymanie ratingów i spadek  
premii za ryzyko. W 2017 r. spodziewamy się niskich, ale jednak 
dodatnich zwrotów z portfela długich obligacji.

główny ekonomista mBanku

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 specjalistów na polskim rynku. 

ERNEST PYTLARCZYK
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O bezpieczeństwie w sieci 
po raz drugi

Ikona mobilności 
rewolucjonizuje sposób 

realizacji transakcji
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Ulegamy nie tylko wyrafinowanym 
metodom przestępców, ale przede 
wszystkim prostym socjotechnikom 
– gubi nas rutyna i nieuwaga. Dlatego 
mBank postanowił po raz drugi przypomnieć użytkownikom 
internetu o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.  
Robi to w ramach kolejnej edycji pionierskiej kampanii 
społecznej „Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci!”. 
Akcja w prosty sposób opowiada o tym, jak chronić się 
przed cyberprzestępcami.

W swoich działaniach bank zwraca uwagę na to, co zdarza nam 
się robić w sieci, a czego nie zrobilibyśmy w realu. Ostrzega 
klientów przed konsekwencjami podawania poufnych informa-
cji i rutynowego wykonywania poleceń w internecie.  

Poza działaniami prowadzonymi 
w telewizji i internecie, bank urucho-
mił też specjalny serwis edukacyjny, 
w którym tłumaczy mechanikę naj-
częstszych sposobów działania prze-
stępców, a także pokazuje co zrobić, 
jeśli spotkaliśmy się z którąś z nich. 

Więcej można 
przeczytać
pod adresem: 
www.mbank.pl/
uwazniwsieci

– Nie pierwszy raz w naszej 
działalności stawiamy na działania 
edukacyjne. Poza uczeniem 
uważności w sieci, na co dzień 
wspieramy też edukację 
matematyczną młodych Polaków. 
Uważam, że wartościowa relacja na 
linii klient-bank powinna wykraczać 

poza sferę produktów. Dlatego ponownie sięgamy po działania 
z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu – tłumaczy  
Cezary Stypułkowski, prezes mBanku.

Pierwsza odsłona kampanii spotkała się z bardzo pozytywnym 
odzewem, zarówno ze strony klientów, jak i ekspertów z branży. 
Kampania otrzymała nagrodę Złotego Bankiera za najlepszy  
spot reklamowy, otrzymała również wyróżnienie w konkursie 
Kampania Społeczna 2015 r. oraz została uznana za jedno z naj-
bardziej znaczących przedsięwzięć edukacyjnych biznesu  
na VI Targach CSR.

Wydawałoby się, że jest to już dziedzina z mocno ugrunto-
waną tradycją i nie ma potrzeby zmieniania rynkowego stan-
dardu. mBank właśnie zaprzeczył tym tezom, wprowadzając  
– jako jeden z pierwszych banków na świecie – potwierdzanie 
transakcji w aplikacji mobilnej. 

Nowe rozwiązanie to jeszcze bezpieczniejsza alternatywa dla po-
pularnych dziś haseł SMS-owych i kodów jednorazowych.
Autoryzacja transakcji bankowych za pomocą aplikacji mobilnej 
to jedno z pierwszych tego typu wdrożeń na świecie i pierwsze 
w Polsce. Dziś klienci po zleceniu operacji w bankowości interne-
towej przepisują hasło z wiadomości SMS lub ciąg znaków z listy 
kodów jednorazowych TAN.

Mobilna autoryzacja to nowy – łatwiejszy, szybszy i bezpieczniej-
szy – sposób potwierdzania operacji realizowanych w serwisie 

transakcyjnym mBanku. Cały proces odbywa się w apli-
kacji mobilnej banku i nie wymaga dodatkowego opro-
gramowania. Nowe rozwiązanie eliminuje konieczność 

przepisywania haseł. Po zleceniu operacji w interneto-
wym serwisie transakcyjnym, w aplikacji mobilnej banku 

od razu pojawia się powiadomienie autoryzacyjne (tzw. push). 
Wystarczy zalogować się do aplikacji i potwierdzić lub odrzucić 
transakcję jednym kliknięciem.

Dodatkowo, prezentowany w powiadomieniu ekran szczegółów 
operacji jest bardzo czytelny i łatwo zorientować się, czy operacja, 
którą klient zamierza potwierdzić jest istotnie tą, którą zlecał oraz 
upewnić się, że nie zawiera błędów. Nowy sposób zatwierdzania 
transakcji spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa i chroni 
transakcje klienta przed skutkami zainstalowania na jego telefo-
nie złośliwego oprogramowania.

W dzisiejszych czasach 
poruszanie się po internecie 
wydaje się niemal tak 
oczywiste i proste jak 
oddychanie. Jesteśmy 
wciąż online: w biurze, 
w domu, na wakacjach… 
Niestety, częstotliwość 
korzystania z sieci wcale nie 
sprawia, że uchroniliśmy się 
przed czyhającymi w niej 
niebezpieczeństwami.

Nie robisz  
tego w realu?
Nie rób tego w sieci!
W realu nie ujawniasz swoich 
poufnych danych nieznajomym. 
Czy tak samo uważny jesteś w sieci? 

Pamiętaj! Ujawnianie danych w internecie 
naraża Cię na niebezpieczeństwo.

Sprawdź jak się chronić na mBank.pl/uwazniwsieci 

mBank.pl  |  801 300 800

MARTA RUTKOWSKA

Czy można zrewolucjonizować sposób potwierdzania transakcji
w bankowości internetowej? 

KINGA WOJCIECHOWSKA-RULKA
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To pozwoliło mu precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie „WHY?”. 
W Ameryce w latach 1915-18 koszt nowego samochodu  
oscylował w granicach 3-4 tys. USD, a pensja wynosiła  
ok. 80-100 USD/mc. Na co postawił Ford? Na drastyczne obniże-
nie ceny alternatywnego środka transportu. Zdawał sobie sprawę 
nie tylko z potencjału rynku, ale i faktu, że to potrzeba kreuje 
wymagania, a wymagania – chęć posiadania. Dzięki swojej po-
stawie, znajomości potrzeb i oczekiwań rynku osiągnął spekta-
kularny sukces. Odwrócił związek przyczynowo-skutkowy. To nie 
taśma produkcyjna pozwoliła mu na redukcję kosztów produkcji 
i finalnie niską cenę środka transportu, tylko wyjście z funkcji 
celu-ceny. Oczekiwana niska cena środka transportu wymusiła 
kreatywne podejście całej załogi do stworzenia pierwszej „taśmy 
produkcyjnej”, co pozwoliło na zasadniczą redukcję kosztów. 
Koszt produkcji wytwarzanego samochodu został obniżony do 
300 USD. Finalnie produkcja masowa była skutkiem niskich cen 
samochodów, a nie przyczyną.

Myśl o środowisku 
Richard Branson, brytyjski przedsiębiorca, miliarder, twórca 
obejmującej ponad 400 firm Virgin Group, w swoich decyzjach 
biznesowych szuka odpowiedzi na pytania 
„WHY?” i „HOW?”. Jego motto: „zbieraj, przetwa-
rzaj, projektuj, wytwarzaj i upowszechniaj idee” 
to mocny nacisk na zrównoważone innowacje 
„SUSTAINNOVATION” (więcej o SUSTAINNOVA-
TION w B&M nr 24). Zawsze zwraca uwagę na to: 
co dana firma jest w stanie zaoferować ludziom 
i środowisku w ramach prowadzonej inwesty-
cji, w jaki sposób ta działalność przyczyni się 
do poprawy otoczenia, warunków życia ludzi, poprawy stanu 
środowiska oraz jaki problem można rozwiązać dzięki jej dzia-
łalności. Skutecznego transferu tej idei, ograniczenia surowców 
pierwotnych (drewna) i produkcji mebli w 100% z recyklingu oraz 
dobrego „czystego” wzornictwa („clean designu”) dokonała firma 
meblarska Van de Sant. 

Zmień PROBLEM w SUKCES
Przykładem takiego rozwiązania jest współpraca niemieckiego 
producenta odzieży i obuwia sportowego Adidas z Parley for 
the Oceans – organizacją walczącą o zachowanie zasobów mórz 
i oceanów. Parley łączy siły z naukowcami, projektantami wzor-
nictwa przemysłowego, technologami i firmami produkcyjnymi. 
Współpraca Adidasa z Parley zakłada unikanie długo rozkładają-
cego się plastiku i szukanie sposobów zagospodarowania odpa-
dów z oceanów. W 2015 r. opracowano m.in. prototyp podeszwy 
wydrukowanej w 3D z odpadów plastikowych z dna oceanów.  
Latem 2016 r. wprowadzono limitowaną edycję 50 par butów Ul-
traBOOST Uncaged wykonanych w 95% z tworzywa Parley Ocean 
Plastic™ i w 5% z poliestru z recyklingu.  

