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 Obyś żył w ciekawych czasach – ponure znaczenie tych 
złowróżbnych słów nabiera szczególnego znaczenia 

podczas obecnej pandemii. Nomen omen, jest to stare chińskie 
przekleństwo… W Europie spopularyzował je Joseph Chamberlain, który użył ich 
w przemówieniu wygłoszonym w 1898 r.: „Przyznacie, że żyjemy w ciekawych 
czasach. Nie przypominam sobie czasów, gdy dzień po dniu dostarczano nam 
tylu nowych powodów do obaw”.
Cóż, rzeczywiście żyjemy w ciekawych czasach, marząc o powrocie do 
normalności i codziennej rutyny, na którą dotąd nieraz narzekaliśmy. Byłoby 
jeszcze trudniej, gdyby nie zaangażowanie ludzi i firm szukających pozytywnych 
rozwiązań w tej niełatwej sytuacji. W tym wydaniu pokazujemy m.in. godne 
szerokiego upowszechnienia działania Banku Gospodarstwa Krajowego i Agencji 
Rozwoju Przemysłu. Warto też odnotować inicjatywy podejmowane przez wielkie 
krajowe koncerny z Orlenem na czele. 
Zwróciliśmy się do managerów reprezentujących różne branże, by powiedzieli, 
jak radzą sobie podczas pandemii oraz jakiego rodzaju pomoc jest im 
szczególnie potrzebna. Branżą, która boleśnie odczuła skutki czasowego 
zamrożenia gospodarki, jest motoryzacja. Dlatego szczególnie istotne wydają 
się – nacechowane ostrożnym optymizmem – słowa Cezarego Kaczmarczyka, 
General Managera Toyoty: „Wspólnym mianownikiem jest gotowość firm do 
podtrzymania aktywności gospodarczej przy zachowaniu maksymalnych środków 
bezpieczeństwa. Doceniamy decyzje o braku całkowitego zakazu działalności 
branży motoryzacyjnej, o utrzymaniu aktywności wydziałów komunikacji, 
o możliwości serwisowania samochodów, o niekaraniu mandatami klientów, 
którzy udają się na wymianę opon. Utrzymanie aktywności nie tylko oznacza 
zmniejszenie strat i oczekiwanego wsparcia, lecz także pozwala zapewnić 
mobilność służbom walczącym z epidemią i, paradoksalnie, pozytywnie wpływa 
na rozwój i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań łączących usługi stacjonarne 
ze zdalnymi, takie jak np. wirtualny salon Toyoty. Pozwólmy przedsiębiorcom 
znowu działać tak szybko, jak to tylko jest możliwe, a będziemy musieli znacznie 
mniej energii poświęcać na rozważania czarnych scenariuszy i analizy, jak głęboko 
w naszą gospodarczą i społeczną rzeczywistość wedrze się fala kryzysu”.
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Tarcza i rekompensata
Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej, mówi o tym, że przedsiębiorcom 
potrzebny jest szeroki pakiet pomocy polegającej nie tylko na działaniach doraźnych,  
lecz także rekompensacie strat

fo
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Jak powinna wyglądać pomoc polskich 
władz dla przedsiębiorców – dużych 
firm i MŚP?
Rząd przedstawił szeroko zarysowa-
ny pakiet pomocy dla przedsiębior-
ców. Jego część to już zrealizowane 
i wprowadzane w życie kolejne od-
słony tzw. Tarczy Antykryzysowej. 
Znalazło się w niej sporo rozwiązań 
postulowanych przez przedsiębior-
ców. Choć oczywiście, jak to w życiu 
bywa, nie wszystkie, część zaś przyjęła 
nie najszczęśliwsze formy realizacji. 
Znane też są założenia dodatkowego 
programu określanego mianem Tar-
czy Finansowej. Prawdopodobnie to 
właśnie w nim wprowadzone będą 
rozwiązania, których organizacje biz-
nesowe domagały się ze szczególną 
determinacją. Przewidziana jest tam 
pomoc bezzwrotna dla wszystkich 
podmiotów gospodarczych, które 
ucierpiały wskutek postępującego 
kryzysu. Trzeba podkreślić, że również 
dla tych największych, do niedaw-
na pomijanych.

