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Ł U K A S Z  W E J C H E R T  
M A C I E J  Ż A K

Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej
Przez ćwierć wieku zrealizowała 15 tysięcy 
projektów. Dziś model jej funkcjonowania 
chcą wprowadzać u siebie inne kraje, które 
również mają skomplikowane relacje ze 
swoimi sąsiadami.

3 pytania  
o rynek OZE
Czy Polska potrzebuje 
odnawialnych źródeł 
energii? Czy OZE 
wymagają wsparcia? 
Które OZE warto rozwijać? 

Prawnicy dla 
wybranych
Twórcy Blackstones  
nie potrzebują reklamy.  
Klienci sami do nich przychodzą,  
gdy potrzebują ich usług.
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Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury jesiennego numeru 

„Business & More”. Przedstawiamy 

w nim m.in. Fundację Współpracy Polsko-

Niemieckiej, która przez 25 lat zrealizowała 

15 tys. projektów, koncentrując się na 

działaniach edukacyjnych i kulturalnych 

oraz Blackstones – przedsiębiorstwo 

zapewniające kompleksową obsługę  

prawną spółek. 

Prezentujemy również wywiad z Łukaszem 

Wejchertem i Maciejem Żakiem, którzy 

budują Dirlango – nowoczesny holding 

technologiczny, do którego należy siedem 

spółek.

Grupa mBanku zakończyła I półrocze 2017 r.  

zyskiem netto w wysokości 488,5 mln zł,  

pozyskując niemal 200 tys. klientów 

indywidualnych i 560 korporacyjnych. 

W tym czasie przedstawiliśmy m.in. 

nową wersję aplikacji mobilnej, w której 

znalazły się płatności Android Pay. Klienci 

korporacyjni mBanku mogą już natomiast 

korzystać z usługi QLIK, która pozwala 

przekazywać informacje o fakturach 

i rachunkach pomiędzy masowymi 

wystawcami faktur a płatnikami. 

Z kolei Fundacja mBanku opublikowała 

badanie „Wsparcie rodziców w nauce 

matematyki”. W drugim półroczu 

z inicjatywy mBanku ukaże się natomiast 

w Polsce głośna książka Lyndy Gratton 

i Andrew Scotta pt. „100-letnie życie”. 

Co jeszcze mogą Państwo przeczytać 

w nowym numerze „Business & More”? 

Przedstawiamy fakty i mity dotyczące 

faktoringu oraz informacje na temat „walki” 

o dotacje unijne na innowacje. 

Życzymy Państwu przyjemnej jesiennej 

lektury. More&Business
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mBox, czyli bank z pudełka

mBank udostępnia 
usługę QLIK

F i n a n s e

w  s k r ó c i e

mBank powołał projekt mBox, w ramach którego będzie oferować swoje roz-
wiązania w zakresie bankowości detalicznej poza Polską. W ich skład wchodzą 
serwisy elektroniczne oraz wiedza o produktach, procesach biznesowych 
i ich sprzedaży. Jako pierwszy na zakup licencji zdecydował się francuski 
La Banque Postale. To pierwszy taki projekt w polskim świecie finansów.

mBank jest modelowym przykładem sukcesu w bankowości detalicznej. W ciągu 
zaledwie kilku lat internetowy projekt wywindował ówczesny BRE Bank do czołówki 
największych i najdynamiczniej rozwijających się banków w Polsce. 
Jako pierwszy z wiedzy mBanku skorzysta La Banque Postale, należący do fran-
cuskiego operatora pocztowego La Poste. Bank podpisał już umowę licencyjną 
i rozpoczął prace związane z tym wdrożeniem.
– Wybraliśmy rozwiązanie sprawdzone w praktyce, które pomoże nam szybciej 
zaoferować nową jakość i możliwości w zakresie cyfrowej obsługi klientów oraz 
odróżnić się od konkurencji – komentuje Alice Holzman, dyrektor obszaru Digital 
w La Banque Postale, lider projektu New Digital Bank. Prowadzone są rozmowy 
z innymi potencjalnymi partnerami.
Projekt mBox realizowany jest we współpracy z partnerem strategicznym – firmą 
Accenture, która oferuje licencjobiorcy wszechstronne wsparcie we wdrożeniu 
tego rozwiązania.

– Nasza inicjatywa jest skierowana do banków, które chcą przekształcić się w or-
ganizację „digital”, jednocześnie unikając wieloletniej transformacji. Oferujemy 
im zintegrowany zestaw rozwiązań IT wraz z biznesowym know-how, które zostały 
sprawdzone w praktyce. To dobry wybór dla instytucji, które stoją przed wyzwa-
niem transformacji informatycznej. Wydaje się, że wyzwanie to – wraz z wejściem 
w życie dyrektywy PSD2 – nabierze jeszcze większego znaczenia – wyjaśnia Maciej 
Szturmowicz, doradca zarządu mBanku, kierujący programem mBox.

– Rozpoczynamy nowy rozdział w dziejach polskiej bankowości. Udzielając licencji 
na nasze rozwiązania, dokonujemy transferu krajowych pomysłów bankowych na 
światowe rynki. To projekt ważny nie tylko dla naszego banku, ale i całej polskiej 
gospodarki. Jest on potwierdzeniem, że krajowy sektor bankowy jest innowacyjny, 
a jego rozwiązania są dostrzegane i doceniane poza Polską – mówi Cezary Sty-
pułkowski, prezes mBanku. Dodaje też, że dzięki takim inicjatywom jak mBox, 
mAkcelerator czy Orange Finanse, bank pokazuje umiejętność wykorzystywania 
technologii na różne sposoby i w ramach odmiennych modeli biznesowych.

Klienci korporacyjni mBanku mogą już korzystać 
z usługi QLIK, która pozwala przekazywać informację 
o fakturach i rachunkach do zapłaty pomiędzy ma-
sowymi wystawcami faktur a płatnikami. Wkrótce 
QLIK dostępny będzie również dla klientów indywi-
dualnych banku.

mBank podpisał umowę z KIR S.A. na świadczenie usługi 
dystrybucji, prezentacji i docelowo rozliczania faktur. 
Dzięki nowemu rozwiązaniu pod nazwą QLIK, rozliczanie 
masowych płatności jest szybsze i prostsze dla obu 
stron transakcji.
– Z perspektywy klienta korporacyjnego QLIK to wiele 
korzyści. Wystarczy wspomnieć, że wdrożenie usługi 
pozytywnie przekłada się na szybkość spływu należności. 
Daje też bieżącą informację o statusie rozliczenia, co 
jest nie do przecenienia z punktu widzenia płynności 
firmy wystawcy. Integracja z usługą jest prosta, a sam 
proces rozliczeń sprowadzony do minimum formalno-
ści – tłumaczy Dariusz Nalepa, dyrektor Departamentu 
Bankowości Transakcyjnej mBanku.
Wystawca może skorzystać z usługi, zawierając umowę 
ze swoim bankiem, a płatnik poprzez wyrażenie zgody 
w swoim banku. Rozwiązanie jest dostępne w bankach, 
które wdrożyły QLIK we współpracy z KIR S.A.
Wraz z rozwojem usługi QLIK wystawcy faktur będą 
mogli przekazywać do serwisów bankowości elektro-
nicznej zarówno informacje o wymaganej płatności 
zobowiązania, jak również link do elektronicznego biura 
obsługi klienta danego wystawcy, co umożliwi płatnikowi 
weryfikację samej faktury lub rachunku. Dzięki usłudze 
QLIK klienci zyskają możliwość łatwego i wygodnego 
zarządzania swoimi płatnościami w jednym miejscu 
– czyli w swoim banku.
QLIK wkrótce dostępny będzie także dla klientów indy-
widualnych mBanku.

Rynek faktoringu  
nie zwalnia

W I półroczu 2017 r. polscy przedsiębiorcy powierzyli firmom zrzeszonym w Polskim Związku Faktorów 
wierzytelności o łącznej wartości 83,6 mld zł  – o 13,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Z usług firm faktoringowych działających w Polsce skorzystało  
w I półroczu 2017 r. ponad 8,1 tys. klientów. To o 12,5 proc. więcej 
niż rok temu. Sfinansowały one w ciągu sześciu miesięcy blisko  
4 mln faktur. Średnia wartość pojedynczej faktury sięgała 21,5 tys. zł.

Wzrost popytu na faktoring w Polsce
Przedsiębiorcy szczególnie cenią wygodę pozyskiwania środków na 
bieżącą działalność i dlatego coraz chętniej sięgają po faktoring. 
– Potrafimy skutecznie rozwiązywać problemy finansowe polskich 
przedsiębiorców. Mamy dla nich ofertę, która gwarantuje finanso-
wanie bieżącej działalności i bezpieczeństwo obrotów handlowych. 
Zwiększamy płynność firm, przez co umożliwiamy ich stabilny rozwój 
– mówi Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, 
wiceprezes zarządu mFaktoring S.A.
 
Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w I półroczu 2017 r.  
prowadziły obsługę zobowiązań blisko 174,4 tys. dłużników. 

Na każdego z nich przypadało średnio blisko 480 tys. zł należności.
Największym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszyły się usługi 
pełnego faktoringu krajowego. Stanowiły one 44,5% obrotów całego 
rynku. Faktorzy nabyli w ramach tych usług wierzytelności na kwotę 
ponad 37,2 mld zł.

Kto korzysta z faktoringu? 
Usługami faktoringowymi najbardziej zainteresowane są dziś firmy 
z branży spożywczej, chemicznej i metalowej. Podmioty działające 
w tych obszarach najczęściej postrzegają faktoring nie tylko jako 
źródło finansowania, ale także sposób na zminimalizowanie ryzyka 
niewypłacalności kontrahentów.
Wraz z rozwojem prowadzonej działalności, wzrostem sprzedaży 
produktów i usług oraz liczby i wartości wystawionych faktur, 
przedsiębiorcy potrzebują większej puli środków do wykorzystania 
na bieżącą działalność. Sięgając po faktoring, podnoszą konku-
rencyjność w sektorach, w których działają. Dzięki temu mogą 
dać kontrahentom więcej czasu na zapłatę faktur. Szybko i łatwo 
uzyskane środki przedsiębiorca może też przeznaczyć na regulowanie 
własnych bieżących zobowiązań. Dlatego najwięcej wierzytelności 
firmom faktoringowym powierzają przedsiębiorstwa z sektorów 
produkcyjnego i dystrybucyjnego. W ich przypadku utrzymanie 
płynności finansowej ma fundamentalne znaczenie, ponieważ 
umożliwia utrzymanie konkurencyjności. 

– Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po faktoring jako 
rozwiązanie umożliwiające ekspansję na rynkach, na których dzia-
łają. Uzyskanie finansowania bieżącej działalności w sytuacji, gdy 
kontrahenci oczekują coraz dłuższych terminów na zapłacenie 
faktur, ma dla krajowych producentów i usługodawców wartość 
podwójną. Oprócz zamiany należności na gotówkę, otrzymują też 
narzędzie niwelujące ryzyko niewypłacalności swoich kontrahentów 
– podsumowuje Dariusz Steć.

Grupa mBanku zakończyła I półrocze 2017 r. zyskiem netto w wysokości 488,5 mln zł  
wobec 696,3 mln zł przed rokiem. Za niższym wynikiem stoją przede wszystkim czyn-
niki jednorazowe oraz obciążenia podatkowe. Przez pierwsze sześć miesięcy 2017 r.  
bank rozwijał się organicznie, pozyskując niemal 200 tys. klientów indywidualnych 
i 560 korporacyjnych.

Solidne fundamenty wzrostu mBanku

488,5mln zł
zysku netto

N o w o ś c i
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Czym Dirlango różni się od poprzednich budowanych przez 
was firm?
Łukasz Wejchert: Nasza przygoda z biznesem rozpoczęła się 
w czasie, gdy dopiero zaczynaliśmy rozumieć, że Internet całko-
wicie zmieni świat, czyli na początku XXI w. Wtedy od podstaw 
budowaliśmy z Maćkiem Onet. Gdy powstawało Dirlango w 2012 
r. przede wszystkim zadaliśmy sobie pytanie, co zrobilibyśmy 
w Onecie inaczej, gdyby można było cofnąć czas. I na tej podsta-
wie wymyśliliśmy, jak powinno działać Dirlango.

W Onecie zbudowaliśmy najróżniejsze modele biznesowe pod 
jednym dachem: Portal, Onet VOD, Zumi.pl, Sympatia.pl, Onet Ko-
nekt, DreamLab, serwerownię itd. Z jednej 
strony dobra była tu dywersyfikacja pro-
duktów i przychodów, ale z drugiej strony 
wiemy dziś, że gdybyśmy rozdzielili wtedy 
Onet na kilka osobnych biznesów, to zbu-
dowalibyśmy kilkukrotnie większą firmę.

Wymyślając Dirlango, doszliśmy do 
wniosku, że chcemy mieć holding – grupę 
firm technologicznych, które będą działać 
w różnych obszarach rynku, będziemy 
mogli zmienić w nich modele biznesowe 
i stworzyć lepsze produkty dla końco-
wego klienta. Wiedzieliśmy, że świat 
poszedł w tak wąskie specjalizacje, że 
każda z tych firm powinna mieć własną 
strategię, własnego prezesa i zespół, 
który budząc się codziennie rano będzie myślał tylko o tym, jak 
w najskuteczniejszy sposób rozwijać produkt swojej firmy. I dziś 
mamy taki holding, w którym spółki używają wspólnych zasobów 
i dzielą się między sobą wiedzą, ale każda z nich jest bardzo 
mocno wyspecjalizowana.

Maciej Żak: Od strony inwestycyjnej różnimy się też w taki 
sposób, że nie myślimy o wyjściu z inwestycji w krótkiej perspek-
tywie czasowej, a skupiamy się wyłącznie na tym, jak rozwijać 
firmę. Jesteśmy fundamentalnie związani z naszymi biznesami. 
Wyróżnia nas strategia, zgodnie z którą kontrolujemy firmy nale-
żące do Dirlango, nie tylko formalnie – na poziomie kapitałowym 
– ale też personalnie, poprzez osobiste uprawnienia do powoływa-
nia zarządu. Jednym z najważniejszych elementów naszej działal-
ności jest właśnie wybieranie właściwych ludzi, którzy prowadzą 
nasze spółki.

Wybieracie menedżerów dużego kalibru. Jak udaje wam się 
ich pozyskać?
M.Ż.: To jest chyba najtrudniejsza część pracy, ale rzeczywiście 
mamy szczęście pracować z najlepszymi. Dzięki blisko dwóm de-
kadom działania na rynku internetu i nowoczesnych technologii, 

znamy większość osób, które też na nim działają. Albo z nimi 
pracowaliśmy, albo byli naszymi konkurentami. Bardzo dbamy 
o tzw. network. Potrafimy stwierdzić, które osoby do jakich zadań 
będą najlepsze. I pozyskujemy je. Nie jest to łatwe, bo zazwyczaj 
pracują w dużych firmach, korporacjach i mają tam wysokie wy-
nagrodzenia, są ludźmi sukcesu.

Wyzwaniem jest namówienie ich do przejścia do mniejszych 
firm w fazie wzrostu. To wymaga nie tylko pieniędzy i programów 
opcyjnych, ale także przekonania ich, że z nami zrobią coś unikal-
nego. To są menedżerowie i specjaliści, którzy chcą robić ciekawe 
rzeczy, to ich napędza, a my dajemy im taką możliwość. Pozyska-

liśmy z rynku bardzo duże nazwiska, a do 
końca roku pewnie jeszcze ogłosimy dwa 
kolejne. 

Co dla was oznacza dobry zespół i czego 
od niego wymagacie?
Ł.W.: Fajny team to ludzie, którzy mają 
pasję i lubią robić to, co robią. Są auten-
tyczni i mają motywację, żeby ich produkt 
coś zmieniał. I co bardzo ważne – mają 
krew na zębach i ciąg na bramkę. Reali-
zują, a nie tylko wymyślają. I jak się ma 
takie cechy i determinację to w końcu 
coś z tego wychodzi. Dziś wiemy, że lepiej 
mieć świetny zespół twórczych ludzi ze 
słabym produktem, czy nawet bez pro-
duktu, niż średni zespół, który ma bardzo 

dobry produkt, ale nie jest w stanie nic zbudować.

M.Ż.: Często mówimy, że lepiej powstrzymywać ludzi niż ich po-
pychać. I zawsze nam się to sprawdza. Zdarzają się ludzie z dużą 
wiedzą, ale bez bigla, czyli czegoś, co powoduje, że wszyscy chcą 
za nimi iść. Spośród naszych 9 inwestycji w ostatnim roku zmie-
niliśmy trzech prezesów. Wiemy, że na różnych etapach rozwoju 
są potrzebne różne umiejętności. I nawet gdy zainwestujemy, ale 
widzimy, że coś nie gra i spółka nie rozwija się tak, jak naszym 
zdaniem powinna, to proponujemy zmianę. 

Nie budujecie biznesów od zera, inwestujecie w firmy na pew-
nym etapie rozwoju. Dlaczego?
Ł.W.: Gdy w 2012 r. zaczęliśmy budować iTaxi – pierwszą firmę, 
w którą zainwestowało Dirlango – zdaliśmy sobie sprawę, że 
zaczynanie od zera wymaga zbyt dużo czasu. Potrzeba 4-5 lat 
zanim firma zacznie mieć jakąkolwiek skalę, a z 10 lat zanim 
stanie się dużą firmą.