Do końca 2017 r. firma planuje wypuścić na rynek ponad milion 
par butów UltraBOOST Uncaged.
Tworzywo Parley Ocean Plastic™ wykorzystano również do wy-
konania koszulek piłkarskich drużyny Bayernu i odzieży firmy 
Bionic Yarn w całej kolekcji G-Star RAW Pharrella Williamsa obej-
mującej spodnie dżinsowe, kurtki, koszulki, bluzy sportowe. 
Wykorzystanie plastiku z oceanów to przykład „clean design” 
i kreatywnego rozwiązywania problemu poprzez Design Thin-
king oraz stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. To próba 
rozwiązania problemu zanieczyszczeń poprzez proces odzysku 
plastiku z mórz i oceanów oraz przetworzenia go na włókna syn-
tetyczne na masową skalę. 
Działania te pokazują też, jak wydłużyć cykl życia produktu „od 
kołyski do kołyski”, czyli ponownie wykorzystać produkt i nadać 
mu nową funkcjonalność, użyteczność (uzyskanie sieci synte-
tycznych z butelek PET i sieci nylonowych). To również przykład 
transferu technologii z branży chemicznej, w tym opakowań 
plastikowych, poprzez produkcję włókien syntetycznych do pro-
dukcji obuwia czy odzieży. To też sposób kreowania odpowiedzial-
nych zachowań konsumentów i producentów.

Śledź trendy i zmiany regulacji prawnych
Widząc trendy i zmiany w regulacjach zmierza-
jące do eliminacji pewnych materiałów, warto 
tworzyć alternatywne rozwiązania. Unikanie 
długo rozkładającego się plastiku można obser-
wować również w innych obszarach, np. środków 
czystości. Wiadomo, że planowany jest zakaz 
wykorzystywania mikrogranulek w pastach do 
zębów, peelingach czy „mleczkach” do czyszcze-

nia powierzchni ceramicznych. Dlatego myśląc o nowym tego 
typu produkcie, należy sprawdzić czy obecnie stosowana tech-
nologia nie będzie ograniczana tymi regulacjami. A może nawet 
będzie zakazana? Planując ekspansję na rynki zagraniczne na-
leży sprawdzić, czy nie będzie się to wiązać z dodatkowymi opła-
tami środowiskowymi lub zakazem sprzedaży na danym rynku. 

Unikaj błędów
Klamrą spinającą dla pytań: „WHY-HOW-WHAT” jest ciąg przy-
czynowo-skutkowy: „ETAP – CZYNNOŚCI – NARZĘDZIA”. Wiedząc 
dlaczego działamy, widząc całość procesu, lepiej możemy zro-
zumieć sens i rolę poszczególnych etapów i czynności, unikać 
błędów oraz uzasadnić sekwencję maszyn i narzędzi w ciągu zda-
rzeń. To wzmacnia argumentację na etapie aplikowania o wspar-

cie. Zestawienie naborów w 2017 r. w ramach 
PO IR ilustruje tabela (na profilu LinkedIn). 
To zaledwie kilka przykładów na to, jak szu-
kać innowacji – więcej na LinkedIn.
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Jak szukać innowacji?
EWA BOJAŃCZYK wicedyrektor ds. Unii Europejskiej, mBank
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Najlepiej odwołać się do tzw. złotego kręgu oraz trzech bardzo 
ważnych pytań. Zaczynajmy zawsze od WHY? (dlaczego? po 
co?), dopiero potem HOW? (jak?) i na końcu WHAT? (co?).

Gdy podczas rozmów zadaję klientom pytanie: co robią?, 
padają bardzo precyzyjne odpowiedzi odnoszące się do da-
nego produktu czy grup produktów. Z pytaniami: jak działa 
firma?, jak dana rzecz jest wytwarzana?, jest większy problem. 
I choć w mniejszym procencie, to jednak udaje się uzyskać 
odpowiedź. Największy problem klienci mają z odpowiedzią na 
pytania: po co i dlaczego działa firma?, dlaczego wprowadza 
dane rozwiązanie? To, że w większości myślimy, działamy 
i komunikujemy się w przeciwnym kierunku „z zewnątrz do 

wewnątrz” wynika z konstrukcji naszego mózgu. Myśląc jednak 
o innowacjach, kierunek powinien być „od środka na zewnątrz”. 
Takie podejście inspiruje i gwarantuje sukces. Ciekawie mówi 
o tym Simon Sinek. Twierdzi, że: „Ludzie nie kupują tego, co 
robisz – kupują to, dlaczego to robisz”. Zawsze wierzyłam w sens 
pytania „dlaczego?”, ale nie do końca zdawałam sobie sprawę, 
jaką niesie moc. 

Słuchaj i obserwuj klientów 
Informacja zwrotna od użytkowników końcowych i obserwacja 
ich zachowań może być ogromną inspiracją do rozwoju pro-
duktu/usługi lub zmiany pierwotnych założeń – redefiniowania 
biznesu. Caterina Fake i Stewart Butterfield (współwłaściciele 
Ludicorp i twórcy Flickr) zmienili pierwotne założenia, obser-
wując graczy „Neverending”. Uzasadnieniem i odpowiedzią na 
pytanie „WHY?” była chęć dopasowania się do potrzeb użyt-
kowników – dzielenia się swoimi zdjęciami z innymi, komen-
towania innych prac i poddawania ocenie własnych. Stworzyli 
Flickr. To był strzał w „10”. Pomysł Ludicorp w marcu 2005 r. 
kupiła firma Yahoo! 
Obecnie Flickr to jeden z najlepszych na świecie serwisów dla 
osób, które choć trochę interesują się fotografią. Umożliwia 
publikowanie zdjęć oraz wymianę doświadczeń i podniesienie 
swoich kwalifikacji, dzięki uwagom innych użytkowników. Łączy 
ponad 12 mln uczestników i gromadzi ponad 13 mld zdjęć 
w ponad 2 mln różnorodnych grup tematycznych. W przypadku 
Flickr to użytkownicy wskazali drogę, a twórcy prawidłowo od-
czytali potrzeby i za nimi podążyli. 

Kreuj potrzebę, rozwiązując problem
Wprowadzenie Forda T to przykład sukcesu definiowania rozwią-
zania problemu poprzez realizację potrzeby. Podstawą pomysłu 
był konkurencyjny środek transportu, kosztujący nie więcej niż 
500 USD. Ford nie widział przedmiotu – samochodu (czyli nie 
skupiał się na pytaniu „co?"). Widział funkcję – ogromną po-
trzebę szybkiego przemieszczania osób i towarów.  

ZŁOTY KRĄG INNOWACYJNOŚCI

Często wielkie pomysły rodzą się z frustracji i potrzeby rozwiązania konkretnego problemu.
Spróbujmy prześledzić to na kilku przykładach. Narzędzia pomocne w definiowaniu innowacji
były tematem webinarium mBanku, które odbyło się 29 listopada 2016 r. 