Które z zagranicznych wzorców pa-
kietów pomocowych warto wdrożyć 
w naszym kraju?
Wiele krajów uznało za niezbędne, 
w imię wyższej potrzeby, rozwiązania, 
które finalnie przyniosły firmom straty. 
Te szkody teraz należy zrekompenso-
wać lub przynajmniej zminimalizować 
ich skutki. W konsekwencji poszczegól-
ne rządy przejmują okresowo znaczną 
część kosztów poszkodowanych firm, 
choćby zobowiązania związane z wy-
płacaniem wynagrodzeń pracowni-
kom, okresowo zdejmują z firm daniny 
na rzecz państwa czy samorządów, 
a także przyznają bezzwrotne dota-
cje. U nas do czasu pojawienia się za-
łożeń Tarczy Finansowej mówiło się 
wyłącznie o wsparciu i pomocy, nie zaś 
o rekompensacie. W dodatku stosun-
kowo niewiele było tu form bezzwrot-
nych, raczej królowały pożyczki i od-
roczenia danin. Istotnym elementem 
w rozwiązaniach międzynarodowych, 
u nas wciąż niewystarczająco podkre-
ślanym, jest adekwatny do wyzwań 

0,5-0,7
PKT PROC.

O TYLE,  
WEDŁUG SKRAJNIE 
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NASTAWIONYCH 
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OBNIŻA DYNAMIKĘ 
WZROSTU 

GOSPODARCZEGO

system ochrony obrotu gospodarczego 
(ubezpieczeń transakcji handlowych). 
Brak ponadstandardowego wsparcia 
w tym zakresie może kompletnie za-
blokować obrót gospodarczy w wielu 
dziedzinach. Firmy nie będą mogły 
realizować otrzymanych zleceń, bo 
nie będą mogły znaleźć kogoś, kto te 
transakcje ubezpieczy. Będziemy więc 
mieli powtórkę z roku 2009, tyle że 
na skalę znacznie większą. W innych 
krajach ten problem jest rozpoznany 
i rozwiązany.

Jakie są możliwe scenariusze kryzysu 
gospodarczego, którego symptomy już 
odczuwamy?
Nawet jeśli dziwnie zabrzmi odpo-
wiedź, to one są bardzo różne. Wciąż 
nie znamy podstawowych parametrów, 
takich jak na przykład: od kiedy i jak 
szybko będą odmrażane gospodarki – 
nasza i naszych głównych partnerów 
handlowych; jaki odsetek firm zdoła 
przetrwać i będzie gotowy do podjęcia 
działań w okresie owego odmrożenia. 
Nie wiemy też, jakie będzie tempo 
powrotu do normalności, rozumia-
nej choćby jako poziom aktywności 
notowany w poszczególnych mie-
siącach roku 2019. W konsekwencji 
spektrum scenariuszy jest wyjątkowo 

szerokie. Wariant, który wydaje się 
wciąż najbardziej realistyczny, to ta-
kie uruchomienie gospodarki, aby 
w czerwcu nie było już dotkliwych 
obostrzeń (rozpoczęte formalnie wcze-
śniej niż w czerwcu, ale stopniowe). 
I podobny układ u naszych partnerów. 
Wysoki odsetek firm zdolnych do od-
nalezienia się w nowej rzeczywistości 
(m.in. przy założeniu skuteczności 
wsparcia administracji) i szybkie tem-
po powrotu do normalnych obrotów 
(wyższe niż przy kryzysie w końcu 
cyklu koniunkturalnego). Przy takich 
założeniach powinniśmy odnotować 
w 2020 r. jedynie minimalną recesję. 
Oczywiście istnieją też inne scenariu-
sze: optymistyczny (z symbolicznym 
wzrostem dla całego roku) oraz pe-
symistyczny, zakładający recesję na 
poziomie 5 proc. lub głębszą.