Na rynku technologii czas jest kluczowy – przez najbliższe 10-20 
lat świat się tak zmieni, że to co się wydarzyło przez ostatnie 
10 czy 15 lat, to jest dopiero rozgrzewka. Szybsze i lepsze niż 
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Wolimy mieć stado dzików 
niż jednego jednorożca

Łukasz Wejchert i Maciej Żak po latach tworzenia w Onecie takich projektów jak Zumi.pl, 
Sympatia.pl czy Onet VOD, dziś budują Dirlango – własny holding technologiczny  

oparty na nowatorskim modelu biznesowym, do którego należy siedem spółek.

Maciej Żak  
i Łukasz Wejchert
ZAŁOŻYCIELE 
HOLDINGU 
DIRLANGO

ZUZANNA MATYJEK

Dobry zespół to ludzie,  
którzy lubią robić to, co robią. 
Do tego mają ciąg na bramkę. 

Dziś wiemy, że lepiej  
mieć świetny zespół  

ze słabym produktem,  
niż średni zespół, który ma 

bardzo dobry produkt, ale nie 
potrafi nic na nim zbudować. 



zaczynanie od zera jest więc wyszukiwanie na rynku dobrych firm 
z fajnymi zespołami i wspieranie rozwoju wymyślonych przez 
nie produktów.

M.Ż.: Często biznesy z dziedziny nowoczesnych technologii są na 
świecie wyceniane nieproporcjonalnie do ich wyników. My jednak 
mamy inne podejście: zamiast jednego jednorożca wolimy mieć 
stado dzików. To znaczy, że zależy nam na tym, żeby każda z firm 
dbała o swój wynik finansowy, dbała o sprzedaż, o poprawianie 
swojej pozycji rynkowej, a nie tylko 
o wzrost liczby klientów. Na świecie firmy 
nowoczesnych technologii bardzo często 
wyceniane są na podstawie liczby klien-
tów, a nie wyników finansowych. My uwa-
żamy, że jak robi się biznes to trzeba robić 
też pieniądze, a wycena przyjdzie z cza-
sem. Ta zasada jest u nas fundamentalna.

Niebawem w ramach naszej struktury 
powstanie fundusz inwestycyjny, który 
będzie doinwestowywał projekty Dirlango. 
Nie interesuje nas jednak podejście czysto 
funduszowe, gdzie jest sztywny horyzont 
inwestycyjny, a po drodze duże cięcia 
kosztów, po to żeby spółki przy sprzedaży 
miały superwynik. My myślimy inaczej. 
Mówimy do naszych menedżerów – skupcie się przede wszystkim 
na produkcie, potem sprzedaży oraz IT, jednocześnie dbając 
o efektywność. Nie bujamy w obłokach, ale też ciągle pamiętamy, 
że produkt jest najważniejszy. I to się podoba – mamy dostęp 
do większej liczby potencjalnych transakcji, ponieważ ci, którzy 
sprzedają swoje firmy nie zawsze chcą wejść w świat private equ-
ity, gdzie są tworzywem, podlegającym bezwzględnym działa-
niom. My mamy dużo większą cierpliwość – wyrośliśmy na rynku, 
w który inwestujemy i znamy go dobrze. 

Dlaczego wolicie mieć własny fundusz inwestycyjny niż ko-
rzystać z pieniędzy zewnętrznych funduszy?
Ł.W.: Odwiedziła mnie ostatnio koleżanka, która pracuje w Dolinie 
Krzemowej. Zauważyła, że fundusze zaczynają mieć problem, bo 
konkurują wyłącznie pieniędzmi. Kupują mniejszościowe udziały 
w spółkach, nie mają wpływu na to, co się w nich dzieje. A pienię-
dzy na rynku jest bardzo dużo. Pojawia się więc pytanie, jak się 
wyróżnić jako inwestor. W USA są zaledwie dwie platformy, które 
my porównujemy do Dirlango. Jedną z nich jest Expa, założona 
przez Garretta Campa, jednego z założycieli Ubera. Wewnątrz 
organizacji jest platforma do budowania firm oraz fundusz, który 
doinwestowuje te firmy i wprowadza je na ścieżkę szybkiego 
wzrostu. Całość prowadzona jest przez przedsiębiorców. To taki 
company builder z przyklejonym funduszem, który daje paliwo 
finansowe do najlepszych projektów. W takim modelu mamy 

kontrolę nad tym, co się dzieje w spółkach, produktowo dajemy 
wartość dodaną, a do tego mamy dostęp do kapitału, żeby przy-
spieszyć rozwój tych projektów. 

M.Ż.: Nasz fundusz będzie funduszem inwestycyjnym zamknię-
tym (FIZ). Pojawi się na rynku na przełomie września i paź-
dziernika, a pieniądze będziemy mogli pozyskać w transzach 
co miesiąc. Fundusz przeznaczony jest dla rynku polskiego, 
dla wszystkich private bankingów oraz dużych inwestorów pry-

watnych i być może instytucjonalnych. 
Mamy dwie inwestycje, które są już 
gotowe do tego, by fundusz w nie zainwe-
stował. Żeby pokazać naszą wiarę w fun-
dusz, będziemy do niego wnosili część 
aktywów Dirlango, tak żeby ci, którzy za-
inwestują w fundusz mogli jednocześnie 
zainwestować w nasz obecny portfel. 

Od lat działacie w tandemie. Jak dzieli-
cie się pracą? 
M.Ż.: Mamy dość prostą historię, poznali-
śmy się w Onecie, gdzie wspólnie zrobili-
śmy dużo fajnych i satysfakcjonujących 
rzeczy. Po sprzedaży Onetu wiadomo 
było, że się wszyscy rozejdziemy po 
rynku. Ja na dwa lata trafiłem do fun-

duszu venture capital Intel Capital. Łukasz zajął się własnymi 
inwestycjami. Wiedzieliśmy jednak, że chcemy wspólnie działać 
dalej i udało nam się, bo pojawiła się inwestycja w LeadR. Łukasz 
zaproponował, żebym kapitałowo w tym przedsięwzięciu uczest-
niczył. Zostawiłem szybko korporację i tak znów zaczęliśmy 
pracować razem.
Nasz tandem jest mocny i komplementarny. Łukasz mocno 
jest skoncentrowany na strategii i produktach. Ja zajmuję się 
stroną finansową, inwestycyjną, negocjacjami i prowadzeniem 
spraw operacyjnych.

Jak widzicie przyszłość Dirlango za 10 lat? Jesteście 
w stanie przewidzieć, jak wtedy będzie wyglądał świat no-
wych technologii?
M.Ż.: O tym Łukasz pewnie opowie, bo uwielbia ten temat. Z mojej 
perspektywy jednak trzeba pamiętać, że istnieje świat między 
dziś a za 10 lat. Tam trzeba dotrzeć w dobrej kondycji. I dlatego 
myśląc o świecie za 10 lat, musimy robić wszystko, żeby znaleźć 
się tam najmocniejsi, jak tylko się da. I na razie idzie nam bardzo 
dobrze – w każdej z firm mamy rok do roku wzrost EBIDTA po 
kilkadziesiąt procent. 

Ł.W.: Szukamy cały czas nowych obszarów do zagospodarowania 
i mamy nowe wizje. Weźmy przykład kryptowaluty. Wiadomo, że 
tak naprawdę karty kredytowe nie są nikomu potrzebne, są tylko 

pewnym narzędziem. Jeżeli transakcja jest zabezpieczona i do 
konta bankowego można bezpośrednio podłączyć kryptowalutę, 
to karta kredytowa i cały związany z nią proces stają się zbędne. 
Na pewno więc niebawem powstanie bardzo dużo biznesów 
wokół kryptowalut. W innym interesującym obszarze – w trans-
porcie – samochody są wykorzystywane w niewielkim stopniu, 
są nieefektywne, bo głównie stoją nieużywane. I ich wykorzy-
stanie można optymalizować poprzez carsharing i inne usługi, 
które się w tym odnajdą. Dalej – samochody autonomiczne, 
gdzie wprawdzie jest jeszcze wiele problemów do rozwiązania, ale 
z czasem otworzy się wiele nowych możliwości. Autonomiczne 
samochody zmienią wiele modeli biznesowych, pojawią się nowe 
usługi w samym samochodzie, bo skoro człowiek nie prowadzi, 
to ten czas można spróbować mu zagospodarować, tu na pewno 
będzie dużo pomysłów.

Szukamy obszarów zainteresowania, bardzo dużo rozmawiamy 
z kolegami na innych rynkach, a dzięki moim inwestycjom 
w fundusze, które wspierają produkty na wczesnym etapie, mo-
żemy szybko wyłapywać trendy. Takim w tej chwili najbardziej 
perspektywicznym obszarem są chatboty w Messengerach 
– wirtualni asystenci. Zamiast szukać informacji w wyszukiwarce 
wystarczy powiedzieć do swojego Messengera, żeby zamówił 
taksówkę albo kupił bilet lotniczy i zapłacił w naszym imieniu za 
te usługi. Te rozwiązania są na wczesnym etapie rozwoju, ale in-
westowane są w nie bardzo duże pieniądze. Światowym liderem 
jest w tym obszarze WeChat. To jest obszar duży, fajny, a my go 
uważnie obserwujemy, żeby w odpowiednim momencie wyko-
nać krok inwestycyjny i rozwijać produkty na ten rynek.

W jaki sposób mBank wspiera was w działalności?
M.Ż.: mBank to nasz podstawowy bank. Mamy bardzo dobry 
kontakt z departamentem finansowania strukturalnego, z któ-
rym rozmawiamy o różnych rodzajach finansowania zarówno na 
poziomie Dirlango, jak i poszczególnych spółek. mBank ma bar-
dzo dobrą opinię na tym rynku finansowania niestandardowego. 
Zresztą mam sentyment do mBanku – to była moja pierwsza 
praca, wtedy jeszcze w BRE Banku w 1998 roku. Zaczynałem 
w Departamencie Finansowania Projektów jako Inspektor Kredy-
towy. Dobrze wspominam ten czas.

Ł.W.: Nasze relacje z mBankiem są długie, znamy się od lat, 
bo na wczesnym etapie BRE Bank finansował Onet. Poza tym 
mBank jest jednym z pierwszych banków, które stworzyły plat-
formę do bankowości internetowej. Zdaje więc sobie sprawę, że 
technologie są niezbędne i dla nas to ważne. Niektóre instytucje 
finansowe wychodzą z założenia, że technologiczne projekty są 
związane z większym ryzykiem. A mylą się, bo jest odwrotnie 
– najbardziej ryzykowne w dzisiejszym świecie jest tworzenie 
firm bez technologicznych komponentów. I mBank to świet-
nie rozumie.
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Zamiast jednego jednorożca 
wolimy mieć stado dzików  
– każda z firm musi dbać 
o swój wynik finansowy, 
o sprzedaż i poprawianie 

pozycji rynkowej, a nie tylko 
o wzrost liczby klientów.  

Jak się robi biznes, to trzeba 
też robić pieniądze, a wycena 

przyjdzie z czasem. 

o k i e m  l i d e r a

Do holdingu Dirlango należą:
iTaxi – lider wśród aplikacji do 
zamawiania taxi, z zasięgiem 
w ponad 150 miastach Polski.

Justtag – firma rozwija projekty 
technologiczne skupione wokół 
rozwiązań mobilnych.

JustWIFI – produkt Justtag, 
innowacyjne rozwiązanie 
reklamowe umożliwiające działania 
komunikacyjne i reklamowe na 
sieci wifi. JustWIFi dostępne 
jest w 800 miejscach na terenie 
Polski m.in.: na lotniskach, 
dworcach, galeriach handlowych, 
w których generowanych jest 
prawie 1,5 mln połączeń do 
sieci miesięcznie.

Virgin Mobile – to największy 
MVNO nowej generacji 
w Polsce, skierowany do 
segmentu młodzieżowego.

Grupa Netsprint – lider 
marketingu technologicznego. 
Kładzie nacisk na kompetencje 
technologiczne, a także 
właściwe zrozumienie lokalnego 
rynku. GNS działa w oparciu o big 
data – unikalne dane na temat 
użytkowników – a usługi oferowane 
przez Grupę Netsprint umożliwiają 
tworzenie spersonalizowanego 
przekazu reklamowego oraz jego 
emisję między innymi w formie 
reklamy natywnej, display, mobile 
czy social media. 

W skład Grupy Netsprint wchodzą:
Netsprint S.A. – istniejąca od 
2001 roku firma specjalizująca się 
w marketingu technologicznym, 
ze szczególnym uwzględnieniem 
reklamy targetowanej w oparciu 
o dane na temat użytkowników 
(audience targeting), content 
marketingu czy e-commerce.
LeadR Sp. z o.o. – agencja 
marketingu baz danych 
zajmująca się monetyzacją 
baz email oraz dostarczaniem 
zaawansowanych technologii dla 
email marketingu. Specjalizuje 
się w wykorzystaniu big data 
w procesie targetowania 
kampanii, dzięki czemu 
zwiększa dochód klientów 
z kampanii mailingowych.
Email Network Sp. z o.o. – sieć 
mailingowa zrzeszająca wydawców 
bazodanowych na całym świecie, 
która obecnie posiada najszersze 
na rynku możliwości realizowania 
dedykowanych wysyłek 
mailingowych B2C i B2B.
Adrino Sp. z o.o. – sieć reklamy 
mobilnej wykorzystująca 
rozwiązania adserwera mobilnego 
VENDIMOB, pozwalającego 
zarządzać kampaniami 
reklamowymi w łatwy 
i przejrzysty sposób.
WhitePress – twórca platformy 
internetowej WhitePress.pl  
wspomagającej działania 
content marketingowe, lider 
w zakresie publikacji artykułów 
w polskich mediach.

O Dirlango
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Nasz towar eksportowy  
– współpraca

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przez ćwierć wieku zrealizowała  
15 tysięcy projektów, koncentrując się na działaniach edukacyjnych i kulturalnych. 

Dziś model jej funkcjonowania chcą wprowadzać u siebie inne kraje,  
które również mają skomplikowane relacje ze swoimi sąsiadami.

Choć Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej działa od 1991 r.,  
jej genezy należy szukać dużo wcześniej. Jest nią… gierkow-
ska pożyczka. W 1975 r. Polska wzięła gwarantowany przez 
niemiecki rząd kredyt i go nie spłaciła. Jak wielu innych. Po 
przemianach zapoczątkowanych w 1989 r. nowa władza nego-
cjowała z wierzycielami spłatę zobowiązań.  Rządy porozumiały 
się, aby polski rząd spłacił połowę należnej kwoty, ale bezpo-
średnio nie wierzycielowi, tylko powołanej fundacji. W ten spo-
sób Polska spłaciła dług, a nowa organizacja miała fundusze 
na działalność.

– Przez pierwsze lata skupialiśmy się na odbudowie symboli, 
miejsc, które służyłyby pojednaniu i współpracy. Fundacja 
wydała dużo pieniędzy na m.in. odbudowę zespołu pała-
cowego w Krzyżowej, remont Hali Stulecia we Wrocławiu, 
a nawet na remont zamku na Wawelu – opowiada Cornelius 
Ochmann, dyrektor i członek zarządu Fundacji Współpracy 
Polsko-Niemieckiej.

Przypomnijmy, że w Krzyżowej w czasie II wojny spotykali 
się członkowie opozycji antyhitlerowskiej nazywani „Kręgiem 
z Krzyżowej”. Po nieudanym zamachu na Hitlera w Wilczym 
Szańcu członkowie grupy, wraz z właścicielem Krzyżowej Hel-
muthem Jamesem von Moltke, zostali straceni. W tym miejscu 
12 listopada 1989 r. doszło do historycznej mszy pojednania, 
podczas której premier Tadeusz Ma-
zowiecki uściskał się z kanclerzem 
Helmutem Kohlem. Dziś działa tam 
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumie-
nia Europejskiego.

– W ostatnich latach koncentrujemy się 
na działaniach, dzięki którym Polacy 
i Niemcy mogą się lepiej poznać, prze-
łamać stereotypy. Mamy już miejsca 
spotkań, dlatego przełożyliśmy akcenty: 
zamiast inwestować w budynki, inwe-
stujemy w ludzi, aby lepiej się rozumieli – opowiada Corne-
lius Ochmann.

Pojednanie przez edukację
Fundacja przez ponad ćwierć wieku zrealizowała aż 15 tys. róż-
nych projektów. Wiele z nich związanych jest z kulturą, ale nie 
brakuje też wspólnych działań edukacyjnych. Wraz z Fundacją 
Roberta Boscha organizuje Polsko-Niemieckie Dni Mediów, 
których gospodarzem jest co roku inny region przygraniczny 
w Polsce lub w Niemczech.

Dziennikarze mogą tam nie tylko spotykać się ze sobą i wy-
mieniać poglądy, ale też otrzymać wsparcie na tworzenie 
artykułów, reportaży czy książek, jeśli te przyczynią się do 

podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich czy też do 
otwarcia Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. 
Wspierani są również polscy i niemieccy pisarze oraz tłumacze 
literatury (z języka niemieckiego na polski i odwrotnie) poprzez 
promocje ich dzieł, a także pobyty rezydencyjne w Willi Decju-
sza w Krakowie.