Ludzie nie kupują tego, 
co robisz – kupują to, 

dlaczego to robisz
Simon Sinek

HOW

WHAT

WHY

Więcej o wsparciu dla MSP na innowacje



Konsorcjalny kredyt 
terminowy i odnawialny

1.100.000.000 PLN
Refinansowanie zadłużenia, 
finansowanie działalności Grupy

Aranżer, Agent Zabezpieczeń, 
Pierwotny Kredytodawca 
Listopad 2016

Kredyty inwestycyjne

118.500.000 EUR
Finansowanie 9 nieruchomości 
komercyjnych

Kredytodawca
Styczeń - Grudzień 2016

Kredytodawca
Listopad 2015

Kredyt inwestycyjny

49.334.000 PLN
Finansowanie akwizycji

Gwarancje zwrotu 
zaliczki oraz należytego 
wykonania kontraktu

691.192.545 PLN
Gwarancje konsorcjantów 
zabezpieczające realizację 
kontraktu na budowę Elektrowni 
Jaworzno III

Konsorcjalny kredyt 
inwestycyjny 

790.000.000 PLN
Finansowanie akwizycji

Gwarant
Luty 2016

Kredytodawca
Maj 2016

Kredyt akwizycyjny

5.200.000 EUR
Finansowanie akwizycji

Kredytodawca
Grudzień 2016

Pożyczkodawca
Luty 2016

Finansowanie mezzanine

8.000.000 PLN
Finansowanie akwizycji

Kredyt inwestycyjny 

81.000.000 PLN
Finansowanie budowy projektu 
usługowo-biurowego P4

Kredytodawca
Czerwiec 2016

Konsorcjalny kredyt 
inwestycyjny 

3.840.000.000 PLN
Finansowanie akwizycji

Kredytodawca
Grudzień 2016

Kredyt inwestycyjny

139.000.000 PLN
Refinansowanie istniejącego 
zadłużenia, finansowanie 
rozwoju oraz bieżącej działalności 
Kredytobiorcy

Kredytodawca
Grudzień 2016

Kredyt inwestycyjny

11.350.000 EUR
Finansowanie budowy 
nieruchomości biurowej 

Kredytodawca
Styczeń 2016

Kredyt budowlany  
i inwestycyjny

20.000.000 EUR 
Finansowanie budowy budynku 
biurowego Nobilis Business House 
we Wrocławiu

Kredyty inwestycyjne  
oraz rewolwingowe 

69.100.000 PLN
Finansowanie przejęcia

Kredytodawca
Czerwiec 2016

Kredytodawca
Czerwiec 2016

Linia na gwarancje

70.000.000 PLN

Bank wystawca gwarancji
Czerwiec 2016

Kredyt akwizycyjny 

36.000.000 PLN
Finansowanie akwizycji 

Kredytodawca
Październik 2016

Współzarządzający Księgą 
Popytu
Listopad 2016

Sprzedaż akcji spółki
Wirtualna Polska  
Holding S.A. przez  

European Media Holding
i osobę prywatną

Przyśpieszona Budowa 
Księgi Popytu

389.661.450 PLN

Emisja obligacji
o terminie zapadalności  
2 lata

80.000.000 PLN
Wyłączny Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Październik 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności 5 lat 
na łączną kwotę

65.000.000 PLN

Dealer
Maj, Sierpień 2016

Emisja obligacji 
o terminie zapadalności  
4,5 roku

100.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności 
Depozytariusz
Październik 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności 3 lata

55.000.000 PLN

Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Lipiec 2016

Pierwsza Oferta Publiczna

182.058.133 PLN

Globalny Współkoordynator 
Oferty, Współzarządzający 
Księgą Popytu, 
Współoferujący 
Październik 2016

Konsorcjalne linie 
gwarancyjne i finansowanie

219.500.000 PLN
Finansowanie działalności

Organizator,  
Agent Dokumentacyjny, 
Pierwotny Bank, Finansujący 
i Bank Frontujący, 
Lipiec 2016

Konsorcjalny kredyt 
rewolwingowy oraz linie 
gwarancyjne
1.100.000.000 PLN
Refinansowanie istniejącego  
zadłużenia, finansowanie bieżącej  
działalności

Aranżer, Agent Zabezpieczenia, 
Kredytodawca, Bank Wystawca
Październik 2016

Kredyt budowlany  
i inwestycyjny 

44.559.000 EUR
Finansowanie budowy budynku 
biurowego West Station I  
w Warszawie

Kredyt inwestycyjny,  
w rachunku bieżącym 
oraz linia na gwarancje

67.750.250 PLN
Finansowanie nakładów 
inwestycyjnych oraz bieżącej 
działalności

Kredytodawca
Lipiec 2016

Kredytodawca
Sierpień 2016

Kredyt akwizycyjny 

[kwota nieujawniona]
Finansowanie akwizycji

Kredytodawca
Październik 2016

Publiczna Emisja Obligacji

40.000.000 PLN

Współoferujący
Grudzień 2016

Emisja certyfikatów 
depozytowych
o terminie zapadalności  
3 lata

100.000.000 PLN

Organizator Programu
Dealer
Lipiec 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności  
4 lata na łączną kwotę

117.600.000 PLN

Sub-Agent ds. Płatności
Sub-Depozytariusz
Gwarant
Luty, Marzec, Grudzień 2016

Emisja obligacji 
o terminie zapadalności  
1,5 roku

53.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Maj 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności 3 lata 
oraz 40 miesięcy na łączną 
kwotę

60.000.000 PLN

Dealer
Lipiec, Wrzesień 2016

6 Publicznych Emisji 
Certyfikatów serii od 007 
do 012 Trigon Polskie 
Perły FIZ

159.196.818,96 PLN

Oferujący
Czerwiec - Listopad 2016

Linia na gwarancje

100.000.000 PLN

Bank wystawca gwarancji
Styczeń 2016

Główny Organizator, Agent 
Zabezpieczeń, Kredytodawca
Październik 2016

Kredyt inwestycyjny 

25.382.210 EUR 
Finansowanie projektu budowy 
biurowca Graffit

Kredytodawca
Listopad 2016

Konsorcjalne kredyty 
obrotowe i terminowe 

130.212.000 PLN 
Finansowanie bieżącej 
działalności Kredytobiorców

Współorganizator, Agent Kredytu 
i Zabezpieczeń, Kredytodawca
Marzec 2016

Konsorcjalny kredyt 
inwestycyjny oraz
finansowanie bieżącej
działalności Kredytobiorcy
286.305.000 PLN
Finansowanie budowy baterii 
koksowniczej oraz refinansowanie 
istniejącego kredytu 
konsorcjalnego

Kredyt konsorcjalny 

17.500.000 EUR
Finansowanie nabycia 
nieruchomości

Kredytodawca
Agent Kredytu
Agent Zabezpieczeń
Październik 2016

Wezwanie na akcje własne

47.976.118,05 PLN

Podmiot Pośredniczący 
Październik 2016

Usługodawca
Czerwiec 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności  
3,5 roku

250.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Czerwiec 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności  
3 i 6 lat na łączną kwotę

300.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz 
Marzec, Październik 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności  
3, 4 i 5 lat na łączną kwotę

24.318.000 PLN

Sub-Agent ds. Płatności
Sub-Depozytariusz
Gwarant
Marzec 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności  
4 lata

100.000.000 PLN

Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Grudzień 2016

Pierwsze na rynku 
kurierskim terminale 
płatnicze dla kurierów

4400 sztuk terminali 
płatniczych 
Wydanie i obsługa terminali 
płatniczych we współpracy  
ze spółkami z grupy IT Card

Wezwanie na 100% akcji
Travelplanet.pl S.A. 
ogłoszone przez 
Rockaway Travel SE

788.611,52 PLN*

Podmiot Pośredniczący 
Maj 2016

Śląska Karta Usług 
Publicznych (ŚKUP)
Wartość zamówienia

189.647.085,84 PLN 
Współwykonawstwo w budowaniu 
i realizacji innowacyjnego 
systemu do obsługi karty 
miejskiej 

Wykonawca
Styczeń 2016

Listy zastawne
o terminie zapadalności  
5 i 10 lat na łączną kwotę

98.000.000 EUR
300.000.000 PLN

Oferujący
Dealer
Marzec-Październik 2016

Emisja obligacji 
o terminie zapadalności  
3 lata

20.000.000 EUR
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz 
Sierpień 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności 3 lata 
na łączną kwotę

28.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Marzec, Sierpień 2016

Publiczne Emisje Obligacji

90.000.000 PLN*

Oferujący
Marzec 2016 / Maj 2016

Skup Akcji Własnych

18.104.273,50 PLN

Podmiot Pośredniczący
Czerwiec 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności  
2 lata na łączną kwotę

6.100.000 EUR
Wyłączny Organizator
Agent Emisji
Depozytariusz
Wyłączny Dealer
Marzec, Kwiecień 2016

Pierwsze na Polskim rynku 
Listy zastawne
o stałym oprocentowaniu  
w PLN i terminie zapadalności 
4 lat na łączną kwotę

150.000.000 PLN

Oferujący
Dealer
Kwiecień-Maj 2016

Program emisji obligacji 
publicznych 

500.000.000 PLN

Współoferujący
Globalny Koordynator
Listopad 2016

Emisja obligacji

1.750.000.000 PLN 
Udział mBanku w emisji

437.500.000 PLN
kupon 2,25%
zapadalność w maju 2021

Joint Lead Manager
Kwiecień 2016

Pierwsza Oferta Publiczna

56.400.000 PLN*

Globalny Współkoordynator 
Oferty, Współzarządzający 
Księgą Popytu, 
Współoferujący 
Kwiecień 2016