Co oznacza każdy kolejny dzień epi-
demii i związanych z nią ograniczeń 
dla gospodarki?
Można spotkać się z bardzo różnymi 
oszacowaniami w tym względzie. Nie-
którzy analitycy, nastawieni skrajnie 
pesymistycznie, uważają, że każdy ty-
dzień zamrożenia gospodarki obniża 
nawet o 0,5–0,7 pkt proc. dynamikę 
wzrostu gospodarczego. Prawdopo-
dobnie to przeszacowane wartości, 
ale robią wrażenie. Zwłaszcza jeśli ma 
się świadomość, że już za nami cztery 
tygodnie zamrożenia, a końca jeszcze 
nie widać. Dochodzi tu dodatkowy 
problem. Wciąż nie mamy pewności, 
ile jeszcze trzeba będzie wytrzymać, 
a świadomość konkretnych trudności 
jest zdecydowanie lepsza od niepewno-
ści, bo nie wiadomo, do czego trzeba 
się dopasować.

Czy jest szansa na utrzymanie progra-
mów socjalnych typu 500+?
Organizacje przedsiębiorców już dawno 
przestrzegały rząd przed nadmiernym 
rozbudowywaniem programów socjal-
nych i nierobieniem oszczędności na 
czas obniżonej koniunktury. Niestety, 
mleko się wylało dużo wcześniej. Pań-
stwo stoi teraz przed bardzo poważnym 
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zadaniem utrzymania zdolności gospo-
darki do funkcjonowania i do stano-
wienia odpowiedniej do potrzeb bazy 
podatkowej. Wyzwania w wymiarze 
finansowym będą ogromne i praw-
dopodobne jest, że będą wymagały 
przekierowania strumieni środków 
z różnych sfer życia społeczno-gospo-
darczego. Natomiast to nie miejsce 
i czas, by tu i teraz dyskutować, skąd ma 
nastąpić to przekierowanie. Nie można 
zapominać, że odpalenie gospodarki po 
jej ustabilizowaniu wymagać też będzie 
pewnych impulsów popytowych. Ich 
rolę może odgrywać część realizowa-
nych obecnie programów socjalnych. 
Zdecydowanie jednak przeciwstawiamy 
się wprowadzaniu kolejnych socjalnych 
dodatków, które nadmiernie obcią-
żyłyby budżet – 13. i 14. emerytury, 
wzrostowi płacy minimalnej.

Czy administrację i służby państwowe 
czekają zwolnienia i obniżki pensji?
Sytuacja dochodowa i płynnościowa 
budżetu będzie w najbliższych miesią-
cach bardzo trudna. Nie można więc 
już dziś wykluczyć, że państwo jako 
pracodawca, przynajmniej czasowo, 
będzie musiało sięgać po instrumenty 
zbliżone do rozwiązań, do których 
zmuszony został biznes. Grunt, by 
tego typu działania były prowadzo-
ne z myślą o zachowaniu odpowied-
niego poziomu efektywności, a nie 
wykonywane w miejscach przypad-
kowych. Powrotowi do normalności 
w urzędach powinno towarzyszyć 
doświadczenie związane z większym 
wykorzystaniem Internetu w komu-
nikacji, do czego byliśmy zmuszeni 
w czasie pandemii. To jest okazja, 
żeby tymczasowe rozwiązania do-
brze służyły również w przyszłości, 
po opanowaniu kryzysu.