Dla fundacji ważna jest też wiedza, dzięki której obala się ste-
reotypy. Właśnie dla zwiększania wiedzy Niemców o Polsce po-
wołano Centrum studiów polonoznawczych na uniwersytetach 
w Halle-Wittenberdze i w Jenie.

Dotacja FWPN posłużyła stworzeniu katedry oraz prowadzeniu 
działalności badawczej. – W przyszłym roku finansowanie stu-

diów przejmą już uniwersytety. To jest 
dobry przykład na to, że nasza fundacja 
coś inicjuje, co później trwa latami i żyje 
własnym życiem bez naszego finanso-
wego udziału, a my możemy zająć się 
kolejnymi przedsięwzięciami – mówi 
Cornelius Ochmann. Powołanie centrów 
studiów polonoznawczych FWPN zre-
alizowała wspólnie z Polsko-Niemiecką 
Fundacją na rzecz Nauki oraz Niemiecką 
Centralą Wymiany Akademickiej.

Fundacja wspiera też wiele działań z zakresu kultury – stwo-
rzyła m.in. kolekcję filmową, którą bezpłatnie udostępnia orga-
nizatorom projekcji. Zaangażowała się także w przedsięwzięcie, 
które co prawda jest symboliczne, ale jednocześnie ma realny 
wymiar dla mieszkańców Warszawy. Chodzi o rewitalizację 
obszaru zieleni w Parku Skaryszewskim im. Ignacego Jana 
Paderewskiego na warszawskiej Pradze-Południe. Z inicjatywy 
niemieckiej ambasady i władz Warszawy oraz przy udziale 
FWPN powstają tu Ogrody Polsko-Niemieckie. 

Przedsięwzięcie nawiązuje bezpośrednio do roku jubileuszo-
wego obchodzonego z okazji 25. rocznicy podpisania polsko-
-niemieckiego „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej 
współpracy”. Ogrody Polsko-Niemieckie w Warszawie będą 

Cornelius 
Ochmann
DYREKTOR I CZŁONEK 
ZARZĄDU FUNDACJI 
WSPÓŁPRACY 
POLSKO-NIEMIECKIEJ

Na początku Fundacja skupiła 
się na odbudowie symboli 

i miejsc, służących pojednaniu 
i współpracy. Dziś inwestuje  

w ludzi, by się lepiej rozumieli  
i przełamywali stereotypy.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej kierowana jest przez sześcio-
osobowy zarząd: Klarę Geywitz, Dariusza Makiłłę, Corneliusa Ochmanna, 
Sebastiana Płociennika, Krzysztofa Raka oraz Johannesa von Thaddena. 
Jest również 10-osobowa rada fundacji powoływana przez rządy Polski 
i Niemiec, która składa się z przedstawicieli życia gospodarczego, kultu-
ralnego, naukowego i politycznego.

O Fundacji
ZARZĄD I RADA FUNDACJI WSPÓŁPRACY 
POLSKO-NIEMIECKIEJ
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trzecim na świecie ogrodem przyjaźni realizowanym z udzia-
łem Niemiec po niemiecko-francuskim ogrodzie w Saarbrücken 
oraz niemiecko-amerykańskim w Waszyngtonie.

Inwestowanie, ale tylko bezpieczne 
FWPN to także biznes. Nie służy on jednak maksymalizacji 
zysku, ale realizowaniu celów statutowych. Organizacja zarabia 
na wynajmowaniu powierzchni biurowej. 
Jest właścicielem budynku przy ul. Ziel-
nej w Warszawie, gdzie m.in. urządzono 
nowoczesne centrum konferencyjne.  
Jest ono potrzebne samej fundacji, ale 
jego wynajem przynosi też dochód. 
Innym ważnym źródłem pieniędzy są 
dochody z kapitału.

– Jesteśmy zobowiązani wyłącznie 
do bezpiecznych inwestycji. Nie mo-
żemy ryzykować majątkiem fundacji. 
Sprawdziliśmy wiele podmiotów działających na rynku, ale to 
w mBanku spotkaliśmy się z najbardziej fachowym doradz-
twem – mówi Cornelius Ochmann. – Współpraca akurat z tym 
bankiem to nie przypadek, tylko dobrze skalkulowana decyzja.
A jednym z wyzwań dla fundacji są właśnie finanse. W cza-
sach niskich stóp procentowych oraz nisko oprocentowanych 

bezpiecznych papierów wartościowych ma mniej środków do 
rozdysponowania. Dlatego tak ważne jest fachowe doradztwo 
mBanku, który pomaga zarobić jak najwięcej, nie ryzykując 
utraty choćby złotówki na chybionym przedsięwzięciu.

Jednak i tak fundacja ma dziś mniejsze możliwości działania. 
Zamiast 20 mln zł budżetu ma w tym roku do rozdysponowania 

12 mln zł. – Zmieniliśmy więc sposób 
finansowania projektów na bardziej efek-
tywny. Nie przyznajemy pieniędzy na 
wszystkie projekty, tylko organizujemy 
konkursy, w których stosujemy kryteria 
jakościowe. Komisja wybiera te działa-
nia, które oferują najwięcej korzyści przy 
rozsądnych kosztach – opowiada Corne-
lius Ochmann.

Nowe wyzwania na świecie
Najogólniej działalność fundacji można 

podsumować stwierdzeniem: stwarza ona możliwość spotkania 
i poznania się ludzi – Polaków i Niemców. Ale to tylko z pozoru 
łatwe zadanie.

– Nie brakuje wyzwań, również politycznych. Zmienia się 
Unia Europejska i nadszedł czas na nowe wyzwania związane 

Fundacja może inwestować 
tylko bezpiecznie. Fachowe 
doradztwo mBanku pomaga 
jej zarobić jak najwięcej, bez 

ryzyka utraty choćby złotówki.

z nowym zdefiniowaniem we Wspólnocie roli Polski i Niemiec 
– mówi Ochmann i dodaje, że nie wolno unikać trudnych tema-
tów. One są najważniejsze.

Uwagę fundacji przykuwa również kierunek wschodni. Możliwe, 
że wypracowany przez nią model współpracy między sąsiadami 
uda się tam wyeksportować. Zainteresowany jest Kazachstan 
i Rosja. Między tymi państwami istnieje nierozwiązany problem 
zadłużenia – podobnie było z Polską i Niemcami – oraz jest 
sporo do poprawienia we wzajemnych relacjach. Działalnością 
FWPN zainteresowane jest też Kosowo.

– Bardzo wiele krajów ma do naprawy swoje relacje z sąsiadami. 
Przykład współpracy polsko-niemieckiej budzi ogromne zain-
teresowanie – przyznaje Cornelius Ochmann. – Dzieli nas wiele, 
mamy za sobą trudną historię, a mimo to chcemy i potrafimy 
rozmawiać. 

Inni chcą brać z nas przykład, dlatego model działania naszej 
fundacji staje się cenionym na świecie towarem eksportowym.

Ogrody Polsko-Niemieckie  
w Parku Skaryszewskim w Warszawie
Ambasada Niemiec w Warszawie i Miasto Stołeczne 
Warszawa planują wspólnie z polskimi i niemiec-
kimi partnerami, w tym z mBankiem oraz Fundacją 
Współpracy Polsko-Niemieckiej, rewitalizację ob-
szaru zieleni w Parku Skaryszewskim im. Ignacego 
Jana Paderewskiego.

Poprzez przestrzenne połączenie kultur ogrodowych Polski 
i Niemiec powstaje tam symbol przyjaźni polsko-niemiec-
kiej, który stanie się trwałym elementem warszawskiego 
krajobrazu parkowego. Inicjatywa nawiązuje bezpośrednio 
do roku jubileuszowego, który obchodziliśmy z okazji 25. 

rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Projekt ma na celu 
stworzenie spokojnego i przyjaznego miejsca wśród zieleni, 
które indywidualnym zwiedzającym, grupom oraz firmom 
da możliwość wyciszenia się i spędzenia wolnego czasu. 

„Ogrody Polsko-Niemieckie” w Warszawie będą trzecim 
na świecie, łączącym narody projektem ogrodu przyjaźni 
realizowanym z udziałem Niemiec, który dołączy do grona 
istniejących już założeń tego typu: Niemiecko-Francuskiego 
Ogrodu w Saarbrücken (1960) oraz Niemiecko-Amerykań-
skiego Ogrodu Przyjaźni w Waszyngtonie (1983).

Relacja biznesowa z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej trwa 
od 7 lat i stanowi doskonały przykład budowania współpracy opartej 
na wzajemnym partnerstwie i zaufaniu. Głównym czynnikiem suk-
cesu mBanku było zaoferowanie konkurencyjnej oferty lokowania 
nadwyżek finansowych.  Kolejne lata, dzięki wzajemnej otwartości 
umożliwiły poszerzenie wspólnych działań.

Dzisiaj Fundacja jest dla mBanku bardzo ważnym i prestiżowym 
partnerem biznesowym, a inicjatywy przez nią organizowane są 
okazją na spojrzenie na bankowość korporacyjną z nieco innej 
perspektywy. Niewątpliwie partnerstwo finansowe z tak prężnie 
działającą organizacją jest dla mBanku zaszczytem.

Jolanta Pietrykowski
DYREKTOR DEPARTAMENTU KORPORACJI  
MIĘDZYNARODOWYCH mBanku

Zobacz wywiad  
z Corneliusem Ochmannem
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Prawnicy dla wybranych

Są największym dostawcą gotowych spółek w Polsce. Pracują dla topowych 
międzynarodowych koncernów przez 24 godziny na dobę, oferując im obsługę 

prawną. Ich największą wartością jest nieskazitelna reputacja. 

Twórcy  
i wspólnicy  

Blackstones
ALEKSANDER KAMIŃSKI 

STEVEN WOOD
HENRYK ZIMMERMANN

Steven Wood przyjechał z Wielkiej Brytanii do Polski w 1993 r.  
Henryk Zimmermann – rok później. Byli potrzebni swoim klien-
tom, którzy chcieli inwestować w Polsce. Kto pamięta tamte 
czasy wie, że mimo zmian ustrojowych pod wieloma względami 
nasz kraj tkwił jeszcze w głębokim PRL-u, ale już stawał się cie-
kawym miejscem do inwestowania. Jak jednak zagraniczny ka-
pitał miał się odnaleźć w Polsce początku lat 90.? Potrzebował 
łączników, którzy znają i rozumieją biznes z krajów o dojrzałej 
gospodarce rynkowej, a jednocześnie potrafią działać w rodzą-
cym się polskim kapitalizmie.

Taka jest geneza Blackstones – firmy, która potrafi pomóc na 
polskim rynku w najróżniejszych sytuacjach, zapewnić pełny 
serwis. Czy jednak każdemu? Nie. Można zaryzykować określe-
nie, że wspiera tylko nielicznych.

Kamienie są solidne a czarne jest premium
Steven Wood jest prawnikiem, studiował w Wielkiej Brytanii 
i USA, współpracował z firmami prawniczymi Linklaters and Pa-
ines i Clifford Chance w Londynie oraz Clifford Chance w Tokio. 
W roku 1993 Steven przyjechał do Polski, aby rozpocząć współ-
pracę z międzynarodową firmą prawniczą.

Henryk Zimmermann także studiował prawo w Wielkiej 
Brytanii, a od 1994 r. pracował dla dużej firmy prawniczej 
w Warszawie.

Trzeci współtwórca Blackstones to adwokat Aleksander Kamiń-
ski. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego, po czym współpracował z największymi kance-
lariami prawniczymi w stolicy.

Ci trzej prawnicy działali wówczas osobno w tym samym ob-
szarze obsługi spółek. Jednak to, co wtedy robili, było – nomen 
omen – kamieniem milowym ich obecnej działalności. Stawali 
się rozpoznawalni w kręgach biznesu, wyrabiali markę swoim 
nazwiskom. W biznesie, który teraz prowadzą, trzech anonimo-
wych prawników teoretycznie może założyć spółkę, ale skąd 
wezmą klientów z top 100 największych międzynarodowych 
graczy? Raczej musieliby zacząć od obsługiwania płotek. 
A w głowach Wooda, Zimmermanna i Kamińskiego zaczął racz-
kować zupełnie inny pomysł. Pomysł, który wykrystalizował 
się w 2009 r. podczas spotkania z przedstawicielami funduszu 
inwestycyjnego, którzy stwierdzili, że na rynku nie są dostępne 
najwyższej jakości usługi prawne wymagane przez międzyna-
rodowych klientów, co jest kluczowe dla działalności poważ-
nych inwestorów.

– Siedząc i rozmawiając uznaliśmy, że brakuje na rynku firmy 
specjalizującej się w usługach najwyższej jakości dla najbar-
dziej wymagających klientów. Są takie, które masowo świadczą 
pakietowe usługi, ale wielu klientów potrzebuje czegoś znacz-
nie więcej. I zdecydowaliśmy, że powołujemy Blackstones 
– wspomina Aleksander Kamiński.

Skąd nazwa? Jak wyjaśniają założyciele, „stone”, czyli kamień, 
kojarzy się z solidnością, stabilnością, trwałością. Z kolei czerń 
to kolor prestiżu. Nieprzypadkowo marki premium z różnych 



branż nie używają krzykliwych kolorów – te częściej wykorzy-
stywane są w komunikacji z młodzieżą. Między innymi z tych 
powodów padł wybór na „czarne kamienie”.

Kwestia jakości i ceny
Blackstones zapewnia kompleksową obsługę spółek, począwszy 
od rejestracji, zapewnieniu siedziby i księgowości oraz obsługi 
prawnej nawet przy najbardziej skomplikowanych umowach. 
Czym jednak różni się to od oferty konkurencji?

– Jeśli dla restauracji z gwiazdkami Michelin konkurencją jest 
McDonald's, to rzeczywiście można powiedzieć, że mamy kon-
kurencję – mówi Aleksander Kamiński, tym porównaniem traf-
nie przybliża ideę działania Blackstones. Henryk Zimmermann 
dodaje: – Nie każdego stać na nasze usługi. My nie konkuru-
jemy rabatami, nie zdobywamy klientów przez telemarketing 
czy reklamy. Potencjalni klienci nas znają i gdy mają potrzebę, 
zwracają się do nas, albo przychodzą ci, którzy słyszeli o nas od 
innych naszych klientów.

– Naszą marką są nasze nazwiska. To nam gwarantuje po-
zycję na rynku – dopowiada Steven Wood. – De facto nie 
mamy marketingu.

Panowie dodają, że w ich przypadku 
błąd mogą popełnić tylko raz, i byłby to 
ostatni raz, ponieważ po nim nie mieliby 
już więcej klientów. W ofercie Black-
stones jest również likwidacja spółek, 
ale właściciele mocno podkreślają, że 
nie należy mylić tej działalności z dość 
niejasną ofertą innych firm oferujących 
w internecie przejęcie lub likwidację 
spółki, która wpadła w tarapaty.

– My nie oferujemy niczego dla osób, które coś narozrabiały 
w biznesie i chcą się szybko pozbyć kłopotu. Nasza oferta po-
lega na likwidacji spółki zgodnie z prawem. Niektórzy klienci 
potrzebują takiej usługi, najczęściej w przypadkach, gdy wyco-
fując się z biznesu w Polsce, sprzedali majątek spółki i została 
im firma-wydmuszka, która nic nie ma i jej istnienie przestało 
mieć sens. W takiej sytuacji podejmujemy się procesu likwi-
dacji, co trwa bardzo długo, od 8 do nawet 18 miesięcy, ale 
jest w pełni zgodne z prawem i bardzo kosztowne – wyjaśnia 
Aleksander Kamiński.

Ludzie godni zaufania 
Działalność Blackstones można podsumować tak, że zamiast 
oferować gotowe pakiety usług, słuchają, jakie założenia bizne-
sowe ma klient, jakie cele chce osiągnąć i do tego dopasowują 
optymalne rozwiązania.

Taki styl prowadzenia biznesu, oparty nie 
na marketingu, ale na zaufaniu klientów, 
wiąże się jednak z trudnościami. Skoro 
firma to ludzie godni zaufania, to kadra 
Blackstones musi być najwyższej jako-
ści. Obecnie zespół liczy 70 osób.

– Bardzo powoli i starannie dobieramy 
ludzi. To elitarne kadry. Prowadzimy 
długotrwały proces selekcji, bo nikt 

nie może nadszarpnąć naszej reputacji – opowiada Aleksan-
der Kamiński.

A zaufani ludzie są potrzebni, bowiem klienci oczekują szyb-
kiego, bezpośredniego wsparcia. Z tego też powodu firma 
jest aktywna także we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, 
Trójmieście oraz na Śląsku. Natomiast w Warszawie przepro-
wadziła się do nowego miejsca – siedzibą Blackstones stał 
się po długim remoncie dawny Dom Weteranów Powsta-
nia Styczniowego.

– Nie jesteśmy z plastiku i ze szkła, dlatego wybraliśmy bu-
dynek, który ma swojego ducha i historię – mówi Aleksander 
Kamiński. To tutaj w czasie II RP mieszkanie, wikt i opierunek 
otrzymali weterani powstania. Teraz na 1300 mkw. pracują trzej 
założyciele spółki oraz ich pracownicy.