Pierwsza Oferta Publiczna

20.000.000 PLN 

Globalny Koordynator Oferty, 
Zarządzający Księgą Popytu, 
Oferujący 
Grudzień 2016

Konwersja warunków 
emisji obligacji
17 serii na łączną kwotę

332.600.000 PLN
32.700.000 EUR

Organizator procesu 
konwersji warunków emisji
Październik, Listopad 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności 2 lata

20.024.000 PLN

Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Lipiec 2016

Emisje obligacji 
o terminie zapadalności  
3 lata na łączną kwotę

39.000.000 PLN
Wyłączny Organizator
Agent Emisji
Depozytariusz
Wyłączny Dealer
Marzec, Kwiecień 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności 3 lata

250.000.000 PLN

Dealer
Październik 2016

Globalny Koordynator,
Zarządzający Księgą Popytu
Październik 2016

Sprzedaż akcji spółki
Asseco South Eastern 

Europe S.A. przez 
grupę akcjonariuszy 

reprezentowanych przez 
Liatris DOO

Przyśpieszona Budowa 
Księgi Popytu

27.856.153,60 PLN

Finansowanie zakupów 
importowych na łączną 
kwotę

14.514.509,60 EUR

Finansujący
Organizujący
2016

Kredytodawca
Kwiecień 2016

Kredyt inwestycyjny

12.071.000 EUR
Finansowanie budowy 
nieruchomości komercyjnej

Konsorcjalne kredyty 
terminowe i obrotowe 

246.200.000 PLN 
Finansowanie programu 
inwestycyjnego 

Agent Kredytu i Zabezpieczeń, 
Główny Organizator, 
Kredytodawca
Sierpień 2016

Kredyty akwizycyjne 

85.200.000 PLN
Finansowanie nabycia  
pakietu akcji WPH

Kredytodawca
Grudzień 2016

Konsorcjalny kredyt 
inwestycyjny, 
rewolwingowy i linia 
gwarancyjna
156.000.000 PLN
Refinansowanie istniejącego 
zadłużenia, finansowanie 
nakładów inwestycyjnych  
i bieżącej działalności
Kredytodawca, Agent Kredytu
Wrzesień 2016

Dziękujemy klientom  
Grupy mBank S.A. za 
zrealizowane transakcje

Niniejsze ogłoszenie jest upowszechniane w celu reklamy i promocji usług mBanku S.A. Niniejsza informacja nie stanowi oferty zawarcia umowy.
* Prawa i obowiązki Domu Maklerskiego mBanku S.A. wynikające z umowy przeszły na mBank S.A. B u s i n e s s & M o r e    3 53 4    B u s i n e s s & M o r e 
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Dziękujemy klientom Grupy
mBank S.A. za zrealizowane transakcje

Konsorcjalny kredyt 
terminowy i odnawialny

1.100.000.000 PLN
Refinansowanie zadłużenia, 
finansowanie działalności Grupy

Aranżer, Agent Zabezpieczeń, 
Pierwotny Kredytodawca 
Listopad 2016

Kredyty inwestycyjne

118.500.000 EUR
Finansowanie 9 nieruchomości 
komercyjnych

Kredytodawca
Styczeń - Grudzień 2016

Kredytodawca
Listopad 2015

Kredyt inwestycyjny

49.334.000 PLN
Finansowanie akwizycji

Gwarancje zwrotu 
zaliczki oraz należytego 
wykonania kontraktu

691.192.545 PLN
Gwarancje konsorcjantów 
zabezpieczające realizację 
kontraktu na budowę Elektrowni 
Jaworzno III

Konsorcjalny kredyt 
inwestycyjny 

790.000.000 PLN
Finansowanie akwizycji

Gwarant
Luty 2016

Kredytodawca
Maj 2016

Kredyt akwizycyjny

5.200.000 EUR
Finansowanie akwizycji

Kredytodawca
Grudzień 2016

Pożyczkodawca
Luty 2016

Finansowanie mezzanine

8.000.000 PLN
Finansowanie akwizycji

Kredyt inwestycyjny 

81.000.000 PLN
Finansowanie budowy projektu 
usługowo-biurowego P4

Kredytodawca
Czerwiec 2016

Konsorcjalny kredyt 
inwestycyjny 

3.840.000.000 PLN
Finansowanie akwizycji

Kredytodawca
Grudzień 2016

Kredyt inwestycyjny

139.000.000 PLN
Refinansowanie istniejącego 
zadłużenia, finansowanie 
rozwoju oraz bieżącej działalności 
Kredytobiorcy

Kredytodawca
Grudzień 2016

Kredyt inwestycyjny

11.350.000 EUR
Finansowanie budowy 
nieruchomości biurowej 

Kredytodawca
Styczeń 2016

Kredyt budowlany  
i inwestycyjny

20.000.000 EUR 
Finansowanie budowy budynku 
biurowego Nobilis Business House 
we Wrocławiu

Kredyty inwestycyjne  
oraz rewolwingowe 

69.100.000 PLN
Finansowanie przejęcia

Kredytodawca
Czerwiec 2016

Kredytodawca
Czerwiec 2016

Linia na gwarancje

70.000.000 PLN

Bank wystawca gwarancji
Czerwiec 2016

Kredyt akwizycyjny 

36.000.000 PLN
Finansowanie akwizycji 

Kredytodawca
Październik 2016

Współzarządzający Księgą 
Popytu
Listopad 2016

Sprzedaż akcji spółki
Wirtualna Polska  
Holding S.A. przez  

European Media Holding
i osobę prywatną

Przyśpieszona Budowa 
Księgi Popytu

389.661.450 PLN

Emisja obligacji
o terminie zapadalności  
2 lata

80.000.000 PLN
Wyłączny Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Październik 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności 5 lat 
na łączną kwotę

65.000.000 PLN

Dealer
Maj, Sierpień 2016

Emisja obligacji 
o terminie zapadalności  
4,5 roku

100.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności 
Depozytariusz
Październik 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności 3 lata

55.000.000 PLN

Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Lipiec 2016

Pierwsza Oferta Publiczna

182.058.133 PLN

Globalny Współkoordynator 
Oferty, Współzarządzający 
Księgą Popytu, 
Współoferujący 
Październik 2016

Konsorcjalne linie 
gwarancyjne i finansowanie

219.500.000 PLN
Finansowanie działalności

Organizator,  
Agent Dokumentacyjny, 
Pierwotny Bank, Finansujący 
i Bank Frontujący, 
Lipiec 2016

Konsorcjalny kredyt 
rewolwingowy oraz linie 
gwarancyjne
1.100.000.000 PLN
Refinansowanie istniejącego  
zadłużenia, finansowanie bieżącej  
działalności

Aranżer, Agent Zabezpieczenia, 
Kredytodawca, Bank Wystawca
Październik 2016

Kredyt budowlany  
i inwestycyjny 

44.559.000 EUR
Finansowanie budowy budynku 
biurowego West Station I  
w Warszawie

Kredyt inwestycyjny,  
w rachunku bieżącym 
oraz linia na gwarancje

67.750.250 PLN
Finansowanie nakładów 
inwestycyjnych oraz bieżącej 
działalności

Kredytodawca
Lipiec 2016

Kredytodawca
Sierpień 2016

Kredyt akwizycyjny 

[kwota nieujawniona]
Finansowanie akwizycji

Kredytodawca
Październik 2016

Publiczna Emisja Obligacji

40.000.000 PLN

Współoferujący
Grudzień 2016

Emisja certyfikatów 
depozytowych
o terminie zapadalności  
3 lata

100.000.000 PLN

Organizator Programu
Dealer
Lipiec 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności  
4 lata na łączną kwotę

117.600.000 PLN

Sub-Agent ds. Płatności
Sub-Depozytariusz
Gwarant
Luty, Marzec, Grudzień 2016

Emisja obligacji 
o terminie zapadalności  
1,5 roku

53.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Maj 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności 3 lata 
oraz 40 miesięcy na łączną 
kwotę