Jakie zmiany nastąpią w organiza-
cji pracy, jeśli korporacje dojdą do 
wniosku, że mogą skoncentrować 
się na pracy zdalnej, ograniczając 
powierzchnie biurowe?
To wcale nie jest takie oczywiste do 
prognozowania. Wciąż nie wiemy, 
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jak ukształtuje się model preferencji 
klientów co do sposobów nabywania 
dóbr i usług. W konsekwencji nie wie-
my, jakie gałęzie biznesu przetrwają 
i w jakiej formie. Ponadto praca zdal-
na możliwa w części gospodarki jest 
absolutnie wykluczona w innej. Nie 
wszyscy pracujemy w biurach. Naszym 
kołem zamachowym jest wiele sektorów 
gospodarki, gdzie ważne są maszyny, 
urządzenia, stosowne oprzyrządowanie, 
które muszą być zgromadzone gdzieś 
w konkretnym miejscu i tam wykorzy-
stywane. Przemysł, budownictwo, duża 
część handlu, działalność magazynowa 
i logistyczna – można wymieniać tak 
długo. Więc to nie tylko biura. Proszę 
jednak nie odczytywać tego, co mówię, 
jako wyrazu przekonania, że nic się nie 
zmieni. Owszem, zmieni się wiele, ale 
w tej chwili trudno przewidzieć dokład-
nie wszystkie trendy.

Prawidłowo zorganizowana praca 
zdalna wymaga odpowiedniego opro-
gramowania, obsługi informatycznej 
itp. Czy oznacza to hossę dla sektora IT?
Zdecydowanie tak. To, co się obecnie 
dzieje, znacząco przyspieszy nacisk 
na wdrażanie wielu możliwości, które 
daje nam świat cyfrowy. Najprawdopo-
dobniej w rok czy dwa zaliczymy to, 
co futurystom zdawało się, że zajmie 
dekadę. W tym będzie sporo pracy, 

wysiłku, ale i niekalkulowanych dotąd 
szans dla branży IT.

Epidemia pokazuje, że mamy do czy-
nienia z efektem motyla w makroskali, 
zwłaszcza w dziedzinie turystyki. Jakie 
będzie to miało skutki gospodarcze 
i społeczne?
Tego dziś nie da się przewidzieć. 
W opcji są wciąż dwa skrajne rozwią-
zania. Pierwsze mówi, że dość łatwo 
otrząśniemy się ze strat i z obostrzeń 
i będziemy chcieli jak najszybciej wró-
cić do tego, co było, co znamy i lubimy. 
Wersja przeciwna mówi, że usiądzie-
my i zastanowimy się, co nam jest tak 
naprawdę potrzebne i co dla nas jest 
cenne w życiu. Co zabawne, żadne 
z tych rozwiązań nie musi być złe albo 
dobre dla turystyki. Może się okazać, 
że głównie zmienią się kierunki ruchu 
turystycznego. Ci z daleka nie dojadą do 
nas, ale i my zaczniemy szukać czegoś 
zdecydowanie bliżej. 

Jakie mogą być społeczne skutki kry-
zysu ekonomicznego w kontekście jego 
potencjalnej skali? Warto pamiętać, 
że Europie zagraża kolejny kryzys 
imigracyjny, który zszedł na drugi 
plan podczas epidemii.
Europa w najbliższym czasie będzie 
musiała zmierzyć się z wieloma bardzo 
istotnymi problemami. Zbyt zaufa-
liśmy tezom, że zawsze i wszystko 
w gospodarce będzie szło w sposób 
niezakłócony. Zbyt wiele naszego bez-
pieczeństwa zależy od tego, na co nie 
mamy realnego wpływu. Zaufaliśmy 
też modelom biznesowym, które już 
dziś są nieaktualne. Kwestia migracji 
to jeden z elementów tych ważnych 
przemyśleń. W tych rozważaniach 
będziemy musieli znacznie bardziej 
trzymać się realiów, a mniej górno-
lotnych pomysłów rzucanych przez 
ludzi czy organizacje niebiorące potem 
odpowiedzialności za to, co proponują. 
Trudno wyobrazić sobie Europę bez 
migracji, ale będzie ona najprawdo-
podobniej inna niż dotychczas. 