Jakość 24h/7 – klienci są z całego świata
Praca dla wymagających klientów Blackstones nie oznacza 
tylko siedzenia w biurze. To kontakt z klientami, czasem oso-
bisty, czasem poprzez wideokonferencje, ale o bardzo różnych 
porach dnia i nocy. Elastyczność wymuszają różnice czasu. 
Z jednymi klientami trzeba porozmawiać o 2 w nocy czasu pol-
skiego, z innymi o 4 rano – zależy czy są z Ameryki Północnej, 
czy z Azji. Ta elastyczność zdeterminowała też wybór banku, 
z którym Blackstones współpracuje.

– Nasi klienci otrzymują od nas usługę najwyższej jakości, 
dlatego musimy współpracować z bankiem, który świadczy 
usługi analogiczne do naszych. Nasz klient nie może czekać 
w kolejce, aby dopełnić formalności w celu założenia rachunku 
bankowego spółki, którą właśnie dla niego stworzyliśmy. 
Dlatego współpracujemy z mBankiem – mówi Aleksander 
Kamiński. – W mBanku nie ma z niczym problemu. My i nasi 
klienci mają spersonalizowaną obsługę dostosowaną do swoich 
możliwości czasowych, często w ogóle nie muszą się pojawiać 
w oddziałach. Pani Aneta Radomska z mBanku jest do ich dys-
pozycji zawsze wtedy, kiedy i my jesteśmy, dodatkowo potrafi 
rozwiązać wszelkie kwestie klienta w szybki i profesjonalny 
sposób. Współpraca przebiega idealnie, a nasi klienci wielokrot-
nie podkreślali zalety obsługi o najwyższym standardzie. Także 
w tej sytuacji kluczowa, oprócz oferty banku, jest osoba, która 
występuje w imieniu banku – będąc jej wizytówką.

Jak podkreślają szefowie Blackstones, dobre rozwiązania 
elektroniczne w bankowości to oczywiście standard, każdy 

bank musi je mieć, ale przynajmniej w ich biznesie niezmier-
nie ważny jest dobry kontakt osobisty. Ich klienci nie mogą 
trafić do banku, w którym pracownik po godzinie 16. bę-
dzie nieuchwytny.

– Wcześniej współpracowaliśmy z innymi bankami. Niestety, 
bywały sytuacje, w których musieliśmy się wstydzić za in-
stytucję, którą zarekomendowaliśmy swojemu klientowi. Nie 
możemy sobie na to pozwolić. Musimy współpracować z najlep-
szymi – twierdzi Aleksander Kamiński.

Dyspozycyjność i dyskrecja 
Dla Blackstones oraz ich klientów ważny jest również szeroki 
wachlarz usług, który oferuje mBank. Także w tym zakresie 
istotna jest elastyczność.
– mBank dostosowuje produkty do potrzeb naszych klientów, 
a do tego ma najwyższy standard obsługi. Potrzebujemy 
silnego partnera i takiego właśnie znaleźliśmy – dopo-
wiada Kamiński.

Partnerzy w Blackstones wiele mówią o obsłudze swoich klien-
tów, ale pytani, kim oni są, milkną. Naciskani mówią, że to naj-
większe firmy. W końcu Steven Wood odpowiada: – Poufność 

w naszej działalności jest kluczowa, więc 
zrozumiałe jest, że nie możemy zdradzić 
nazw firm, które obsługujemy. 
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Nie konkurujemy rabatami, 
nie mamy marketingu, nie 

reklamujemy się. Klienci sami 
do nas przychodzą, gdy nas 

potrzebują.

Współpracę z Blackstones rozpoczęliśmy w październiku 2016 roku, 
jednak rozmowy o nawiązaniu współpracy trwały od 2014 roku. 
Dzięki tej relacji w ciągu niecałego roku nasz Oddział powiększył 
się o kilkaset nowych rachunków, a co za tym idzie kilkudziesięciu 
nowych i aktywnych klientów z całego świata, m.in. z USA, Wielkiej 
Brytanii, Szwecji, Niemiec, Luksemburga, Francji, Czech czy Indii. 
W dużej mierze są to firmy wchodzące na nasz rodzimy rynek bądź 
otwierające oddziały swoich korporacji właśnie w Polsce. Dla więk-
szości tych firm jesteśmy tutaj jedynym bankiem.
„Kamienie są solidne, a czarne jest premium” – tak mówią o sobie 
założyciele kancelarii. My również staramy się sprostać tak wysoko 
postawionym oczekiwaniom klienta. Świadczymy dla nich niestan-
dardowe, wręcz szyte na miarę usługi. Muszą one dostosowywać 
się do sposobu i tempa funkcjonowania kancelarii. Myślę, że przez 
czas naszej współpracy stworzyliśmy solidne fundamenty naszej 
relacji, oparte przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu. Kluczem 
do sukcesu jest również konsekwentne stawianie na partnerstwo 
biznesowe. 
Mimo że współpraca z Blackstones stawia wiele wyzwań oraz wy-
maga sporo elastyczności, to satysfakcja z osiągniętych wspólnie 
efektów jest bardzo duża i obopólna. 

Aneta Radomska
DORADCA DS. BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ,  
III ODDZIAŁ KORPORACYJNY mBanku W WARSZAWIE

Zobacz wywiad z Henrykiem Zimmermannem
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Od dłuższego czasu wiadomo było, że z uwagi na wzrost 
wydatków sektora finansów publicznych związanych 
z obniżeniem wieku emerytalnego (Ministerstwo Finansów 
szacuje te koszty w pierwszym pełnym roku obowiązywania 
niższego wieku na ok. 9 mld zł) oraz ze względu na brak 
wpłaty zysku NBP, stanowiącej w 2017 r. 9 mld zł (na przyszły 
rok zapisano zero), konstrukcja budżetu na 2018 r. będzie 
wyzwaniem.

Tymczasem, obydwa problemy zostały „zasypane” wyższymi 
wpływami podatkowymi i stosunkowo ograniczonym wzrostem 
wydatków budżetowych. W przypadku tych pierwszych 
ministerstwo zakłada wzrost wpływów VAT z 154 mld zł (prognoza 
wykonania na 2017 r.) do 166 mld zł, wpływów z PIT do 55 mld zł 
z prognozowanych na ten rok 52 mld zł, z CIT zaś – do 32 mld zł 
przy prognozie wykonania 2017 r. na poziomie 30 mld zł. Łącznie, 
jak łatwo policzyć, dochody podatkowe mają wzrosnąć o ponad 
20 mld zł w porównaniu do i tak bardzo dobrego roku bieżącego. 
Biorąc pod uwagę prognozy makroekonomiczne MF na 2018 r. 
(wzrost PKB o 3,8% i średnioroczną inflację na poziomie 2,3%), 
zakładamy na przyszły rok wzrost dochodów podatkowych 
przekraczający przyrost nominalnego PKB. „Wydajność” systemu 

podatkowego ma zatem kolejny raz wzrosnąć. Nigdzie indziej 
nie widać tego lepiej niż w przypadku dochodów z VAT, które 
mają być najwyższe w historii, w relacji do przybliżonej bazy 
podatkowej. 

Nie jest to całkowicie nierealistyczne założenie, zważywszy 
na kontynuację działań na rzecz uszczelnienia systemu 
podatkowego. Tym niemniej, najprawdopodobniej większość 
„nisko wiszących owoców” została już zerwana i krańcowy koszt 
uzyskania każdego kolejnego miliarda złotych wpływów powyżej 
wzrostu bazy podatkowej rośnie. Nowo wdrażane  metody 
(Jednolity plik kontrolny, analizy wielkich zbiorów danych) są 
coraz bardziej zaawansowane technologicznie i stanowią zmianę 
o charakterze systemowym.

Pozostajemy optymistami, co do ich skuteczności, jednak 
eksperymenty te niosą większe ryzyko niż zastosowane do tej 
pory rozwiązania. Bardziej pewne są – zważywszy na stan rynku 
pracy i wzrost udziału wynagrodzeń w PKN – założenia dotyczące 
przyszłorocznych wpływów PIT. Z tego względu, o ile projekt 
budżetu na 2018 r. nie ma oczywistych słabych punktów, sam 
budżet wydaje się optymistyczny i ryzyka dla jego realizacji nie 
są już tak asymetryczne (po pozytywnej stronie), jak w ostatnich 
dwóch latach.

Niewielki wzrost deficytu sektora finansów publicznych 
w przyszłym roku (efekt wyższych wydatków samorządów 
i wyższego deficytu FUS przy nowym wieku emerytalnym) 
wydaje się pewny, jednak 2018 r. będzie kolejnym rokiem, 
w którym deficyt budżetowy nie przekroczy unijnego limitu 3% 
PKB, nie mówiąc już o ryzyku niewypłacalności kraju.
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W 2018 roku Polska 
(ponownie) nie zbankrutuje
Zaplanowany na 2018 r. deficyt budżetowy wyniesie jedynie 41,5 mld zł  
i będzie najniższy od 2012 roku.  
 
Na taki wynik mają złożyć się dochody w wysokości 355 mld zł (wzrost 
w porównaniu do 325 mld zł zaplanowanych na ten rok) i wydatki 
wynoszące 397 mld zł (wobec planu na ten rok sięgającego 385 mld zł).

główny ekonomista mBanku
ERNEST PYTLARCZYK

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

Dokąd warto wyruszyć jesienią, 
by popracować i się zrelaksować?
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Wielki potencjał  
rynku hoteli i SPA
ANNA CIESZYŃSKA

W porównaniu z wiodącymi krajami na świecie polski rynek 
luksusowych hoteli i SPA jest dopiero na wczesnym etapie 
rozwoju. Z tego powodu eksperci prognozują mu znaczny 
potencjał dla licznych inwestorów oraz wysoką dynamikę 
wzrostu. Jak wynika z analiz własnych KPMG oraz firmy Hotels 
Professionals, szacowana wartość rynku luksusowych usług 
hotelowych i SPA w 2016 r. wynosiła blisko 1,5 mld zł, a do roku 
2020 spodziewany jest wzrost rzędu 25%.

W swoim raporcie KPMG za tzw. hotele luksusowe uznaje 
obiekty pięciogwiazdkowe znajdujące się na terenie Polski. Jak 
wynika z danych GUS, w 2015 r. bylo ich w Polsce zaledwie 67, 
dysponowały zaś ok. 7,4 tys. pokojami. 

Zdecydowana większość z nich zlokalizowana jest w najwięk-
szych miastach w Polsce. Jednak tylko nieliczne hotele pięcio-
gwiazdkowe w pełni spełniają kryteria światowego luksusu, jak 
na przykład hotel Bristol (członek Luxury Collection Hotels). Na 
uwagę zasługuje również hotel Copernicus, który jako jedyny 
w Polsce należy do ekskluzywnego stowarzyszenia Relais & 
Châteaux skupiającego blisko 500 hoteli z całego świata.

– Analizując rynek hoteli luksusowych, mamy obecnie na 
myśli obiekty oficjalnie skategoryzowane jako 5-gwiazdkowe. 
Jednak prawdziwy segment „luxury” w Polsce dopiero się roz-
wija. W perspektywie 2-3 lat polski rynek hotelowy wzbogaci 
się o nowe obiekty o jakości dotychczas nieobecnej w naszym 

Rynek luksusowych hoteli i SPA w Polsce 
w porównaniu z wiodącymi krajami na świecie 
jest dopiero na wczesnym etapie rozwoju.  
Do 2020 r. wzrośnie aż o 25 proc. – wynika  
z raportu firmy audytorskiej KPMG „Rynek dóbr 
luksusowych w Polsce. Edycja 2016”.

More&
kraju – zapowiada w raporcie KPMG Jacek Tokarski, MRICS, 
Partner, Starszy Analityk Inwestycyjny, Hotel Professionals.
– Kluczową rolę w budowaniu pozycji hotelu na rynku dóbr 
luksusowych odgrywa nie tyle atrakcyjny wystrój wnętrz, pre-
stiżowa lokalizacja czy wyszukana oferta usług, co silnie zmo-
tywowany, wykwalifikowany i dobrze przeszkolony personel. 
Jest to obszar, który w Polsce wciąż wymaga udoskonalenia. 
Coraz więcej turystów odwiedzających nasz kraj pochodzi 

z takich państw, jak Niemcy, Francja czy Stany Zjednoczone, 
gdzie luksus kojarzy się przede wszystkim z wyjątkowej jakości 
obsługą – dodaje Jacek Tokarski.

Na co przede wszystkim zwracają uwagę polscy goście luk-
susowych hoteli? – Klient docenia przyjazny klimat, wygodę, 
zindywidualizowanie szerokiej oferty oraz dbałość o szczegóły 
i najwyższej jakości serwis. Ważny jest również program 
atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. Położenie hotelu częściowo 
określa profil gości. I tak Hotele SPA Dr Irena Eris Wzgórza 
Dylewskie i Krynicę-Zdrój częściej odwiedzają całe rodziny. Po-
lanica z kolei cieszy się popularnością wśród tych, którzy szu-
kają spokoju i aury prawdziwego uzdrowiska – pisze w raporcie 
KPMG Henryk Orfinger, Prezes Zarządu, Dr Irena Eris.

– Goście Stowarzyszenia Relais & Châteaux, do którego od 2005 r. 
należy Hotel Copernicus, oczekują wyjątkowego serwisu, znako-
mitej kuchni opartej na lokalnych produktach i indywidualnego 
przyjęcia. Zmysły, smaki, kolory, otoczenie sprawiają, że każdy 
pobyt staje się wyjątkowym wydarzeniem – dodaje Joanna Wil-
gierz, General Manager hotelu Copernicus.

2,4 tys. zł – tyle wynosi dziś cena minimalna 
za weekendowy pobyt w luksusowym SPA 
dla dwóch dorosłych osób.

LICZBA HOTELI W POLSCE (2015)

W TRAKCIE KATEGORYZACJI107

158

565

1 108

321

57

Zródło: KPMG w Polsce na podstawie danych GUS, stan na koniec lipca 2015 r.

Mazowiecki Hotel Manor House SPA
zaprasza na spotkania biznesowe i prywatne w dobrym stylu
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Liczba sal  
konferencyjnych – 12

Liczba pokoi – 148

Liczba miejsc  
noclegowych – 294

Holiday Inn 
Warszawa Józefów 

www.holiday.aquila.pl
tel. 22 77 83 000

ul. Telimeny 1
05-420 Józefów

To doskonały wybór bez względu na to,  
czy chcesz wypocząć podczas podróży  
służbowej do Warszawy czy też szukasz  
miejsca na relaksujący weekend  
– romantyczny, rodzinny czy SPA.

Klimatyzowane pokoje, przytulny lobby  
bar z biblioteczką, śniadania w formie  
bogatego bufetu, smaczna kuchnia  
à la carte i życzliwy personel to komfort,  
jaki doceniają Goście z całego świata.

W badaniu opinii pozostawionych  
w 2016 roku na portalu Booking.com  
przez realnych Gości hotel otrzymał  
średnią ocen na poziomie 9 punktów  
na 10 możliwych.

W hotelu jest wiele atrakcji, m.in.:  
największy na Mazowszu park linowy,  
korty tenisowe oraz renomowany  
Golf Park Józefów z polem golfowym,  
strzelnicą golfową i 18 torami do gry  
w minigolfa.

W ramach pobytu możesz ukończyć  
kurs na Zieloną Kartę, wypożyczyć  
rowery i kijki do nordic walking. 

Do dyspozycji Gości jest panoramiczny  
basen z widokiem na las wraz z Jacuzzi,  
saunami (suchą i parową) oraz Mini Gym.

W prestiżowym SPA Kliniki La Perla,  
skorzystasz zaś z najnowszych osiągnięć  
medycyny estetycznej i kosmetyki Hi-Tech.

Hotel ulokowany jest w miejscu  
o niezwykłych walorach przyrodniczych  

– las, rzeka oraz 11 ha zadbanego  
terenu zielonego sąsiadującego  
z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym  
i Rezerwatem rzeki Świder.  
W okolicy znajdują się dobrze  
oznaczone szlaki dostosowane  
do turystyki pieszej i rowerowej.  
Doskonałe połączenie komunikacyjne  
z centrum Warszawy pozwala  
na dogodny dojazd i zwiedzanie  
stolicy Polski.

W kwietniu 2017 roku hotel uruchomił 
pierwszą w Polsce Tesla Destination  
Charging Station dla samochodów  
elektrycznych. Jest to już trzecia  
inwestycja hotelu w tym roku  
po remoncie generalnym obiektu  
w lutym br. oraz wyposażeniu terenu  
piknikowego w największy w Polsce  
centralnej namiot sferyczny.

Scena Kulturalna 
Holiday Inn Józefów  
W niedzielne wieczory obejrzysz  
w hotelu  występy kabaretowe  
i koncerty polskich artystów.

Każdy wieczór artystyczny rozpoczyna 
się o godzinie 17:30 serwowaną kolacją 
à la carte, która poprzedza występ  
gwiazdy wieczoru.

Rezerwacja biletów:  
www.biletyna.pl, 
www.biletynakabarety.pl
oraz w Recepcji hotelu.