60.000.000 PLN

Dealer
Lipiec, Wrzesień 2016

6 Publicznych Emisji 
Certyfikatów serii od 007 
do 012 Trigon Polskie 
Perły FIZ

159.196.818,96 PLN

Oferujący
Czerwiec - Listopad 2016

Linia na gwarancje

100.000.000 PLN

Bank wystawca gwarancji
Styczeń 2016

Główny Organizator, Agent 
Zabezpieczeń, Kredytodawca
Październik 2016

Kredyt inwestycyjny 

25.382.210 EUR 
Finansowanie projektu budowy 
biurowca Graffit

Kredytodawca
Listopad 2016

Konsorcjalne kredyty 
obrotowe i terminowe 

130.212.000 PLN 
Finansowanie bieżącej 
działalności Kredytobiorców

Współorganizator, Agent Kredytu 
i Zabezpieczeń, Kredytodawca
Marzec 2016

Konsorcjalny kredyt 
inwestycyjny oraz
finansowanie bieżącej
działalności Kredytobiorcy
286.305.000 PLN
Finansowanie budowy baterii 
koksowniczej oraz refinansowanie 
istniejącego kredytu 
konsorcjalnego

Kredyt konsorcjalny 

17.500.000 EUR
Finansowanie nabycia 
nieruchomości

Kredytodawca
Agent Kredytu
Agent Zabezpieczeń
Październik 2016

Wezwanie na akcje własne

47.976.118,05 PLN

Podmiot Pośredniczący 
Październik 2016

Usługodawca
Czerwiec 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności  
3,5 roku

250.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Czerwiec 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności  
3 i 6 lat na łączną kwotę

300.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz 
Marzec, Październik 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności  
3, 4 i 5 lat na łączną kwotę

24.318.000 PLN

Sub-Agent ds. Płatności
Sub-Depozytariusz
Gwarant
Marzec 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności  
4 lata

100.000.000 PLN

Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Grudzień 2016

Pierwsze na rynku 
kurierskim terminale 
płatnicze dla kurierów

4400 sztuk terminali 
płatniczych 
Wydanie i obsługa terminali 
płatniczych we współpracy  
ze spółkami z grupy IT Card

Wezwanie na 100% akcji
Travelplanet.pl S.A. 
ogłoszone przez 
Rockaway Travel SE

788.611,52 PLN*

Podmiot Pośredniczący 
Maj 2016

Śląska Karta Usług 
Publicznych (ŚKUP)
Wartość zamówienia

189.647.085,84 PLN 
Współwykonawstwo w budowaniu 
i realizacji innowacyjnego 
systemu do obsługi karty 
miejskiej 

Wykonawca
Styczeń 2016

Listy zastawne
o terminie zapadalności  
5 i 10 lat na łączną kwotę

98.000.000 EUR
300.000.000 PLN

Oferujący
Dealer
Marzec-Październik 2016

Emisja obligacji 
o terminie zapadalności  
3 lata

20.000.000 EUR
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz 
Sierpień 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności 3 lata 
na łączną kwotę

28.000.000 PLN
Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Marzec, Sierpień 2016

Publiczne Emisje Obligacji

90.000.000 PLN*

Oferujący
Marzec 2016 / Maj 2016

Skup Akcji Własnych

18.104.273,50 PLN

Podmiot Pośredniczący
Czerwiec 2016

Emisje obligacji
o terminie zapadalności  
2 lata na łączną kwotę

6.100.000 EUR
Wyłączny Organizator
Agent Emisji
Depozytariusz
Wyłączny Dealer
Marzec, Kwiecień 2016

Pierwsze na Polskim rynku 
Listy zastawne
o stałym oprocentowaniu  
w PLN i terminie zapadalności 
4 lat na łączną kwotę

150.000.000 PLN

Oferujący
Dealer
Kwiecień-Maj 2016

Program emisji obligacji 
publicznych 

500.000.000 PLN

Współoferujący
Globalny Koordynator
Listopad 2016

Emisja obligacji

1.750.000.000 PLN 
Udział mBanku w emisji

437.500.000 PLN
kupon 2,25%
zapadalność w maju 2021

Joint Lead Manager
Kwiecień 2016

Pierwsza Oferta Publiczna

56.400.000 PLN*

Globalny Współkoordynator 
Oferty, Współzarządzający 
Księgą Popytu, 
Współoferujący 
Kwiecień 2016

Pierwsza Oferta Publiczna

20.000.000 PLN 

Globalny Koordynator Oferty, 
Zarządzający Księgą Popytu, 
Oferujący 
Grudzień 2016

Konwersja warunków 
emisji obligacji
17 serii na łączną kwotę

332.600.000 PLN
32.700.000 EUR

Organizator procesu 
konwersji warunków emisji
Październik, Listopad 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności 2 lata

20.024.000 PLN

Organizator Emisji
Dealer
Agent ds. Płatności
Depozytariusz
Lipiec 2016

Emisje obligacji 
o terminie zapadalności  
3 lata na łączną kwotę

39.000.000 PLN
Wyłączny Organizator
Agent Emisji
Depozytariusz
Wyłączny Dealer
Marzec, Kwiecień 2016

Emisja obligacji
o terminie zapadalności 3 lata

250.000.000 PLN

Dealer
Październik 2016

Globalny Koordynator,
Zarządzający Księgą Popytu
Październik 2016

Sprzedaż akcji spółki
Asseco South Eastern 

Europe S.A. przez 
grupę akcjonariuszy 

reprezentowanych przez 
Liatris DOO

Przyśpieszona Budowa 
Księgi Popytu

27.856.153,60 PLN

Finansowanie zakupów 
importowych na łączną 
kwotę

14.514.509,60 EUR

Finansujący
Organizujący
2016

Kredytodawca
Kwiecień 2016

Kredyt inwestycyjny

12.071.000 EUR
Finansowanie budowy 
nieruchomości komercyjnej

Konsorcjalne kredyty 
terminowe i obrotowe 

246.200.000 PLN 
Finansowanie programu 
inwestycyjnego 

Agent Kredytu i Zabezpieczeń, 
Główny Organizator, 
Kredytodawca
Sierpień 2016

Kredyty akwizycyjne 

85.200.000 PLN
Finansowanie nabycia  
pakietu akcji WPH

Kredytodawca
Grudzień 2016

Konsorcjalny kredyt 
inwestycyjny, 
rewolwingowy i linia 
gwarancyjna
156.000.000 PLN
Refinansowanie istniejącego 
zadłużenia, finansowanie 
nakładów inwestycyjnych  
i bieżącej działalności
Kredytodawca, Agent Kredytu
Wrzesień 2016

Dziękujemy klientom  
Grupy mBank S.A. za 
zrealizowane transakcje

Niniejsze ogłoszenie jest upowszechniane w celu reklamy i promocji usług mBanku S.A. Niniejsza informacja nie stanowi oferty zawarcia umowy.
* Prawa i obowiązki Domu Maklerskiego mBanku S.A. wynikające z umowy przeszły na mBank S.A.



Chociaż popyt na LED jest wysoki, spadek cen hamuje wzrost 
wartości całego rynku. To spowodowało, że w 2015 r. ceny spadły 
o ok. 30-40%. 2016 rok przyniósł względną stabilizację – wyha-
mowanie spadków. Natomiast o przyszłości zdecyduje polityka 
rządu Państwa Środka. Dlatego pozostali producenci, obecni 
także w Polsce, koncentrują się na produktach skierowanych do 
klienta profesjonalnego – np. dla przemysłu, dla biur czy sieci 
handlowych (specjalne światło eksponujące poszczególne arty-
kuły spożywcze).

…dlatego producenci liczą na większe zyski na rynku inteli-
gentnego oświetlenia
Na skutek silnej konkurencji firmy stawiają na rozwiązania do-
tychczas niszowe. Obecnie za jedno z bardziej zyskownych uwa-
żane jest inteligentne oświetlenie LED (z ang. smart lighting). 
Wysoka wartość dodana tych rozwiązań sprawia, że największe 
firmy oświetleniowe, jak Philips, GE, Osram, ale i polski start-up 
Silvair koncentrują swoje działania na tym polu. Inteligentne 
oświetlenie bywa utożsamiane ze sterowaniem żarówkami 
z poziomu aplikacji, czyli chodzeniem po domu ze smartfonem 
i szukaniem odpowiednich ustawień, by włączyć lub wyłączyć 
konkretną żarówkę. Tymczasem inteligentne oświetlenie nie 
sprowadza się tylko do takich rozwiązań. Przecież w domu tra-
dycyjne ścienne przełączniki wydają się znacznie wygodniejsze 
i bezpieczniejsze. Gdzie zatem najdynamiczniej będzie się rozwi-
jał smart lighting? Obecnie za najbardziej obiecujący obszar do 
rozwoju tej dziedziny uważana jest przestrzeń komercyjna: biura, 
przestrzeń handlowa, hotele, fabryki czy magazyny. Szacuje 
się, że ok. 30% energii elektrycznej zużywanej w budynkach 
komercyjnych przeznaczane jest na oświetlenie. Zastosowanie 
energooszczędnych opraw oświetleniowych może przynieść 
oszczędności rzędu 60%2. Ale jeszcze większe oszczędności 
można osiągnąć dzięki zastosowaniu inteligentnego sterowania 
oświetleniem. Przykładowo, podłączone do sieci elektrycznej 

lampy mogą w zależności od pory dnia samodzielnie sterować 
natężeniem światła w pomieszczeniach biurowych. Oprawy z za-
montowanymi czujnikami automatycznie wykrywają warunki 
otoczenia i odpowiednio dostosowują do nich oświetlenie.