rozmawiał Piotr Cegłowski

Jakie można układać scenariusze kry-
zysu gospodarczego, którego symptomy 
już odczuwamy? 
Wpływ COVID-19 na gospodarkę 
w dużym uproszczeniu można po-
dzielić na dwa kluczowe trendy, które 
są częściowo ze sobą skorelowane. 
Pierwszym z nich jest strach i nie-
pewność co do dalszego rozwoju, 
który wywołała obecna pandemia. 
Powoduje to, że konsumenci i firmy 
ograniczają swoje wydatki w katego-
riach niekrytycznych, zmniejszając 
popyt i przychody w wielu branżach. 
Drugim trendem jest długość i poziom 
ograniczeń wprowadzanych przez 
poszczególne rządy, w tym polski, 
które utrudniają lub uniemożliwiają 
prowadzenie działalności gospodar-
czej nawet tam, gdzie popyt istnieje. 
W rezultacie możemy mówić o trzech 
możliwych scenariuszach: symbolizo-
wanym przez diagram przypomina-
jący literę V – mało prawdopodobny, 
zakładający szybkie odbicie gospodar-
cze w drugim półroczu 2020 r. i brak 
trwałych zmian zachowania konsu-
mentów; przypominający U – obecnie 
najbardziej prawdopodobny, zakła-
dający powolną stabilizację i odbicie 
pod koniec roku 2020 przy lepszym 
poradzeniu sobie z przewidywaną 
kolejną falą zarażeń pod koniec roku; 
i w kształcie litery L – prawdopodob-
ny, jeśli ograniczenia będą się prze-
dłużać, a w gospodarce zacznie szybko 
przybywać bezrobotnych i upadłości 
(szczególnie ten drugi trend bardzo 
trudno odwrócić).

Nie można mówić o kryzysie ekono-
micznym, nie uwzględniając kontekstu 
społecznego.

Niezależnie od scenariusza COVID-19 
spowoduje wiele wyzwań gospodar-
czych. Ich nasilenie natomiast będzie 
różnić się w zależności od modelu, któ-
ry się ziści: w przypadku V i U długo-
trwałe skutki gospodarcze powinny być 
ograniczone – będziemy je obserwować 
głównie w 2020 r., w przypadku L może 
nam grozić nawet dwuletnia recesja 
z powolną odbudową później. Skutki 

będą dotykać skali działalności gospo-
darczej i zdrowia finansów publicznych 
oraz transformacji modeli biznesowych 
i operacyjnych: w skali działalności go-
spodarczej spadek popytu powodowany 
samym strachem, ale i wzrostem bezro-
bocia, jak również ograniczaniem skali 
działalności firm i samymi bankructwa-
mi. W dziedzinie finansów publicznych 
programy wspierające będą genero-
wać nowe źródła wydatków, a wpły-
wy z podatków zmaleją, podążając za 
spadającą działalnością gospodarczą. 
Można prognozować transformacje 
modeli biznesowych i operacyjnych – 
od przyspieszenia tempa digitalizacji 
działalności do kompleksowych rewi-
zji łańcuchów dostaw i potencjalnych 
wzrostów kosztów działalności spowo-
dowanych przynajmniej częściowym 
odchodzeniem od globalizacji i chęcią 
większej dywersyfikacji.

Jak powinna wyglądać pomoc władz 
dla dużych firm i MŚP? 
Kluczowe jest to, aby – tak jak we wszyst-
kich historycznie udanych programach 
pomocowych – wsparcie było skierowa-
ne do tych, którzy z niego skorzystają 
i dzięki niemu przetrwają kryzys. Do-
datkowo powinno być tak skonstru-
owane, żeby mieć pewność, że zostanie 
wykorzystane w celu stabilizacji, utrzy-
mania skali i zwiększenia odporności 
działalności gospodarczej na podobne 
kryzysy w przyszłości. Choć pytanie 
dotyczy wsparcia dla przedsiębiorców, 
równoległe programy wspierające popyt 
oraz dążące do uniknięcia negatywnych 
zmian w zachowaniu konsumentów są 
nie mniej krytyczne. 