• Program lojalnościowy IHG® Rewards Club
• Namiot sferyczny (500 m2)
• Pikniki do 2000 tysięcy osób
• Centrum bankietowo-konferencyjne
• 
• Preferencyjne warunki pobytu  
 i udogodnienia dla rodzin z dziećmi
• Wi-Fi
• Grill House i miejsce na ognisko
• Wirtualny spacer po obiekcie: 
 www.holiday.aquila.pl

Holiday Inn
WARSZAWA JÓZEFÓW
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Biznes, SPA i Bajlandia – skąd po-
mysł na tak zróżnicowaną ofertę?
Tak skonstruowana oferta po-
zwala w sposób najprzyjem-
niejszy z możliwych połączyć 
obowiązki zawodowe z wypoczynkiem:  
w czasie, gdy jedno z rodziców pra-
cuje, np. uczestnicząc w konferencji, 
drugie może relaksować się w stre-
fie SPA, a dzieci w tym czasie, pod 
opieką naszej niani mogą bawić się 
na hotelowym placu zabaw lub w Baj-
landii – specjalnej sali wyposażonej  
w tzw. „dmuchańce” i basen z kulkami, 
pokoje tematyczne oraz strefę ksią-
żek i zabawek. Dziecko jest bardzo 
ważnym gościem hotelowym, a my 
poznaliśmy jego potrzeby. Sama je-
stem mamą i stąd pomysł na Bajlan-
dię. Szczycimy się certyfikatem „Hotel 
Przyjazny Rodzinie”. 

Największą atrakcją hotelu jest kompleksowość jego usług?
Zdecydowanie. Mamy tu wszystko, co potrzebne nowoczesnej firmie, 
czyli Strefę Biznes, a więc w pełni wyposażone zaplecze konferencyjne 
ze sprzętem audio-wideo oraz dostępem do internetu, które pozwala 
na organizację spotkań biznesowych nawet dla 100 osób – kongresów, 
konferencji, sympozjów, szkoleń, warsztatów i nieformalnych spotkań 
biznesowych. Pomiędzy spotkaniami zapraszamy na relaks do Strefy 
SPA, na masaże ajurwedyjskie oraz zabiegi kosmetyczne i medycyny 
estetycznej. A nasza restauracja „Dębowy Gościniec” to serce Dębowego 
Wzgórza – oryginalnie stylizowane wnętrze kusi znakomitą kuchnią, 
wypełnioną polskimi specjałami oraz kameralną atmosferą.

Jakie dodatkowe atrakcje oferuje Dębowe Wzgórze swoim gościom?
Polecam turnusy świąteczne w ciepłym, rodzinnym klimacie wraz  
z warsztatami kulinarnymi, prowadzonymi przez wybitnych ku-
charzy. Chata Grillowa to nasza kolejna restauracja, gdzie przy 

HOTEL
Dębowe Wzgórze – niezwykłe 
miejsce dla całej rodziny
O wyjątkowości oferty hotelu Dębowe Wzgórze opowiada 
Agnieszka Żurakowska, prezes i właścicielka hotelu

palenisku w blasku świec można rozkoszować się smakami lata  
i grzanym winem czy piwem. Zwieńczeniem takiego wieczoru bę-
dzie kulig zaprzęgiem konnym po urokliwej okolicy. Góry Opawskie 
są piękne, a różnorodność pieszych szlaków pozwala na wędrówki 
nawet maluchom. Niedaleko znajduje się też słynny Zamek Moszna,  
w którym dzieci mogą przeżyć przygodę z Harrym Potterem  
w szkole czarów i magii. Nieopodal hotelu przebiega granica pol-
sko-czeska, warto więc pomyśleć o wycieczce do Pragi – samo-
dzielnej bądź zorganizowanej przez lokalne biuro turystyczne. 
Po stronie czeskiej jest też wiele okazji do uprawiania sportów  
i innych aktywności. Nasz hotelowy bus zapewni gościom transport. 
Mamy umowy z wybranymi ośrodkami narciarskimi w Czechach, więc 
nasi goście otrzymują atrakcyjne rabaty. Dzięki temu czują się wyjątkowi, 
a my robimy wszystko, by tak właśnie było.

Hotel Dębowe Wzgórze usytu-
owany u podnóża Gór Opawskich 
między Prudnikiem i Głuchołazami 
to doskonałe miejsce do pracy  
i relaksu dla całej rodziny – z jed-
nej strony zapewnia nowoczesne 
zaplecze konferencyjne, a z drugiej 
odpoczynek w SPA i atrakcje w stre-
fie zabaw dla dzieci.
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Agnieszka Żurakowska,
prezes i właścicielka hotelu
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mBank poleca:  
„100-letnie życie”

JOANNA LATOSZEK

Z inicjatywy mBanku w październiku ukaże się w Polsce głośna książka pt. „100-letnie życie”  
(The 100-year life) brytyjskich autorów Lyndy Gratton i Andrew Scotta, profesorów London Business 

School. Jej lektura może stanowić dobry pretekst do refleksji nad tym, w jakim punkcie kariery jesteśmy, 
co chcemy osiągnąć w życiu zawodowym i prywatnym oraz jakie są nasze mocne i słabe strony.

Gratton i Scott na podstawie danych opracowywanych przez demografów zwracają uwagę na interesujący trend – żyjemy coraz dłużej.  
Połowa rodzących się dziś na Zachodzie dzieci będzie żyć ponad 105 lat. Ich rodzice i dziadkowie także dożyją sędziwego wieku.  
Czy nie należy się zatem zastanowić, co zrobić z tak długim czasem? 

Większość z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, co ten trend będzie dla 
nas oznaczać i jak przełoży się na naszą codzienność. Gratton i Scott 
podpowiadają nam już dziś, że gdy stuletnie życie stanie się normą, 
nasze życie zawodowe, rodzinne i społeczne ulegnie zasadniczemu 
przeobrażeniu. Po pierwsze, odejdziemy od modelu tradycyjnego 
etapu życia, który wyznaczają następujące po sobie okresy nauki, 
pracy i emerytury. Na nasze życiorysy będzie składać się wiele eta-
pów, a ich kolejność nie będzie już ściśle związana – tak jak kiedyś  
– z wiekiem. Będziemy pracować do 80. roku życia i dłużej. Będziemy 
mieli więcej czasu na podróże, hobby, wnuki, naukę, etc. 

Wielu z nas w ciągu życia będzie mogła np. uzyskać dwa dyplomy. 
Choć z danych nie wynika, że nagle zacznie rodzić się więcej dzieci, 
nasze rodziny się powiększą – zapełnią je bowiem długowieczni 
przedstawiciele najstarszych pokoleń.

Jednak 100-letnie życie to nie tylko przesłodzona wizja wieloletniej 
egzystencji. Długie życie to także więcej zagrożeń i większa odpo-
wiedzialność. Dlatego trzeba się na nie dobrze przygotować. Gratton 
i Scott podpowiadają, jak to zrobić. 

Książka nominowana była do tytułu Business Book of the Year 2016 
prestiżowego dziennika „Financial Times”.
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Why Not TRAVEL – Yes, we can!
Dla nas każdy Klient jest nową przygodą. Nigdy się nie poddajemy,

nie ma rzeczy czy spraw niemożliwych – mówią Diana Załoga
i Marcin Nasternak, prezesi biura podróży Why Not TRAVEL.

Skąd wziął się pomysł na Why Not TRAVEL? 
Zaczęliśmy od Work and Travel do Stanów Zjedno-
czonych. Był rok 2005. Zorganizowaliśmy pierwsze 
targi dla Amerykanów, którzy wyłonili spośród na-
szych kandydatów pracowników do swoich zakła-
dów. Później Amerykanie przyjeżdżali cyklicznie. 
W jednym roku wysłaliśmy za ocean 600 osób. Or-
ganizowaliśmy nie tylko wyjazdy do pracy, ale rów-
nież praktyki, kursy językowe czy rok szkolny dla 
uczniów szkół średnich. Zresztą, działamy w tym 
zakresie do dzisiaj. 

A jak ma się Work and Travel do wyjazdów służ-
bowych, które obecnie są Państwa kluczowym 
produktem?
Gdy musieliśmy zakupić 
te 600 biletów zrodził 
się pomysł, aby robić to 
na własną rękę. Działa-
my szybko, przechodzi-
my od słów do czynów. 
Zaprosiliśmy do siebie 
przedstawiciela IATA, któ-
ry przeszkolił naszych pracowników w zakre-
sie zakupu biletów lotniczych. Był rok 2008.  
W firmie utworzyliśmy Dział Kasjerów Lotniczych 
i szukaliśmy odbiorców. Braliśmy udział w prze-

targach. Przełomowym momentem było z pewno-
ścią wygranie przetargu dla Narodowego Banku 
Polskiego, jesienią 2011 roku. Ponieważ w ramach 
umowy zobowiązaliśmy się nie tylko do sprzeda-
ży biletów lotniczych, ale również rezerwacji ho-
telowych, z czasem zapadła decyzja o utworze-
niu kolejnego działu operacyjnego w firmie. I tak  
w roku 2013 powstał Dział Rezerwacji Hotelo-
wych, nasze oczko w głowie. Wtedy składał się  
z 4 osób, obecnie liczy ich prawie 20. 

Po drodze działo się dużo, ale o wszystkim nie 
sposób wspomnieć. Nadmienię może tylko, że  
w 2011 roku otworzyliśmy biuro podróży w Kro-
śnie i zaczęliśmy sprzedawać ofertę katalogową, 

następnie powstało biuro 
w Rzeszowie. 
W 2015 roku zmieni-
liśmy również adres 
głównej siedziby: z Rze-
szowa przenieśliśmy się  
do Kielnarowej. 

Osiągnęliście sukces w bardzo krótkim czasie. 
Jak to się robi?
Jesteśmy młodą, dynamiczną firmą. Świeżość, pozy-
tywna energia i elastyczność pozwoliły nam w szyb-
kim czasie osiągnąć to, czym szczycimy się dzisiaj, 
a co wielu wydawało się jeśli nie trudne, to mało re-
alne. Nigdy się nie poddajemy, dla nas nie ma rzeczy 
czy spraw niemożliwych. Zawsze chcemy zrobić coś 
więcej, lepiej, ale też mamy wiele pokory w sobie, 
dlatego korzystamy z wieloletniego doświadczenia 
naszych pracowników. To oni są naszą największą 
wartością. Dzięki ich zaangażowaniu, wiedzy i ener-
gii jesteśmy tu i teraz.

Ludzie to podstawa. Na co jeszcze stawiacie?
Stawiamy na ciągły rozwój i stale inwestujemy. Roz-
wijamy się we wszystkich aspektach. Powiększyli-

śmy nasz zespół, dzisiaj jest z nami ponad 100 osób! 
Zbudowaliśmy naszą siedzibę w podrzeszowskiej 
Kielnarowej. Ciągle podnosimy kwalifikacje pracow-
ników, inwestujemy również w software i tworzymy 
innowacyjne rozwiązania na rynku, a wszystko po 
to, aby naszym Klientom zapewnić najwyższą jakość 
obsługi. Chcemy ciągle iść do przodu.

Do kogo skierowana jest oferta Why Not TRAVEL?
Pracujemy głównie z Klientami korporacyjnymi, 
którzy działają w różnych branżach. W zasadzie dla 
nas każdy Klient jest jak nowa przygoda. Każdego 
musimy w pewnym sensie się nauczyć, poznać jego 
potrzeby, a czasem pomóc uporządkować obszar 
związany z podróżami. 

To zawsze szalenie ciekawy czas, kiedy rozpoczy-
namy współpracę. Ponieważ nasza rzeczywistość 
jest dynamiczna to również my musimy być zawsze  
o krok z przodu, aby zaproponować i wdrożyć naj-
lepsze możliwe rozwiązanie. Poza firmami korpo-
racyjnymi są z nami również jednostki publiczne, 
fundacje, stowarzyszenia, uczelnie wyższe. Szeroki 
portfel Klientów to również nasz kapitał, bo wiedza 
i doświadczenie są dzisiaj bezcenne.

Zdarzały się nietypowe zlecenia? 
Podróże to bardzo ciekawy obszar, tak jak ludzie. 
Pomysłowość i kreatywność naszych Klientów 
jest nieocenionym motorem do działania. Czasem  
z dnia na dzień organizujemy lot balonem, a czasem 
szukamy mongolskiej jurty, czy rozkładamy czerwo-
ny dywan na płycie lotniska albo czarterujemy heli-
kopter. Świat jest dzisiaj na wyciągnięcie ręki, a my 
nie boimy się podejmować nawet najtrudniejszego 
zadania!

Jakie nowości planujecie dla Klientów? 
Intensywnie pracujemy nad udoskonaleniem naszej 
oferty, a ponieważ słuchamy naszych Klientów, to 
zwykle w ich sugestiach, komentarzach zdobywamy 
najwięcej cennych informacji. A że pomysły powin-
ny szybko wchodzić w fazę realizacji, już dzisiaj pro-
ponujemy naszym Klientom rozwiązanie, dzięki któ-
remu mogą kompleksowo rozliczać swoje delegacje. 
Jednym kliknięciem zaoszczędzą tym sposobem 
masę czasu i pracy, którą kiedyś poświęcali na wyge-
nerowanie druków delegacji. Również obszar MICE 
to pole, na którym mocno się skupiamy, ponieważ 
wiemy jak ważny jest profesjonalizm. I na tym polu 
oferujemy wiedzę i doświadczenie naszych eksper-
tów, którzy swoją pracą dołożą cegiełkę do sukcesu 
każdego wydarzenia.

Nie postawiliśmy jeszcze kropki nad „i”. W głowie 
wciąż rodzą nam się nowe pomysły i robimy wszyst-
ko, aby je zrealizować. Działamy.Marcin Nasternak Diana Załoga

* Źródło: statystyki Why Not TRAVEL, 2016 r.

Posiadamy 7 oddziałów firmy zlokalizowa-
nych w całej Polsce, od Krosna do Gdyni

Zatrudniamy 115 pracowników

Auta, które wynajęliśmy, przejechały  
2 mln km i zużyły 5 cystern paliwa

Nasi Klienci, dla których zarezerwowaliśmy 
bilet lotniczy, okrążyli Ziemię 3500 razy

Klienci, dla których wynajęliśmy hotel, 
nocowali w 25 000 różnych miastach 
na całym świecie; zjedli ponad 100 000 
pysznych śniadań w hotelach
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Vanguard to jeden z gigantów wśród firm zarządzających 
aktywami. Zgromadził ich już około 4 bilionów dolarów. Jedną 
z bardzo istotnych form inwestowania w USA są rachunki eme-
rytalne nazywane potocznie 401(k). Nie chcę się tu rozpisywać 
o tym, jak one działają, ale chciałbym przytoczyć jedną ciekawą 
statystykę. Otóż w październiku 2008 roku zaledwie 4% uczest-
ników programów typu 401(k) zmieniło strukturę swoich portfeli 
inwestycyjnych. Tak, to nie jest pomyłka. Miesiąc po upadku 
Lehman Brothers, kiedy już oczywiste było, że świat zmierza 
w kierunku poważnego kryzysu i recesji, aż 96% oszczędzających 
w portfelach prowadzonych przez Vanguard zdecydowało się nie 
wykonywać żadnych gwałtownych ruchów.

Dla tych, którzy nie pamiętają przypomnijmy, że w październiku 
2008 roku główny indeks amerykańskiej giełdy (S&P500) spadł 
o 17%, a nasz rodzimy WIG stracił niemal jedną czwartą warto-
ści. Co ciekawe, październik 2008 roku wcale nie okazał się „doł-
kiem” na światowych giełdach i początek 2009 roku przyniósł 
dalsze potężne straty, ale od rzeczonego października do końca 
lipca bieżącego roku amerykańska giełda przyniosła ponad 
10-procentowe roczne zwroty (jesteśmy obecnie około 150% 
powyżej tamtego poziomu). Na marginesie, wyniki w Warszawie 
były bardzo podobne.

Nie jest wykluczone, że część klientów Vanguarda była zajęta 
innymi sprawami jak np. poszukiwaniem nowej pracy po znaczą-
cym skoku bezrobocia lub staraniem się, żeby banki nie odebrały 
im domów wziętych za kredyty, na które po prostu nie było ich 
stać. W tym kontekście perspektywa zysków lub strat w portfelu, 
który i tak będziemy mogli spieniężyć dopiero za kilkanaście lub 

kilkadziesiąt lat nie robi większej różnicy. Ale Vanguard podaje 
też inne przypadki w ostatniej dekadzie (kryzys w strefie euro, 
Brexit itp.), kiedy inwestorzy zachowali się bardzo podobnie, tj. 
nie zrobili nic. Po prostu – recesje i krachy na giełdzie są imma-
nentną częścią inwestowania, co nie zmienia faktu, że w długim 
okresie ceny aktywów finansowych zwykle rosną.

Starając się tworzyć portfele inwestycyjne dla klientów ban-
kowości prywatnej mBanku, dość dokładnie zbadaliśmy histo-
ryczne zwroty z różnych klas aktywów. Nie robiliśmy tego po to, 
by mówić inwestorom, że w ostatniej dekadzie amerykańskie 
akcje rosły średnio o około 10%, więc trzeba je kupić i czekać na 
pokaźne zyski. 