Dwa oblicza rynku
Ze względu na przewagi oświetlenia LED – energooszczędność 
i możliwość sterowania – transformacja krajowego rynku po-
stępuje bardzo szybko. Obecnie, po fazie gwałtownego wzrostu, 
można zauważyć dwa istotne trendy: 
–    Z jednej strony, spadki cen źródeł światła wpływają znacz-

nie na obniżenie marż. Małe niespecjalistyczne firmy nie są 
w stanie konkurować z tanimi rozwiązaniami z Azji. Dlatego 
coraz częściej znikają z rynku. 

–    Z drugiej strony, w odpowiedzi na rosnącą konkurencję, na 
rynku rozwijają się producenci funkcjonujący w obszarze 
profesjonalnej techniki świetlnej. Specjalizują się oni w ilu-
minacji obiektów przemysłowych, biurowych czy infrastruk-
tury drogowej.

Zdecydowanie atrakcyjniejszy wydaje się ten drugi kierunek, 
gdzie wartość dodaną buduje kompleksowa obsługa z zakresu 
usług projektowych i dostarczanie kompletnych rozwiązań 
oświetleniowych. Budowanie przewagi konkurencyjnej jest 
tym bardziej istotne, że za rogiem czeka kolejna odsłona 
rewolucji na rynku. Emitujące światło powierzchniowo (a nie 
punktowo) organiczne diody świecące OLED3. 
Obecnie wykorzystuje się je w telewizorach i telefonach. W prze-
ciwieństwie do energooszczędnych żarówek mogą być przezro-
czyste. Tym samym jednym z możliwych zastosowań są okna. 
W przyszłości będą one najprawdopodobniej elastyczne. Na razie 
ekspansję tej technologii ograniczają wysokie koszty i mniejsza 
trwałość, ale po przełamaniu tych barier może się ona okazać 
przyszłością branży oświetleniowej.
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Obecnie jest to najszybciej rosnący segment rynku oświe-
tleniowego. Warto pamiętać, że tej transformacji rynku 
niewątpliwie pomógł zakaz produkcji tradycyjnych żarówek, 
wprowadzony w wielu krajach, także w Unii Europejskiej.  
Za najistotniejsze cechy odpowiadające za sukces oświetle-
nia LED uznaje się1:
•    niskie zużycie energii elektrycznej;
•    wysoką skuteczność świetlną (LED pozwala na uzyskanie  

ok. 75% skuteczności, w porównaniu z 20% skuteczności tra-
dycyjnych żarówek);

•    wysoką trwałość;
•    możliwość łatwego sterowania za pomocą układów 

elektronicznych. 

Więcej światła na krajowym rynku
Początkowo spodziewano się, że LED przejmie tylko kawałek 
tortu na rynku oświetlenia. Dzisiaj widać, że będzie to prawie 

cały tort. W tej chwili LED-y to ok. 60% rynku oświetleniowego 
w Polsce. Cechą charakterystyczną rodzimego rynku jest jego 
duże rozdrobnienie. Funkcjonują na nim najwięksi globalni 
producenci oświetlenia (Philips czy Osram), kilkanaście dużych 
krajowych (LUG, ES-System), ale ok. 90% rynku stanowią małe 
i średnie firmy. Ocenia się, że podczas gdy cały rynek Europy 
Środkowo-Wschodniej rośnie w tempie ok. 20% r/r, w ostatnich 
dwóch latach wzrosty na polskim rynku wynosiły ok. 40-50% r/r.

Na rynku wiele zależy od polityki Chin…
Elementem ryzyka związanego z konkurencyjnością jest eks-
pansja firm z Dalekiego Wschodu (głównie Chin). Coraz szybciej 
kopiują one europejskie rozwiązania i wprowadzają na rynek 
produkty charakteryzujące się w większości niską jakością, ale 
co za tym idzie również niską ceną. To sprawia, że na globalnym 
rynku od kilku lat trwa wojna cenowa wywołana nadpodażą 
– rząd chiński silnie wspiera finansowo swoich producentów. 

w  s e k t o r z e
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WARTOŚĆ RYNKU SPRZEDAŻY OŚWIETLENIA LED W EUROPIE 
ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (MLN USD)

WŚRÓD GŁÓWNYCH CZYNNIKÓW ODPOWIADAJĄCYCH 
ZA IMPONUJĄCE WYNIKI WYMIENIA SIĘ M.IN.:

Zródło: mBank, CSIL. Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej zaliczono: Polskę, Bułgarię, 
Czechy, Chorwację, Estonię, Węgry, Litwę, Rumunię, Słowację i Słowenię.

1 LUX Magazyn, 2 LUX Magazyn. 
3 Z ang. Organic Light-Emitting Diode. Technologia OLED jest oparta na materiałach organicz-
nych (związkach chemicznych) i mniejszych cząsteczkach barwników, które emitują światło 
po przyłożeniu napięcia elektrycznego. Bardzo cienka, przezroczysta i przewodząca prąd elek-
tryczny warstwa z tlenku indu i cyny (ITO) nakładana jest na podłoże ze szkła, które ma grubość 
poniżej jednego milimetra. Warstwa ta stanowi anodę. Emitująca światło organiczna warstwa 
przewodząca prąd elektryczny znajduje się pomiędzy tą anodą a drugą elektrodą – katodą. 

LED-owa rewolucja
W ostatnich latach w technice oświetleniowej pojawiło się wiele nowych rozwiązań, które 
odsunęły tradycyjne żarówki w cień. Najnowszym z nich i najintensywniej rozwijanym są 

diody elektroluminescencyjne – LED (z ang. Lighting Emitting Diode). 
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o 20% do 2020 r. – cel wskazany w strategii 
„Europa 2020”,

•     wymiana oświetlenia na energooszczędne 
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jest starszych niż 25 lat,
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efektywności i trwałości LED.
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m L e a s i n g

mLeasing z VOLVO, Jaguarem, 
Land Roverem, Infiniti
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Przez wiele lat głównym sposobem na finansowanie pojaz-
dów w firmach był klasyczny leasing. W ramach takiego 
rozwiązania klienci otrzymują możliwość użytkowania 
pojazdu przez określony czas, zachowując prawo do zakupu 
auta po zakończeniu umowy za wartość znacznie niższą niż 
wartość rynkowa.
Obecnie klienci coraz częściej wybierają rozwiązania umożli-
wiające korzystanie z pojazdu bez jego wykupu po zakończeniu 
umowy. Najem długoterminowy zyskuje popularność ze względu 
na niskie obciążenie miesięczne ratą, która uwzględnia pełen 
pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych oraz pakiet serwisowy 
gwarantujący przewidywalność kosztów w okresie użytkowania 
pojazdu. Taka forma finansowania pozwala na użytkowanie sa-
mochodu przez określony czas oraz jego łatwą wymianę na nowy, 
bez konieczności sprzedaży poprzedniego na rynku wtórnym. 

mLeasing wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom i poszerza 
ofertę o wygodne dla klientów rozwiązania. Zalicza się do nich 
oferta Car Fleet Management dla klientów zainteresowanych 
finansowaniem flot, a także dla tych firm, które chcą użytkować 
pojedyncze pojazdy. 

Firmy mogą korzystać z atrakcyjnej oferty finansowej, 
w której: 

•    wartość końcowa pojazdu zbliżona jest do wartości rynkowej,  
•    wieloletni pakiet ubezpieczeń gwarantuje stałość ceny 

ubezpieczenia i zabezpiecza przed wzrostem składki 
w kolejnych latach, 

•    mLeasing zapewnia zarządzanie pojazdem podczas trwania 
umowy oraz jego odbiór po zakończeniu umowy. 

mLeasing rozwija ofertę produktową we 
współpracy z importerami pojazdów, dzięki 
czemu jest w stanie dostarczyć klientom 
kompleksowe rozwiązania z zakresu 
finansowania samochodów – zarówno 
w klasycznym leasingu, jak i najmie 
długoterminowym. 

Współpraca z importerami marek premium 
VOLVO, Jaguar, Land Rover i Infiniti zaowo-
cowała przygotowaniem wspólnej oferty produktowej, w której 
miesięczne obciążenie za użytkownie pojazdu wynosi tylko 1% 
wartości pojazdu. W klasycznym leasingu klienci finansujący po-
jazdy powyższych marek w mLeasing mogą uzyskać atrakcyjne 
ceny zakupu. 

W przypadku finansowania pojazdów marki VOLVO klient może 
skorzystać z pakietów serwisowych, decydując o zakresie usług 
objętych pakietem w trakcie użytkowania pojazdu. Opłata za pa-
kiet serwisowy jest częścią stałej raty miesięcznej, a zarządzanie 
pojazdem realizowane jest przez mLeasing. Dodatkowo klienci 
mogą monitorować eksploatację finansowanych pojazdów na 

portalu klienta dostarczanym przez mLeasing. Użytkownik ma 
tam dostęp do szczegółowych raportów dotyczących kosztów 
związanych z eksploatacją pojazdu i wgląd w dane dotyczące 
całej jego floty.  

Rozwój współpracy z importerami pojazdów marek premium 
nie byłby możliwy, gdyby nie zdolność Grupy mBank do dostar-
czenia im kompleksowej oferty produktowej wspartej silnym 

proklienckim podejściem. 
Ofertę doceniają zarówno klienci salonów 
samochodowych zrzeszonych w sieci im-
portera, jak i sami dealerzy korzystający 
z przygotowanych specjalnie dla nich 
rozwiązań kredytowych ukierunkowanych 
na budowanie płynności sprzedaży. 
W IX niezależnym badaniu satysfakcji 
dealerów samochodowych zrealizowanym 
w 2016 roku przez firmę DCG Dealer Con-
sulting pod patronatem merytorycznym 
firmy doradczej EY, dealerzy VOLVO ocenili 

najwyżej spośród badanych marek pojazdów dostarczane przez 
importera produkty finansowe pod marką Volvo Car Financial 
Services (za którymi stoi Grupa mBank).

mLeasing od lat dostarcza firmom i przedsiębiorstwom rozwiązania w zakresie 
finansowania pojazdów osobowych i użytkowych. Przez lata stał się jednym z liderów rynku 
w finansowaniu samochodów i wynajmie długoterminowym flot pojazdów. Według danych  

za trzeci kwartał 2016 roku jest na trzeciej pozycji w leasingu samochodów osobowych i na szóstym 
miejscu w usługach długoterminowego wynajmu flot pojazdów. 

mLeasing jako uniwersalna 
firma leasingowa finansuje 

i wynajmuje pojazdy 
większości dostępnych

na rynku marek 

ROBERT URBAN
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Już od 3 lat mFundacja
wspiera edukację matematyczną 

zawodowym, ważną dla rozwoju gospodarczego kraju. W ramach 
naszych działań chcemy kreować pozytywny wizerunek mate-
matyki, matematyków i zaangażowanych nauczycieli, a także 
inspirować ich do większej aktywności i poszukiwania nowych 
rozwiązań w uczeniu matematyki. Udowadniamy, że matema-
tyka jest ciekawa i można jej uczyć inaczej. 

Dlaczego musimy działać już teraz?
•      W Polsce niedługo zabraknie wykwalifikowanej kadry bazu-

jącej na kompetencjach matematycznych: wyniki egzami-
nów końcowych z matematyki są od lat najsłabsze wśród 
przedmiotów obowiązkowych. Większość niezdanych matur 
z przedmiotów obowiązkowych to matematyka.

•       Nauczyciele także mają braki z matematyki: dzielą przez zero,  
nie potrafią obliczać ułamków i wartości procentowych, mają 
braki z geometrii (Badanie potrzeb nauczycieli 2015 IBE).

•      Uczniowie nie lubią szkoły i fatalnie ją oceniają jako miejsce 
nauki matematyki. W międzynarodowych badaniach ocen 
uczniowskich polska szkoła uplasowała się na 46. miejscu 
wśród 49 badanych (międzynarodowe badania TIMSS 2015).

•      Polacy mają zbyt niską świadomość finansową – nie oszczę-
dzają, nie znają mechanizmów rynkowych i nie myślą o finan-
sach w perspektywie długoterminowej (badanie OECD, 2016).

Jak działamy? 
Założenia naszej strategii realizujemy głównie poprzez dotacje, 
programy grantowe i stypendialne. Docieramy przez nie do 
dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli oraz do studentów 
i młodych pracowników akademickich.

Program grantowy mPotęga
Matematyczne warsztaty, gry terenowe, spotkania dyskusyjne, 
a może magiczne sztuczki i zagadki? W tym programie można 
zrealizować każdy, najbardziej śmiały projekt. Wystarczy, że 
pokaże on matematykę nieco inaczej i odkryje jej fascynujące 
strony przed uczniami. 
mPotęga to nasze podstawowe działanie, mające na celu popu-
laryzację matematyki wśród młodych ludzi i pokazanie im, że 
matematyka to superprzygoda i przydatna w codziennym życiu 
umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców 
i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy, rutynę 
i zachęcali uczniów do nieszablonowych zajęć z tego przedmiotu. 
Liczymy, że pokazanie go w kreatywny, atrakcyjny sposób bę-
dzie impulsem do wprowadzenia dzieci i młodzieży w przyjazny 
świat matematyki i logiki.  

Zasady programu są proste: 
•      programem grantowym obejmujemy dzieci uczące się  

co najmniej w 4. klasie szkoły podstawowej oraz młodzież  
ze szkół ponadpodstawowych, 

•      wniosek mogą złożyć: szkoły podstawowe i ponadpodsta-
wowe, uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe, biblioteki, 
grupy nieformalne,

•     propozycje powinny pokazywać innowacyjne, nieszablonowe 
podejście do nauki matematyki,

•     przyznajemy granty w wysokości od 2 tys. do 8 tys. zł. 

Przez trzy lata funkcjonowania  strategii „m jak matema-
tyka” w programie grantowym mPotęga przyznaliśmy daro-
wizny w wysokości 1,77 mln zł. W tym czasie:

•    DOFINANSOWALIŚMY 304 PROJEKTY
•    DOTARLIŚMY DO PRAWIE 175 TYS. ODBIORCÓW!
•     W SIÓDMEJ EDYCJI PLEBISCYTU ZŁOTY BANKIER GŁOSAMI 

INTERNAUTÓW MPOTĘGA OTRZYMAŁA STATUETKĘ 
W KATEGORII BANK WRAŻLIWY SPOŁECZNIE. 

Dotacje mFundacji
Dotacja to jednorazowa pomoc finansowa przeznaczona na pro-
jekty z zakresu edukacji matematycznej. Wnioski o przyznanie 
dotacji rozpatrujemy przez cały rok. 

Przez trzy lata funkcjonowania strategii na dotacje przezna-
czyliśmy blisko 2 mln zł. W tym czasie:

•    DOFINANSOWALIŚMY 136 PROJEKTÓW
•      DOTARLIŚMY DO PRAWIE 190 TYS. ODBIORCÓW 

(CZYLI UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW)!

Stypendia „Mistrzowie matematyki”
Nasze stypendia to szansa na dalsze kształcenie dla dzieci 
i młodzieży z różnych środowisk, zainteresowanych matematyką 
i osiągających ponadprzeciętne wyniki w nauce. 
„Mistrzowie matematyki” to program skierowany do organizacji 
pozarządowych, które w swojej działalności statutowej mają 
programy stypendialne. Organizacje te mogą ubiegać się o dofi-
nansowanie stypendiów na rzecz uczniów i studentów wybitnie 
utalentowanych matematycznie. 

Przez trzy lata funkcjonowania strategii w programie  
„Mistrzowie Matematyki” przyznaliśmy 27 darowizn na  
17 programów stypendialnych, przyznaliśmy 

400 stypendiów.
 
Więcej o Fundacji oraz pozostałych 
działaniach można przeczytać na 
stronach: www.mbank.pl/ 
o-nas/fundacja/ oraz  
na stronie programu grantowego 
mPotęga: www.mpotega.pl

W Fundacji mBanku rozumiemy, że tego zadania nie można 
przełożyć na później. Dlatego jeszcze w 2013 roku przy-
jęliśmy strategię działań skoncentrowaną na nauczaniu 
matematyki pod nazwą „m jak matematyka”. Konsekwentnie 
realizowaliśmy zadania wynikające ze strategii przez ostat-
nie trzy lata, wspierając polskie dzieci, młodzież i nauczycieli 
stypendiami i grantami o łącznej kwocie ponad 6,5 mln zł. 