Naszym wyliczeniom przyświecał inny cel. Chcieliśmy oszaco-
wać optymalny czas trwania inwestycji w zależności od rodzajów 
aktywów, które w nią wchodzą. Spojrzeliśmy na niemal 20 lat hi-
storii na rynkach finansowych, która przecież obfitowała w spek-
takularne wydarzenia: ataki na World Trade Center, pęknięcie 
bańki internetowej, bankructwa krajów Ameryki Łacińskiej, ropa 
po 100$, Wielki Kryzys Finansowy, kryzys w strefie euro czy 
wreszcie zawirowania polityczne w Polsce.
Co się okazało? Otóż dla inwestora o profilu bardzo konserwa-
tywnym (a zatem inwestującego głównie w obligacje), który ma 
bardzo niską akceptację dla nawet krótkoterminowych strat, 
optymalnym horyzontem inwestycyjnym jest 1,5-2,5 roku. Dla 
kogoś, kto chce mieć bardziej zrównoważony portfel ze znaczącą 
ekspozycją na rynek akcji okres ten rośnie do ok. 3-4 lat. Z kolei 
dla kogoś, kto chce inwestować bardzo agresywnie, najlepiej by-
łoby, gdyby zdecydował się na utrzymywanie środków przez co 
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Aby oszacować optymalny czas trwania inwestycji w zależności od rodzaju aktywów 
przeanalizowaliśmy niemal 20 lat historii na rynkach finansowych, obfitującej  

w spektakularne wydarzenia. Oto nasze wnioski.

BARTOSZ PAWŁOWSKI  
chief investment officer private banking, mBank

Inwestowanie to proces, 
a procesy trwają

najmniej 5-7 lat. Okresy te oczywiście nie gwarantują osiągnię-
cia oczekiwanych stóp zwrotu, ale znacząco minimalizują ryzyko 
straty. Przypomnę raz jeszcze – inwestor, który w październiku 
2008 roku nie sprzedał swoich akcji w USA, stracił jeszcze kolejne 
30% do marca 2009 roku, zanim rynek zaczął swój marsz w górę. 
A kryzysy, takie jak ten z 2008 roku, naprawdę zdarzają się raz 
na kilkadziesiąt lat…

Aby unaocznić wyniki naszych badań 
posłużmy się hipotetycznym portfelem 
składającym się w połowie z akcji, 
a w połowie z obligacji (połowa obu 
w Polsce, a połowa za granicą). Wykres 
poniżej pokazuje rozkład stóp zwrotu 
w zależności od okresu utrzymywania 
inwestycji, a wielkości „bąbelków” 
wskazują na częstotliwość osiągania 
odpowiednich zwrotów.

Jak czytać ten wykres? Jeśli zainwe-
stowalibyśmy w taki portfel na jeden rok, to rozkład zwrotów 
od 2000 roku byłby między -30% a +30%, czyli – przyznacie 
Państwo – niezbyt zachęcający. Przy wydłużeniu inwestycji 
do dwóch lat, liczba „bąbelków” po lewej stronie znacząco się 
zmniejsza, choć w dalszym ciągu musimy liczyć się z dwu-
cyfrowymi stratami. Z kolei przy trzech latach zdecydowanie 
minimalizujemy ryzyko strat, choć oczywiście nie eliminujemy 
ich całkowicie. Owszem, raczej nie zdarzy się też średnioroczny 
wzrost portfela o 30%, ale tego typu oczekiwania lepiej zabrać ze 
sobą do kasyna lub kolektury Lotto.

Obecnie banki w Polsce agresywnie obcinają oprocentowanie 
lokat, a Narodowy Bank Polski nie kwapi się z podwyższaniem 

stóp procentowych z historycznie niskiego poziomu 1,5%. Dzieje 
się tak, mimo że inflacja zbliżyła się do ok. 2% po tym, jak mię-
dzy drugą połową 2014 roku a końcem zeszłego notowaliśmy 
spadki cen towarów i dóbr konsumpcyjnych. Innymi słowy, nie 
dość, że lokaty dają zarobić o wiele mniej niż kiedyś, to jeszcze 
odsetki są „zjadane” przez inflację. 
Zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów (w tym ekonomistów 
mBanku) taka sytuacja potrwa jeszcze przez jakiś czas, co wy-

muszać będzie na oszczędzających 
zmiany w zachowaniu oraz przeno-
szenie części oszczędności w bardziej 
ryzykowne instrumenty, takie jak 
obligacje czy akcje. A ponieważ rynek 
jest stosunkowo słabo rozwinięty pod 
względem udziału inwestycji w port-
felach Polaków, to często decydują 
się oni na ryzykowne inwestycje po 
raz pierwszy w życiu. I mówimy tu 
zarówno o bardzo zamożnych osobach 
korzystających z usług zarządzania ak-

tywami czy doradztwa inwestycyjnego w bankowości prywatnej 
mBanku, jak i o inwestorach detalicznych, którzy kupują jed-
nostki uczestnictwa w mFunduszach Dobrze Lokujących, których 
kierunki inwestycyjne również my determinujemy.

Podsumowując, jeśli ktoś już po raz pierwszy rzuca się na otwarte 
i nierzadko wzburzone wody inwestowania na światowych 
rynkach finansowych, to absolutnie kluczową kwestią jest świa-
domość, że inwestowanie to proces wyboru aktywów, który cha-
rakteryzuje się między innymi tym, że czasem trwa dość długo. 
Parafrazując nieco nieśmiertelny skecz kabaretu Dudek: „Ile się 
zarobi, tyle się zarobi. Ja się pytam, na ile trzeba zainwestować, 
żeby ryzykować, że się straci?”.

3 lata

2 lata

1 rok

-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%

Gdy oprocentowanie lokat 
spada, a stopy procentowe 

są na rekordowo niskim 
poziomie warto wiedzieć, w jaki 
sposób inwestować w bardziej 
ryzykowne instrumenty, które 
dają szansę na wyższe zyski.
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Rozwiewamy mity i omawiamy podstawowe fakty związane z usługą faktoringu.

Fakty i mity 
o faktoringu
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ELŻBIETA ZAREMBA
dyrektor Departamentu Oceny Ryzyka, mFaktoring S.A.

MIT Kredyt obrotowy jest korzystniejszym i mniej  
skomplikowanym rozwiązaniem dla firm.

PRAWDA Kredyt obrotowy jest zazwyczaj nieco tańszy 
od faktoringu, jest to jednak narzędzie o wiele mniej 
elastyczne i wymagające dużo większych zabezpie-
czeń po stronie klienta. Faktoring, inaczej niż kredyt, 
przeznaczony jest nie tylko dla firm o bardzo dobrej 
kondycji finansowej, ale również dla tych firm, które 
mają przejściowe problemy z płynnością. Należy pamię-
tać, że faktoring to nie tylko finansowanie, ale również 

zarządzanie należnościami, czego kredyt obrotowy nie 
może zapewnić. W przypadku kredytu brak jest również 
możliwości zlecenia monitoringu należności oraz windy-
kacji. Faktoring jest kompleksowym rozwiązaniem, dzięki 
któremu klienci mogą skoncentrować się na spokojnym 
prowadzeniu działalności biznesowej. Do obowiązków 
faktora należy bowiem zarządzanie należnościami, czyli 
kontrolowanie terminowości spłat odbiorców włącznie 
z windykacją długu. Faktor prowadzi również księgowanie 
i rozliczanie należności, co klient może śledzić na bieżąco 
w udostępnionej mu aplikacji internetowej.  

MIT Faktoring jest przeznaczony dla dużych firm,  
prowadzących działalność od wielu lat.

PRAWDA Korzystanie z faktoringu jako narzędzia finan-
sowego jest możliwe wyłącznie w przedsiębiorstwach 
prowadzących sprzedaż towarów lub usług na zasadzie 
odroczonych terminów płatności. Skala prowadzonej 
działalności nie ma tu znaczenia, ponieważ faktoring 
jest dobrym rozwiązaniem zarówno dla bardzo dużych 
przedsiębiorstw, jak też średnich i małych firm. Klientami 
firm faktoringowych mogą być nie tylko przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność od wielu lat, ale także firmy 
stosunkowo młode (działające co najmniej od 2 lat, 
a w wyjątkowych sytuacjach nawet krócej). Jest to ide-
alny instrument finansowy również dla średnich i małych 
przedsiębiorstw, które do swojego rozwoju potrzebują 
wsparcia wiarygodnego partnera finansowego.

MIT Faktoring to narzędzie wyłącznie dla 
firm mających stabilną sytuację finansową. 

PRAWDA Faktoring może być stosowany 
z powodzeniem także w tych firmach, które 
odczuwają przejściowe trudności finansowe, 
a co za tym idzie potrzebne im są środki na 
finansowanie bieżącej działalności. Ważne jest 
też, aby dostawca miał zachowaną ciągłość 
współpracy ze swoimi kontrahentami (odbior-
cami), jako że to właśnie powtarzalna sprzedaż 
generuje należności będące podstawą stałego 
finansowania firmy. 

Faktoring zagraniczny jest równie bezpieczny 
jak krajowy.

Factors Chain International (FCI) to organizacja skupia-
jąca największe firmy faktoringowe na świecie, w tym 
mFaktoring. Faktoring zagraniczny z przejęciem ryzyka 
niewypłacalności odbiorcy może być realizowany 
w ścisłej współpracy z drugim faktorem w ramach FCI. 
Kooperacja z partnerami zagranicznymi daje możliwość 
sprawdzenia odbiorcy naszego klienta przez instytucję 
finansową działającą w kraju odbiorcy. Faktor lokalny 
nawiązuje z tym odbiorcą bezpośredni kontakt i dokonuje 
oceny kondycji finansowej wyrażającej się w przyzna-
nym limicie.

Dodatkową wartością jest to, że faktorzy z kraju odbiorcy 
niejednokrotnie posiadają bezpośrednie doświadczenia 
we współpracy z badanym odbiorcą, znają jego zacho-
wania płatnicze, które uwzględniają przy podejmowaniu 
decyzji o wysokości przyznanego limitu. Weryfikacja 
odbiorców zagranicznych przez instytucje finansowe 
daje dostawcy poczucie bezpieczeństwa, daje pewność, 
że jego zagraniczny partner jest podmiotem wiary-
godnym. Dzięki tej wiedzy dostawca może decydować 
o rozwijaniu współpracy, może też śmiało podjąć decyzję 
o rozpoczęciu współpracy z nowo pozyskanym odbiorcą 
zagranicznym. Faktoring eksportowy z przejęciem ryzyka 
niewypłacalności odbiorcy może być również realizo-
wany w oparciu o współpracę z instytucją ubezpiecza-
jącą należności.

Faktoring poprawia relacje firm  
z wszystkimi kontrahentami.

Faktoring jest narzędziem finansowym, które 
przynosi korzyść nie tylko dostawcy, ale też kontra-
hentom (odbiorcom). Dostawca otrzymuje niemal 
natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może 
pozwolić sobie na dłuższy okres oczekiwania na 
zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę. 
Wydłużenie terminów płatności może wpłynąć na 
polepszenie relacji firmy ze swoimi kontrahen-
tami, na poprawę konkurencyjności, zwiększenie 
sprzedaży. 

Takie rozwiązanie umożliwia zaproponowanie od-
biorcom korzystniejszych warunków współpracy od 
tych, które oferuje konkurencja. Faktoring jest też 
korzystny dla dostawców klienta firmy faktoringo-
wej, ponieważ klient dysponując szybką gotówką 
pozyskaną od faktora może na bieżąco regulować 
swoje zobowiązania wobec dostawców, przez co 
może realnie wpływać na poprawę współpracy, 
możliwość negocjacji dotychczasowych warunków 
współpracy (np. skont, rabatów). 

Firma korzystająca z faktoringu może uzyskać 
nawet 90-95% wartości wystawionych faktur już 
niemal w momencie dostarczenia towarów.

Firma faktoringowa nabywa w formie cesji wierzy-
telność od przedsiębiorstwa. Uczestnikiem tego 
procesu jest odbiorca towarów lub usług, który 
zobowiązany jest do zapłaty za otrzymany towar 
lub wykonaną usługę. Skutkiem zawartej umowy 
faktoringowej jest zmiana wierzyciela. Najważniej-
szą zaletą faktoringu jest to, iż na konto dostawcy 
niemal natychmiast trafia znaczna część środków 
na poczet przyszłej płatności. Klient nie martwi się 
też kontrolą spływu należności, kontaktem z kon-
trahentem, gdyż to zadanie przejmuje faktor, który 
monitoruje spłatę wierzytelności. Wypłata pozosta-
łej części należnej kwoty następuje po uiszczeniu 
przez odbiorcę wpłaty na konto faktora. 

Mity

Fakty



Najczęściej pomagając dzieciom rodzice wykorzystują własną 
wiedzę (88 proc. w grupie najstarszych dzieci, 79 proc. u dzieci 
7-9 lat) oraz podręczniki i ćwiczenia szkolne (ok. 75 proc. w obu 
starszych grupach, tylko 47 proc. wśród młodszych). W przy-
padku starszych dzieci przestają tłumaczyć im praktyczność 
matematyki, skupiając się na jej abstrakcyjności – z 50 proc. do 
30 proc. spada wykorzystywanie przedmiotów z otoczenia do 
tłumaczenia zagadnień matematycznych. 

Do Internetu rodzice sięgają dopiero na późniejszym etapie 
nauki oraz głównie po to, by znaleźć zestawy zadań matema-
tycznych i ich rozwiązania (44 proc. rodziców dzieci najstarszych 
vs. 22 proc. rodziców dzieci najmłodszych). Gry komputerowe czy 
aplikacje akceptowane są przez rodziców wyłącznie jako uzupeł-
nienie, dodatkowa zabawa. 

A co wybierają dzieci? Mają zupełnie odmienne preferencje. 
Najbardziej lubią gry planszowe (46 proc. odpowiedzi; wykorzy-
stywane tylko przez 24 proc. rodziców), matematyczne gry na 
komputerze (43 proc. odpowiedzi; wykorzystanie przez rodziców: 
12 proc.) czy aplikacje i programy na tablet/telefon (32 proc. 
odpowiedzi; wykorzystanie przez rodziców: 9 proc.). Im starsze 
dziecko, tym bardziej preferuje cyfrowe formy. 

A dzieci im starsze, tym mniej lubią matematykę
Wbrew preferencjom dzieci, które im starsze, tym bardziej wo-
lałyby cyfrowe formy wsparcia, rodzice coraz częściej wykorzy-
stują tradycyjne metody nauczania. Towarzyszy temu wyraźny 
regres w postrzeganiu matematyki przez dzieci. 

Z przedmiotu najbardziej lubianego (71 proc. dzieci w wieku  
5-6 lat) matematyka staje się przedmiotem lubianym coraz 
mniej. Z 3 do 16 proc. wzrasta grupa dzieci zdecydowanie nie-
lubiących matematyki (dzieci w wieku 5-6 lat versus 10-12 lat). 
W konsekwencji wzrasta też poczucie, że jest to trudna dziedzina. 
Tylko 9 proc. dzieci w wieku 5-6 lat uważa matematykę za trudną 
lub raczej trudną. Wśród dzieci 10-12-letnich odsetek ten wzrasta 
dwukrotnie. 

Podsumowanie
Polscy rodzice dostrzegli, że matematyka jest szansą na lepszą 
przyszłość dla ich dzieci. Zdają sobie sprawę, że wiele zawodów 
przyszłości opiera się na jej dobrej znajomości. Dlatego przykła-
dają do jej nauczania dużą wagę i poświęcają temu czas. 
Robią to jednak tradycyjnymi metodami, kopiując schematy 
nauczania ze swoich szkolnych czasów. Dość wcześnie przestają 
uczyć dzieci matematycznego sposobu patrzenia na otaczający 
świat, wykorzystywania codziennych przedmiotów do nauki tego 
przedmiotu. Zagadnienia tłumaczą w abstrakcyjny sposób – po-
dobnie jak w szkole, z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi 
jak np. podręczniki czy zestawy zadań. W zakresie nauczania 
rodziców ominęła również cyfrowa rewolucja. Narzędzia cyfrowe 
i mobilne uważają jedynie za dodatkowe wsparcie, nie widzą ich 
potencjału w przyswajaniu wiedzy. 

To znacząco rozmija się z oczekiwaniami dzieci, które dodatkowo 
postrzegają matematykę jako zbyt abstrakcyjną – bo tłuma-
czoną na obcych wzorach – i wskutek tego nie dostrzegają jej 
obecności w realnym świecie. 
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Najnowsze badanie „Wsparcie rodziców w nauce matematyki”, 
przeprowadzone przez Kantar MillwardBrown na zlecenie mFun-
dacji (lipiec 2017 r.) wykazało, że polskie rodziny mają wiele 
obowiązków związanych z pracami domowymi najmłodszych.  
Aż 95 proc. rodziców pomaga swoim pociechom 
w odrabianiu lekcji lub uczeniu się nowych zagad-
nień. Taką postawę rodzice uważają za naturalną 
– 83 proc. uważa, że pomoc w nauce jest ich obo-
wiązkiem. Tylko 28 proc. rodziców uważa, że za wy-
kształcenie dziecka odpowiadać powinna wyłącznie 
placówka edukacyjna.

Matematyka traktowana priorytetowo
Średnio dzieci i rodzice spędzają na odrabianiu lekcji i dalszej 
nauce ponad 1,5 godziny dziennie, z czego najwięcej, bo prawie 
40 minut poświęcają matematyce.
Polscy rodzice mają bardzo pozytywny stosunek do królowej 
nauk. Prawie ¾ wszystkich przebadanych rodziców uważa mate-
matykę za jeden z najważniejszych przedmiotów w szkole. 
Im starsze dziecko, tym ważniejsza jest matematyka dla rodzi-
ców. Jej naukę przedkłada się nawet ponad języki obce. Odsetek 
rodziców stawiających matematykę na pierwszym miejscu 
rośnie wraz z wiekiem dziecka.

W matematyce rodzice pomagają sami
Poza szkołą dzieci uczą się matematyki przede wszystkim 
w domu, pod okiem rodziców. Wraz z wiekiem dziecka zmienia 
się model tej dodatkowej pracy. W najstarszej grupie dzieci  
(10-12 lat) da się zaobserwować wzrost znaczenia zajęć dodatko-
wych u korepetytorów (z 6 proc. dzieci w wieku 5-6 lat do 18 proc.  
najstarszych) i zmniejszenie częstotliwości udzielania pomocy 
w domu. Wciąż jednak dominujące pozostaje uczenie się 

w domu. Być może dlatego, że rodzice bardzo dobrze oceniają 
swoje umiejętności matematyczne: aż 62 proc. z nich uważa, że 
matematyka jest dla nich łatwa. 

Ale nie są na tym polu zbyt kreatywni 
Podejście rodziców do nauki matematyki jest trady-
cyjne. Brakuje im wiedzy i wyobraźni jak można nie-
standardowo uczyć tego przedmiotu. W większości 
nie czują też takiej potrzeby – uważają matematykę 
za łatwy do opanowania materiał i kopiują schematy 
znane im doskonale z okresu własnych doświadczeń 
szkolnych.  

Stosunkowo największą kreatywnością wykazują się rodzice 
dzieci najmłodszych (5-6 lat). Od 7. roku życia dziecka wśród 
rodziców dominują tradycyjne metody nauki: tłumaczenie zasad 
matematyki (85 proc. w grupie 10-12), sprawdzanie odrobionych 
lekcji (80 proc.), wspólne rozwiązywanie zadań z książki (77 proc.) 
i przepytywanie dziecka (np. z tabliczki mnożenia).

Co ciekawe, choć sami nie jesteśmy zbyt postępowi, szkole sta-
wiamy wysokie wymagania wobec metod nauczania. Z badania 
mFundacji wynika, że rodzice chcieliby, aby szkoła bardziej kre-
atywnie podchodziła do nauczania dzieci matematyki – uważa 
tak 80 proc. ankietowanych. Tylko co czwarty rodzic uważa, że 
współczesna szkoła dobrze radzi sobie z uczeniem dzieci. 

Metody rodziców rozmijają się z oczekiwaniami dzieci
Rodzice usilnie trzymają się metod nauczania, które sami pa-
miętają, podczas gdy ich dzieci – pokolenie urodzone w dobie 
wszechobecnego Internetu – naturalnie wybierają aplikacje 
mobilne czy platformy internetowe. 

m F u n d a c j a
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Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji mBanku, blisko 95 proc. rodziców  
pomaga dzieciom w nauce, z czego najwięcej czasu (aż 40 proc.) poświęcają na matematykę. 

KINGA WOJCIECHOWSKA-RULKA

Nadchodzi cywilizacja konkretu? 
Rodzice inwestują w naukę 
matematyki swoich dzieci
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Konkurs III – ogólny przeznaczony jest dla podmiotów z sek-
tora MSP z całej Polski. Odstąpiono tym razem od naboru 
przeznaczonego tylko dla wybranych PKD sektora związanego 
z elektromobilnością.

Nowością jest jednak odrębny konkurs (IV) dla projektów 
realizowanych przez MSP, ale wyłącznie na terenie średnich 
miast. Wykaz 255 miast (powyżej 20 tys. i 15 tys. mieszkańców 
będących stolicami powiatów w wyjątkiem miast wojewódzkich), 
ujęto w załączniku 11 Regulaminu konkursu. Tym samym wpi-
sano się w pakiet działań dla średnich miast i realizacji Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Zwiększono łączną kwotę do 
rozdysponowania w ramach dwóch konkursów o 350 tys. PLN. Bu-
dżet III i IV konkursu to razem 1,15 mld PLN, w tym dla projektów 
realizowanych w średnich miastach zarezerwowano 400 mln PLN.

Zróżnicowano wymagany próg przychodów  ze sprzedaży 
w co najmniej jednym roku obrotowym (12 m-cy) w okresie 
3 lat przed złożeniem WoD. W przypadku średnich przedsię-
biorstw nadal należy wykazać co najmniej 1 mln PLN, natomiast 
w przypadku mikro-/małych podmiotów obniżono próg przycho-
dów do kwoty co najmniej 600 tys. PLN.

Zróżnicowano również wymóg dotyczący minimalnych łącz-
nych kosztów kwalifikowanych projektu (ł.k.k.). 
W przypadku mikro-/małych firm wartość inwestycji to co naj-
mniej 5 mln PLN. W przypadku podmiotów średnich – bez zmian 
nadal min. 10 mln PLN ł.k.k.

Skrócono okres realizacji inwestycji z 36 do 30 m-cy. 
Wskazano również konkretną datę 30.09.2018 r., do której naj-
później musi rozpocząć się realizacja inwestycji (w poprzednich 
naborach nie było wskazanego terminu).

Zmieniono liczbę punktów w ocenie merytorycznej. 
Obecnie upoważniającym do uzyskania wsparcia jest min.  
12 pkt. (było 14 pkt.). Maksymalnie można uzyskać 20 pkt. 
(poprzednio max. 18 pkt.). W III i IV konkursie zwiększono liczbę 
punktów w kryterium merytorycznym nr 2 „Przygotowanie pro-
jektu do realizacji” (było max. 1 pkt., obecnie max. 3 pkt.). 
Promowane będzie bardzo dobre przygotowanie projektu do 
realizacji (dostępność wymaganych pozwoleń na budowę, 
opinii środowiskowych lub informacji o braku takich pozwo-
leń dla realizacji projektu). Kierunkowo planuje się również 
obniżenie do 12 pkt. progu minimalnego dla konkursów 
I-II – szansa dla projektów, które w poprzednim naborze nie 
zostały objęte dofinansowaniem, a spełniały kryteria dostępu, 
w tym wykazały wysoki potencjał innowacyjności.

Nadal trzeba będzie prawidłowo udokumentować źródła 
finansowania inwestycji np. poprzez przedłożenie promesy 
kredytowej. Ważność promesy musi opiewać na min.  
6 m-cy od daty złożenia WoD (poprzednio do konkretnej daty).

Ważność warunkowej umowy o dofinansowanie
W Regulaminie (III-IV konkursu) doprecyzowano, że potwierdze-
nie zewnętrznych źródeł finansowania będzie musiało nastąpić 
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f u n d u s z e  u n i j n e

Połącz siły i wykorzystaj 
wsparcie unijne na innowacje

EWA BOJAŃCZYK  
wicedyrektor ds. Unii Europejskiej, mBank
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Na same tylko inwestycje (dz. 2.1, dz. 2.3.1 i dz. 3.2.1) szacuje 
się ponad 1,3 mld PLN. Do tego planowany jest jeszcze prawdo-
podobnie ostatni nabór wniosków w ramach dz. 3.2.2 Kredyt na 
innowacje technologiczne PO IR. Budżet tego działania będzie 
ostatecznie uzależniony od wyników oceny projektów z rundy 
kwietniowej i pozostałych do dyspozycji środków. 

W 2018 r. będzie można również pozyskać wsparcie na przetwór-
stwo produktów rolnych – w I kw. 2018 r. w ramach dz. 4.2 (dota-
cja ma być zwiększona do 10 mln PLN), a w III kw. w ramach  
dz. 16.1 PROW (dotacja max. 12 mln PLN). 

Czy warto i jakie korzyści daje finansowanie projektów ze 
środkami z dotacji unijnej?
Dotacja daje możliwość m.in.:
•  sfinansowania oceny ryzyka nowych ścieżek/wariantów roz-

woju firmy, produktów, kosztów badań rynku, znakowania, 
testowania i certyfikacji jakości produktów, procesów czy usług 
sfinansowania infrastruktury do prowadzenia prac B+R we wła-
snym zakresie pokrycia części kosztów badań przemysłowych, 
czy prac zleconych, w tym m.in. kosztów wynajęcia specjali-
stycznych laboratoriów, wynagrodzeń pracowników naukowych 
zaangażowanych w projekcie B+R,

•  wdrożenia innowacji – wprowadzenie nowego produktu, pro-
cesu, technologii, będącej wynikiem własnych lub zleconych 
prac B+R, 

•  zwrotu części nakładów projektu/inwestycji, 
•  prostego dokapitalizowania firmy, 
•  spłaty części kredytu na finansowanie inwestycji max. do wy-

sokości kwoty dotacji wypłacanej w trybie refundacyjnym,
•  dofinansowania części kosztów ustanowienia i zabezpieczenia 

płatności zaliczkowych z wykorzystaniem pomocy de minimis 
(patrz np. w przypadku dz. 3.2.1 PO IR).

Na co zwracać uwagę – zmiany, nowości?
Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu na rzecz 
MSP (dz. 2.3.1 PO IR) rozszerzono o wdrożenie innowacji. 
Do tej pory wsparcie było tylko na zakup:
•  usług doradczych w zakresie innowacji, w tym m.in. zakup 

analiz wariantów/ścieżek rozwoju poprzez wdrożenie innowacji, 
analiz ryzyka wdrożenia nowej technologii/nowego produktu, 
przygotowanie szczegółowego modelu finansowania rozwoju 
wraz z wdrożeniem innowacji, opracowanie strategii marketin-
gowej dla danego wyrobu, pomoc w opracowaniu dokumentacji 
technicznej dla nowego rozwiązania, pomoc w przygotowa-
niu umowy zakupu nowej technologii, doradztwo związane 
z ochroną praw własności intelektualnej, badania stanu tech-
niki i czystości patentowej itp.

•  usług wsparcia innowacji obejmujących m.in. udostępnienie 
przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, 
badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania i certyfika-
cji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, 
procesów i usług.

W ramach naboru 10.08.17-28.02.18, zwiększono max. kwotę 
usług proinnowacyjnych z 420 tys. PLN do 500 tys. PLN. 
Dołożono również możliwość pokrycia kosztów wdrożenia in-
nowacji. Należy pamiętać, że zakup środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych nie może przekroczyć jednak 200% 
łącznych kosztów proinnowacyjnych (max. 1 mln PLN). To może 
być HIT z uwagi na kompleksowe podejście do innowacji. 

Zmiany kryteriów dostępu i oceny w dz. 3.2.1 PO IR (badania 
na rynek)
Od 5.09.17 r. do 28.02.18 r. można składać do PARP wnioski na 
wdrożenie nowych produktów, będących rezultatem wyników 
prac B+R w ramach dwóch konkursów dz. 3.2.1 PO IR. 

Jesień 2017 r. i początek 2018 r. będą bardzo gorącym okresem „walki o dotacje”.  
Na badania i rozwój oraz wdrożenie innowacji w ramach wybranych tylko działań PO IR, których nabory 

planowane są do 28.02.2018 r., przewidziano ok. 2,8 mld PLN. 

dz. 2.3.1  Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP PO IR 2014-20

BYŁO

Zakres
wsparcia

Zakup usługi proinnowacyjnej od akredytowanych IOB
• usług doradczych w zakresie innowacji
• usług wsparcia innowacji

Usługi proinnowacyjne
(usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi 
wsparcia innowacji)
min. 50 tys. PLN – max. 420 tys. PLN

Usługi proinnowacyjne
•  przy intensywności 70% k. usług proinnowacyjnych 

min. 35 tys. PLN – max. 294 tys. PLN
•  przy intensywności 50% k. usług proinnowacyjnych 

 min. 25 tys. PLN – max. 240 tys. PLN

Usługi proinnowacyjne
•  przy intensywności 70% k. usług proinnowacyjnych 

min. 35 tys. PLN – max. 350 tys. PLN (ZMIANA)
•  przy intensywności 50% k. usług proinnowacyjnych 
min. 25 tys. PLN – max. 350 tys. PLN (ZMIANA)

Regionalna pomoc inwestycyjna (NOWOŚĆ)
•  przy min. kosztach inwestycji 10 tys. PLN 
25-70 tys. PLN

•  przy max. kosztach inwestycji 1 mln PLN 
max. 250 tys. PLN

Usługi proinnowacyjne
(usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji)
min. 50 tys. PLN – max. 500 tys. PLN (ZMIANA)

Regionalna pomoc inwestycyjna (NOWOŚĆ)
≤200% kosztów proinnowacyjnych
min. 100 tys. PLN – max. 1 mln PLN

Zakup usługi proinnowacyjnej od akredytowanych IOB
• usług doradczych w zakresie innowacji
• usług wsparcia innowacji

Koszty wdrożenia innowacji (NOWOŚĆ)

Kwota k.k.

Kwota  
dotacji

JEST



w terminie do 3 m-cy od zawarcia UoD (po-
przednio do 3 m-cy od wejścia w życie UoD). 
Do tego czasu umowa o dofinansowanie będzie 
miała jedynie charakter warunkowy. Niedostar-
czenie wymaganych dokumentów w terminie 
skutkować będzie rozwiązaniem umowy. 
Istnieje możliwość wydłużenia tego terminu 
max. o 90 dni.

Rozliczenie zaliczki w wysokości co najmniej 
70% łącznej kwoty przekazanych transz wydłu-
żono do 6 m-cy. W I-II konkursie rozliczenie po-
winno nastąpić w ciągu 90 dni od otrzymania 
transz zaliczki. 

Zabezpieczenie płatności zaliczkowych
W ramach dz. 3.2.1 zaliczki mogą stanowić nie 
więcej niż 40% kwoty dotacji. PARP wymaga 
dodatkowego zabezpieczenia płatności zalicz-
kowych na łączną kwotę przyznanych zaliczek. 
Koszt zabezpieczenia, o ile zostanie wykazany 
w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
projektu, może być kosztem kwalifikowanym. 
Stanowi wówczas pomoc de minimis. 

Liczba wniosków o dofinansowanie  
w ramach konkursu
Nie można składać jednocześnie dwóch WoD do 
równoległych konkursów (III i IV) na ten sam 
projekt. Jeżeli zostanie złożony więcej niż jeden 
WoD dotyczący tego samego projektu, oce-
niony zostanie tylko WoD złożony jako pierw-
szy. Można natomiast złożyć więcej niż jeden 
WoD, o ile nie dotyczą tego samego projektu.

Kwota dofinansowania dla nowej inwestycji 
w ramach dz. 3.2.1. PO IR pozostaje bez zmian 
i nie może przekroczyć 20 mln PLN.

We wrześniu i październiku 2017 r. mBank pla-
nuje cykl spotkań z klientami, podczas których 
szczegółowo omówimy nowości, zmiany i kwe-
stie, na które należy zwrócić uwagę w trakcie 
aplikowania o wsparcie, realizacji i rozliczania 
projektów unijnych.
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Więcej informacji na temat 
naboru wniosków. Zainteresowa-
nych zapraszamy do kontaktu 
z doradcą klienta w mBanku.

Badanie na rynek PO IR 2014-20

Budżet

BYŁO
(nabór 13.03-26.04.2017)

BRAK BRAK

BRAK

min. 10 mln PLN 
dla wszystkich 

MSP

36 m-cy (3 lata)

BRAK konkretnej daty
(po dniu złożenia WoD, nie później niż  

3 m-ce od podpisania UoD)

w ciągu 90 dni 
od otrzymania transz zaliczki

min. 14/max. 18 pkt.
Kryterium meryt. nr 2: „Przygotowanie 

projektu do realizacji” (0-1 pkt.)

Kierunkowo planuje się obniżenie do 12 pkt. progu 
minimalnego upoważniającego do objęcia wsparciem.
Szansa dla projektów, które w I-II konkursie nie zostały 
objęte dofinansowaniem a spełniały kryteria dostępu, 

w tym wykazały wysoki potencjał innowacyjności.

nie krócej niż do 31.10.17

do 3 m-cy od dnia wejścia w życie UoD
• patrz kryt. meryt. nr 5 i zapisy 

Regulaminu konkursu.

Niedostarczenie wymaganych dokumentów w terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy.
Istnieje możliwość wydłużenia terminu max. o 90 dni.

do 3 m-cy od dnia zawarcia UoD 
(ZMIANA)

• patrz kryt. meryt. nr 5 i zapisy 
Regulaminu konkursu.

nie krócej niż 6 m-cy od daty 
złożenia WoD (ZMIANA)

min. 12/max. 20 pkt. (ZMIANA)
Kryterium meryt. nr 2: 

„Przygotowanie projektu do 
realizacji” (0-1-3 pkt.)

Promowane będzie bardzo dobre przygotowanie 
projektu do realizacji (dostępność wymaganych 

pozwoleń na budowę, opinii środowiskowych 
lub informacji o braku takich pozwoleń dla 

realizacji projektu).