Ostatnie trzy lata przekonały nas, że wysiłek wspierania mate-
matyki ma ogromne znaczenie dla przyszłości każdego ucznia, 
do którego dotarliśmy. Wierzymy, że wspierając rozwój jednostki 
wspieramy w rozwoju całe społeczeństwo i dlatego matematyka 
pozostanie w centrum naszych działań w kolejnych latach.  

Dlaczego właśnie matematyka? 
Od niej wszystko się zaczyna. Jest fundamentem logicznego 
myślenia, początkiem edukacji finansowej, przedsiębiorczości, 
bankowości, ale także fizyki, architektury, informatyki… Słowem, 
bez matematyki ani rusz. Dlatego chcemy rozwijać i stymulować 
myślenie matematyczne, pokazać jak ciekawa i potrzebna w co-
dziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia. 
Promujemy matematykę jako dziedzinę ciekawą, przydatną 
w życiu codziennym, mającą wpływ na sukces w życiu 

Od umiejętności, kompetencji i zapału naszych 
dzieci zależeć będzie kształt przyszłego świata.
Jednak to na naszych barkach spoczywa 
obowiązek wskazania im drogi i wyposażenia 
w narzędzia niezbędne do poprawy sytuacji 
kraju, a nawet świata.

KINGA WOJCIECHOWSKA-RULKA
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powinniśmy doczekać się na świecie 
pierwszego bilionera.

Spójrzmy na drugą stronę medalu. Oxfam 
skrupulatnie wylicza, że np. najbogatszy 
Wietnamczyk zarabia dziennie tyle, co 
biedny obywatel tego kraju w ciągu  
10 lat. Z kolei prezes giełdowej spółki no-
towanej na brytyjskiej giełdzie w indeksie 
FTSE100 dostaje w ciągu roku tyle, ile 
w tym samym czasie zarabia 10 tys. pra-
cowników fabryk ubrań w Bangladeszu. 
Skala makro wygląda z kolei tak, że  
10 największych korporacji na świecie ma 
roczne przychody większe od budżetów 
180 krajów razem wziętych.

Mapa globalnego bogactwa, którą można 
znaleźć w raporcie banku Credit Suisse, 
pokazuje, że jego centrum znajduje się 
w Ameryce Północnej, Australii, Japo-
nii i krajach Europy Zachodniej – tam 
obywatel ma majątek przekraczający 
średnio 100 tys. dolarów. Globalne centra 
biedy z wynikiem poniżej 5 tys. dolarów 
to z kolei państwa Afryki Centralnej, czy 
Indie. Polska plasuje się obok Słowenii 
i Słowacji, ale też Turcji i Meksyku.
Przytoczone wyżej dane o miliarderach 
są dla Polaków, nawet tych bardzo za-
możnych, totalną abstrakcją. Wystarczy 
rzut oka na dane Credit Suisse, by zoba-
czyć, że przeciętny majątek dorosłego 
Polaka to około 25 tys. dolarów. Gdyby 
najbogatsi w Polsce Sebastian i Domi-
nika Kulczykowie („Forbes” wycenia ich 
majątek na 15,9 mld zł) chcieli dogonić 
obecny poziom fortuny Billa Gatesa we 
wspomnianym tempie 11 proc. rocznie, 
potrzebowaliby na to ponad 20 lat. 
To i tak nic w porównaniu z przeciętnym 
obywatelem, który miałby szansę zmie-
ścić się w okresie 150 lat.

25 lat – tyle jeszcze trzeba poczekać  
do momentu, w którym świat będzie 
miał pierwszego bilionera. W tym  
czasie grupa 500 najbogatszych obec-
nie osób przekaże swoim spadkobier-
com majątek równy PKB Indii, czyli 
kraju zamieszkanego przez ponad  
1,2 mld ludzi.

Organizacja pozarządowa Oxfam co roku 
publikuje dane na temat przepaści, która 
dzieli bogatych i biednych na naszym 
globie. Jeszcze w 2014 r. zdziwienie 
mogła budzić informacja, że 85 najza-
możniejszych osób ma taki majątek, jak 
połowa ludzkości. Rok później organizacja 
wskazała, że ta liczba zmniejszyła się do 
62 miliarderów. Styczeń 2017 r. przyniósł 
jednak szokujące informacje, że wystar-
czy już tylko 8 osób, by dorównać bogac-
twem połowie globu.
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Ile lat potrzebujesz,
by dogonić Billa Gatesa?

Czołówka światowych krezusów zgro-
madziła fortuny warte w sumie około 
430 mld dolarów. Choć wiele osób 
pewnie nawet nie zna ich nazwisk, 
to zapewne korzysta z produktów 
kontrolowanych przez nich firm. Wy-
starczy wspomnieć tu o niezliczonych 
biznesach Warrena Buffetta (udziały 
np. w Coca-Coli, P&G), Billu Gatesie (Mi-
crosoft), Jeffie Bezosie (Amazon), Marku 
Zuckerbergu (Facebook), Michaelu 
Bloombergu (Bloomberg), Carlosie Slim 
Helu (Telmex), Amancio Ortedze (Zara), 
Larrym Ellisonie (Oracle).
Mark Goldring, szef Oxfam, stwierdził 
nawet, że to niepojęte, by miliarderzy 
skupiający w swoich rękach tak gi-
gantyczny majątek, mogli spokojnie 
zmieścić się do jednego pojazdu na 
polu golfowym.

Liczby są jednak bezlitosne. Dowodzą 
też dość oczywistej prawdy – raz zgro-
madzony, potężny majątek pomnaża 
się w takim tempie, że przedstawiciel 
biedniejszej części świata nie zarobiłby 
na same odsetki przez kilka pokoleń.
Przykłady można mnożyć: w 2006 r. for-
tuna Billa Gatesa była wyceniana na  
50 mld dolarów. Można zażartować, że 
na nic zdały się jego usilne próby roz-
dania majątku na cele charytatywne, 
bowiem 10 lat później jego majątek się-
gnął już 75 mld dolarów. Oxfam podaje, 
że w ubiegłym roku grupa 793 osób 
na świecie miała majątek równy 5 bln 
dolarów. Warto uświadomić sobie, że to 
tyle co PKB Japonii.
Idąc tropem tego, w jaki sposób naj-
bogatsi pomnażają swoje fortuny, 
analitycy doszli do wniosku, że średnie 
tempo wzrostu to dla nich 11 proc. 
rocznie. Oznacza to, że w ciągu 25 lat 

W portalu Money.pl kieruje działem 
Gospodarka i Rynek. Autor wielu wywiadów 
z przedstawicielami życia gospodarczego.

ŁUKASZ PAŁKA
dziennikarz i felietonista

Zapraszamy nad morze 
do havethotel.pl

Wypoczywaj i zmieniaj swoje życie na lepsze
Pakiet pobytowy 
z warsztatami dla kobiet
Chcesz w atrakcyjny sposób nagrodzić Kobietę pracownika. 
A może Twoja firma to prawie same kobiety.
W jaki sposób podziękować im za zaangażowanie lub długoletnią i rzetelną pracę?

Podaruj voucher na nietuzinkowy pobyt w HAVET Hotel nad morzem. 

Ciekawy program warsztatów i spotkań, smaczne jedzenie oraz gorąca niespodzianka.
Wszystko otoczone pięknym sosnowym lasem, przy dźwięku szumiących fal. 

Skorzystaj z oferty, podaruj wiedzę naszych ekspertów oraz dobrą zabawę.
Wszystko w jednym pakiecie.

Najbliższe terminy: 17-19.03.2017, 24-26.03.2017 
Zapytaj także o terminy w październiku i listopadzie.
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Fundacja

mFundacja działa na rzecz rozwoju edukacji matematycznej. Poprzez program „Mistrzowie matematyki” 
przekazujemy stypendia wybitnie uzdolnionym matematycznie młodym ludziom. Nasze granty i dotacje 
docierają do dzieci, młodzieży, nauczycieli i opiekunów z całej Polski. 

Pomóż nam wspierać młodych matematyków. Przekaż 1% podatku mFundacji. Nasz KRS: 87634

Przekaż 1% na 
rozwój talentów

mFundacja.pl
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