100% kwoty zaliczki – na łączną kwotę przyznanych zaliczek
 W formie określonej w §6 ust. 4 pkt. 2-5 rozporządzenia ws. zaliczek, tj.:
 •  poręczenia bankowego lub poręczenia SKOK, z tym, że zobowiązanie SKOK  

jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym 
 • gwarancji bankowej
 • poręczenia, o którym mowa w art.6b ust.5 pkt.2 „ustawy PARP”

Koszt zabezpieczenia może stanowić koszt kwalifikowany.  
Jest pomocą de minimis, o ile zostanie ujęty w HRF Projektu.

w ciągu 6 m-cy 
od otrzymania transz zaliczki 

(ZMIANA)

do 30.09.2018 (NOWOŚĆ)
(po dniu złożenia WoD, nie później 

niż 3 m-ce od podpisania UoD)

30 m-cy (ZMIANA)

min. 5 mln PLN 
dla wszystkich 

MSP

min. 5 mln PLN 
dla mikro-/małych (ZMIANA)

min. 10 mln PLN 
dla średnich przedsiębiorstw

BRAK

na terenie 
średnich miast

(NOWOŚĆ)  
wykaz 255 

miast w zał. 11 
Regulaminu 

 Konkursu

projekty dot. 
elektromobilności 

(19 kodów PKD)

≥ 1 mln PLN
w przypadku wszystkich MSP  

(mikro-/małych /średnich) 
przedsiębiorstw

≥ 1 mln PLN
w przypadku średnich 

przedsiębiorstw

≥ 600 tys. PLN
w przypadku mikro-/małych 

(ZMIANA)

800 mln PLN

750 mln PLN 750 mln PLN 400 mln PLN50 mln PLN

1,15 mld PLN

Konkurs I
(ogólny)

Konkurs II
(elektromobilność)

Konkurs III
(ogólny)

Konkurs IV
(średnie miasta)

JEST
(nabór 05.09.2017-28.02.2017)

Preferencje 
dotyczące branży

Preferencje 
dot. lokalizacji 

inwestycji

Okres realizacji

Rozpoczęcie  
projektu

Wartość projektu 
(ł.k.k.)

Beneficjent
– wymóg dot. 

przychodów ze sprzedaży 
w co najmniej jednym 

roku obrotowym 
w okresie 3 lat przed 

złożeniem WoD

Rozliczenie zaliczki 
w wysokości co najmniej 

70% łącznej kwoty 
przekazanych transz

Zabezpieczenie 
zaliczek 
(WAŻNE)

Ocena 
merytoryczna  

(min./max. 
liczba pkt.)

Ważność promesy 
kredytowej

Udokumentowanie 
zewnętrznych 

źrodeł finansowania 
projektu – ważność 

warunkowej UoD

dz. 3.2.1

Płatności z Android Pay szybko przypadły do gustu mobilnym 
klientom i dziś niemal co druga osoba korzystająca z Android 
Pay w Polsce ma w smartfonie kartę wydaną przez mBank.

– Liczymy, że rozszerzenie funkcjonalności Androida Pay 
w mBanku o karty Visa przyczyni się do dalszej popularyzacji 
płatności mobilnych. Nasze dotychczasowe doświadczenia 
pokazują, że jest to usługa z ogromnym potencjałem. Liczba 
i wartość realizowanych w ten sposób transakcji wciąż wzrasta 
dzięki ponad 37 tysiącom klientów mBanku, korzystających 
z Android Pay – mówi Piotr Puchalski, dyrektor departamentu 
klienta masowego i bankowości transakcyjnej w mBanku.

– Tokenizacja staje się podstawą dla rozwoju nowocze-
snych płatności cyfrowych. Ta technologia podnosi poziom 

bezpieczeństwa i wygody płatności poprzez zastąpienie da-
nych karty tokenem płatniczym – cyfrowym identyfikatorem. 
Dlatego jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki wdrożeniu 
systemu tokenizacyjnego Visa przez mBank jego klienci mogą 
szybko, wygodnie i bezpiecznie płacić aplikacją Android Pay 
z użyciem kart Visa – komentuje Adrian Kurowski, dyrektor 
Visa w Polsce.

Korzystanie z płatności mobilnych Android Pay w mBanku 
jest niezwykle proste. Aby z nich korzystać, wystarczy mieć 
zainstalowaną w telefonie aplikację mobilną banku i przy 
pomocy kilku kliknięć dodać kartę do Android Pay. Wystarczy 
przejść do listy posiadanych kart płatniczych i wybrać tę, którą 
chcemy płacić przy użyciu smartfona. Nie trzeba instalować 
innych aplikacji.

n o w o ś c i

Android Pay w mBanku 
 teraz także z kartami Visa

W kwietniu mBank przedstawił nową wersję bankowej aplikacji, w której znalazły się mobilne płatności 
Android Pay. Od teraz za pomocą aplikacji można płacić również kartami Visa wydanymi przez mBank.
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długoterminowego wsparcia wytwórców. Nie jest to jednak 
wyłącznie domena OZE – obecnie każda technologia wymaga 
wsparcia przy budowie nowych mocy z powodu niskich cen ener-
gii na rynku hurtowym. Przy sprzyjających wiatrach cena  
1 MWh na Towarowej Giełdzie Energii powinna przekraczać ok. 
250 PLN (wobec ok. 163 obecnie), żeby zacząć rozważać nowe in-
westycje w najbardziej ekonomicznych technologiach. Wszystko 
oczywiście zależy od założeń biznesowych konkretnego projektu. 
Są jednak scenariusze, w których OZE mogą się rozwijać bez 
dodatkowego wsparcia. Po pierwsze, z pomocą mogą przyjść 
środki unijne. Obniżenie nakładów inwestycyjnych ponoszonych 
przez dewelopera automatycznie przekłada się na zwrócenie się 
inwestycji przy niższej cenie energii. Przy odpowiednim pozio-
mie dofinansowania OZE może się zwrócić z samej tzw. energii 
czarnej (tzn. sprzedawanej po cenach hurtowych). W drugim sce-
nariuszu wystarczyłoby, żeby cena uzyskiwana przez inwestora 
była wyższa niż na rynku hurtowym i projekt zaczyna się spinać 
biznesowo. Pozostaje jeden problem – jak znaleźć odbiorcę goto-
wego do poniesienia większych kosztów?

Pierwsza grupa odbiorców to firmy wrażliwe na punkcie spo-
łecznej odpowiedzialności, które postanowiły przejść w 100% na 
zasilanie z zielonej energii. Przykładem są tutaj giganci rynku IT, 
jak Apple, Google czy Facebook, a na polskim podwórku blisko 
100% jest już np. IKEA. Łatwo jednak dojść do wniosku, że jest to 
jeszcze dość „płytki” rynek, chociaż sprzedawcy energii rozwijają 
już takie oferty. Drugą grupą odbiorców mogą być zakłady pro-
dukcyjne, które są zainteresowane własnymi źródłami energii, 
czyli tzw. energetyka przemysłowa. Po wprowadzeniu w sierpniu 
2015 r. ograniczeń w poborze energii w związku z 20. stopniem 
zasilania wyraźnie wzrosła produkcja energii z przyzakładowych 

elektrowni. W tym scenariuszu zyskiem jest oszczędność na 
energii niepobranej z sieci. Powoduje to, że cena energii, przy 
której oceniamy rentowność projektu rośnie z ok. 163 PLN/MWh 
(cena na rynku hurtowym energii) do ok. 260-350 w zależności 
od taryfy. W przypadku OZE przemysł, chcąc być bardziej „zie-
lony”, może zawrzeć długoterminową umowę na zakup energii 
(PPA) np. bezpośrednio z operatorem farm wiatrowych.

Pytanie 3: Jeżeli nie farmy wiatrowe, to jakie  
OZE będzie rozwijane?
Dotychczas na dużą skalę rozwinęła się tylko energetyka wia-
trowa, która w 2016 r. odpowiadała za ok. 63% produkcji zielonej 
energii, zaś w 2017 r. jej udział może wzrosnąć do ok. 70%. Rozwój 
elektrowni wiatrowych nastąpił w zamkniętym już dla nowych in-
stalacji systemie zielonych certyfikatów. W obecnym, aukcyjnym 

systemie wsparcia to Ministerstwo Energii decyduje jakie techno-
logie będzie rozwijać i w 2017 r. będą to elektrownie biomasowe, 
biogazowe i fotowoltaika (PV), która zasługuje na szczególną 
uwagę. W dwóch zorganizowanych już aukcjach wsparcie nowych 
mocy dotyczyło wyłącznie tej technologii. Projekty PV można zre-
alizować relatywnie szybko (poniżej roku), a dzięki niskiemu stop-
niowi skomplikowania charakteryzują się niskim ryzykiem awarii. 
Pomimo relatywnie niskiej produktywności na tle innych tech-
nologii (w polskich warunkach ok. 1000 MWh/MW/r) elektrownie 
fotowoltaiczne notują bardzo szybki spadek kosztu budowy  
– w samym I półroczu ceny hurtowe paneli fotowoltaicznych 
spadły o ok. 15% R/R, dzięki czemu nowe projekty mogą sprzeda-
wać energię po coraz niższej cenie. Biorąc powyższe pod uwagę, 
możemy spodziewać się dynamicznego rozwoju tej technologii 
na polskim rynku energii w najbliższych latach.
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Pytanie 1: Czy Polska w ogóle potrzebuje OZE?
Jedną z podstaw rozwoju odnawialnych źródeł energii w Europie 
jest zależność energetyczna. Import surowców energetycznych 
ma dominujący udział w końcowym zużyciu energii na Starym 
Kontynencie, dlatego rozwój własnych źródeł energii jest dla Eu-
ropy podstawą budowy długoterminowej przewagi konkurencyj-
nej. Polska co prawda posiada własne zasoby węgla, na których 
możemy bazować, ale nie wystarczą nam one do pokrycia 100% 
zapotrzebowania elektrowni i elektrociepłowni w przyszłości. 
Ponieważ będziemy musieli rozwinąć import surowców energe-
tycznych, rozwój OZE jest również w naszym interesie. 

Poza bezpieczeństwem energetycznym mamy również przyjęte 
przez rząd zobowiązania na szczeblu unijnym. Wyznaczyliśmy 
sobie cel 15% udziału OZE w końcowym zużyciu energii w 2020 r.,  
w tym 19,4% w zużyciu energii elektrycznej. Wypełnienie tego 
celu będzie w największym stopniu zależało od skali produkcji 
z obecnie działających instalacji – z dotychczasowych dwóch au-
kcji dla nowych odnawialnych źródeł energii do 2020 r. powsta-
nie ok. 300-330 MW nowych mocy, czyli wyraźnie mniej niż ok. 
500-1000 MW budowane w poprzednich latach. Czy wystarczy to 
do wypełnienia celu? Póki co nie ma w tej sprawie zgody między 
rządem a organizacjami pozarządowymi, jednak na roku 2020 

świat się nie kończy – po tej dacie czekają nas nowe cele i nowe 
zobowiązania. Oznacza to, że niezależnie od preferencji politycz-
nych potrzebne będą nowe moce z OZE.

Pytanie 2: Czy OZE potrzebują wsparcia?
Rozwój nowych technologii wiąże się z ponoszeniem kosztów 

w  s e k t o r z e
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Czy Polska w ogóle potrzebuje odnawialnych źródeł energii (OZE)? Czy OZE potrzebują 
wsparcia? I jakie OZE, jeśli nie farmy wiatrowe, będą rozwijane?

MACIEJ NAŁĘCZ  
Departament Procesów i Pomiaru Ryzyka, mBank

Trzy pytania o rynek OZE

Zd
ję

ci
a:

 S
hu

tt
er

st
oc

k

STRUKTURA ENERGII ZAMAWIANEJ W AUKCJI POD  
KONIEC 2017 R. WG KOSZYKÓW TECHNOLOGICZNYCH

Źródło: ME

Fotowoltaika/wiatr 
>1 MW 15%

Fotowoltaika/wiatr 
<1 MW 14%

Biogaz rolniczy 
>1 MW 10%

Biomasa <1 MW
2%

Wodne <1 MW
2%

Wodne >1 MW
1%

Termiczne przekształcanie 
odpadów 2%

Biomasa >1 MW 
30%

Biogaz rolniczy 
<1 MW 24%

Źródło: PSE
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Energetyka Przemysłowa

Źródło: PSE, URE, KPRM, KE
Udział OZE na 2030 r. przy założeniu 27% OZE zgodnie z celem 
unijnym bez obligatoryjnych celów krajowych.

OZE
Pozostaje dla energetyki konwencjonalnej

2016 2020 2030

176
189

SZACUNKI ZAPOTRZEBOWANIA  
NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ (TWh)
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do tej pory urzędnicy zarzucili 70 pod-
miotom, iż gromadzą środki klientów bez 
wymaganego pozwolenia na prowadzenie 
działalności bankowej. Kolejnych kilka-
dziesiąt firm nie dopełniło obowiązku 
pozyskania licencji na prowadzenie 
działalności maklerskiej. A to oznacza, 
że klienci bardzo często są narażeni na 
ryzyko poniesienia gigantycznych strat, 
nie mając o takim ryzyku najmniej-
szego pojęcia.

Lista KNF istnieje i warto z niej korzystać. 
Problem jednak w tym, że wśród wielu 
osób poziom chciwości jest zdecydowanie 
wyższy od poziomu wiedzy ekonomicznej. 
To powoduje, że bardzo łatwo dajemy się 
nabrać wizji łatwych zysków.
Dlaczego? Bo brak wiedzy pozbawia nas 
umiejętności krytycznego spojrzenia na 
sprawę. A jak dowodzi psycholog prof. 
Tomasz Zaleśkiewicz, za kompetentnego 
uznajemy zwykle takiego eksperta czy 
doradcę, który powie nam to, co chcemy 
usłyszeć. Więc gdy ten obiecuje wysokie 
zyski, to osoba niewyposażona w wiedzę 
o mechanizmach rynkowych jest już 
o krok od fatalnego błędu.
To się nie zmieni, dopóki nie będziemy 
wynosić większej wiedzy z domu i ze 
szkoły. A z tym nie jest dobrze. Jak po-
kazuje wspomniane badanie NBP, tylko 
23 proc. rodziców regularnie rozmawia 
ze swoimi dziećmi na temat ekonomii 
i finansów. Prawie 60 proc. osób nie 
miało w szkole zajęć poświęconych tym 
zagadnieniom. Zapytani o to, skąd po-
chodzi nasza wiedza na temat ekonomii, 
najczęściej odpowiadamy, że z własnego 
doświadczenia. Szkoda tylko, że wciąż 
bardzo często tym doświadczeniem są 
popełnione kosztowne błędy.

Pięciu braci otrzymało w prezencie 
1000 zł. Jeśli bracia muszą równo po-
dzielić tę kwotę, to ile dostanie każdy 
z nich? Co 10. Polak nie zna odpowiedzi 
na to pytanie. Dopóki Polacy nie będą 
wynosić wiedzy ekonomicznej z domu, 
nasz kraj będzie rajem dla naciągaczy.

Takie pytanie zadali Polakom eksperci 
podczas zleconego przez NBP obszer-
nego badania na temat stanu naszej 
wiedzy i świadomości ekonomicznej 
(źródło: konsorcjum Pracownia Badań 
i Innowacji Społecznych „Stocznia” 
i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji 
i Wydawnictw NBP). 
W tym samym badaniu ponad 60 proc. 
ankietowanych nie znało prawidłowej od-
powiedzi na pytanie, czy posiadanie karty 
kredytowej jest równoznaczne z zaciągnię-
ciem kredytu w banku. 
Około jedna trzecia nie potrafiła zaś wska-
zać zależności między potencjałem wyż-
szych zysków a ryzykiem inwestycyjnym. 
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Ile płacimy za brak  
wiedzy o finansach?

Dla niemal jednej czwartej sporą tajem-
nicą wciąż jest pojęcie inflacji.
Tylko tych kilka przykładów dowodzi, 
że Polska jest rajem dla naciągaczy 
– sprzedawców marzeń, którzy obiecują 
krociowe zyski z pseudoinwestycji 
i zawsze znajdują chętnych. Tak dzieje 
się w kolejnych aferach związanych 
z piramidami finansowymi – wszak świat 
finansowej naiwności w naszym kraju 
nie kończy się tylko na Amber Gold.
Dowód? Kilkadziesiąt milionów złotych 
utopili klienci parabanku, którego 
właściciel obiecywał 400 proc. zysku 
na inwestycjach… w ziemniaki i cebulę. 
W trwającym od ubiegłego roku procesie 
stwierdzono, że rekordzista stracił na 
tym interesie około 100 tys. zł.
Być może straty poniesione przez tych 
klientów wspomnianego podmiotu byłby 
mniejsze, gdyby przed powierzeniem 
mu sporych oszczędności zajrzeli oni na 
listę ostrzeżeń publicznych, dostępną 
dla każdego na stronie internetowej KNF.

Ta instytucja odpowiadająca za nadzór 
nad rynkiem finansowym w Polsce na 
długo przed wybuchem ziemniaczanej 
afery ostrzegała przed korzystaniem 
z usług opisanej firmy. Podobnie zresztą 
jak ostrzegała przed Amber Gold.
W tym kontekście nikogo nie powinny 
dziwić słowa byłego ministra finansów 
Jana Rostowskiego, który w TVN24 
stwierdził, że by uchronić się przed 
stratą pieniędzy na pseudoinwestycjach 
w złoto, wystarczyło zajrzeć do wyszuki-
warki Google. Wydaje się, że to niewielki 
trud, jeżeli zamierzamy powierzyć 
komuś oszczędności życia.
A lista KNF puchnie z dnia na dzień. 
Szybki rzut oka pozwala stwierdzić, że 

Łukasz Pałka – dziennikarz ekonomiczny  
w portalu WP Money. Autor licznych artykułów  
i wywiadów z przedstawicielami życia gospodar-
czego. W 2016 r. nominowany do nagrody Grand 
Press Economy.

ŁUKASZ PAŁKA
dziennikarz i felietonista
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