rozmawiał Wojciech Gryciuk

Modele kryzysu
Krystian Kamyk, dyrektor w warszawskim oddziale Kearney, o możliwych scenariuszach 
kryzysu gospodarczego i najbardziej efektywnym systemie dystrybucji pomocy
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Pandemia COVID-19 może  
wywołać globalny kryzys, 
który nie ominie naszego kraju.  
Ze względu na zamrożenie 
gospodarki wiele firm z dnia 
na dzień straciło możliwość 
prowadzenia normalnej 
działalności. W tej sytuacji 
jednym z podstawowych 
problemów stojących przed 
władzami stały się ochrona miejsc 
pracy oraz utrzymanie zdolności 
produkcyjnych i usługowych 

 Chociaż ograniczenia działalno-
ści biznesowej są już powoli 
znoszone, nawet w optymi-
stycznym scenariuszu trudno 

założyć powrót do poziomów produkcji 
i sprzedaży sprzed kryzysu. Może on 
potrwać od kilku do kilkunastu miesię-
cy. Czas ten będzie potrzebny nie tylko 
na odbudowanie popytu, lecz także na 
odtworzenie przerwanych łańcuchów 
dostaw. Dla przedsiębiorców oznacza 
to utratę płynności, czego skutkiem 
może być bankructwo licznych firm, 
a co za tym idzie – drastyczny wzrost 
bezrobocia. 
– Rząd premiera Mateusza Morawiec-
kiego wprowadził rozwiązania ma-
jące chronić przedsiębiorców i ich 
pracowników: Tarczę Antykryzysową 
– mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, 
prezes zarządu Banku Gospodarstwa 
Krajowego. – Dzięki niej wiele przed-
siębiorstw będzie mogło przetrwać 
okres ograniczenia lub zawieszenia 
działalności i rozpocząć odbudowę 
normalnej aktywności gospodarczej. 
Obok licznych rozwiązań o charakte-
rze dopłat bezpośrednich do utrzy-
mywanych miejsc pracy, świadczeń 
postojowych, ulg podatkowych, 
zawieszenia składek ZUS oraz uła-
twień administracyjnych istotną rolę 

polskich

BGK
dla 

firm

w pakiecie odgrywają także preferen-
cyjne gwarancje i kredyty. 
Jednym z głównych dostarczycieli roz-
wiązań kredytowych i gwarancyjnych 
dla przedsiębiorców dotkniętych kryzy-
sem jest BGK. Jego, jakże ważny, sztan-
darowy produkt dla małych i średnich 
firm stanowią gwarancje de minimis 
na nowych, specjalnych warunkach.

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

BGK uruchomił Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych, z którego udzielane 
będą gwarancje dla średnich i dużych 
firm dotkniętych skutkami pande-
mii COVID-19. Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych jest częścią rządowej 

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

q  zabezpieczenie do 80 proc.  
kwoty kredytu (kwota gwarancji  
od 3,5 mln zł do 200 mln zł)

q  zabezpieczenie nowych lub 
odnawianych po 1 marca 
2020 r. kredytów obrotowych 
w rachunku bieżącym i linii 
kredytowych

q  kwota kredytu – do 250 mln zł
q  okres gwarancji – do 27 miesięcy 

i nie dłużej niż okres kredytu + 
3 miesiące

q  z gwarancji mogą skorzystać 
firmy, które na 31 grudnia 2019 r. 
nie znajdowały się w trudnej 
sytuacji, a na 1 lutego 2020 r. nie 
miały zaległości w US, ZUS/KRUS 
ani w banku kredytującym

Rządowa Tarcza  
Antykryzysowa

 Jest absolwentką uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership 
Programme w ICAN Institute przy wydawnictwie „Harvard Business Review”. Ukończyła także studia na Uniwersytecie 
w Cambridge.

W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK z Grupy Santander. Kierowała wdrożeniem strategicznych 
projektów, między innymi wprowadzeniem nowego modelu oddziału, bankowości elektronicznej MiniBank24. Odpowiadała 
za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Od 2005 r. kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, 
a w 2008 r. objęła funkcję członka, a następnie przewodniczącego rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Od 2012 r. 
odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji” i objęła stanowisko dyrektora Obszaru 
Partnerstwa HR. Po skutecznej realizacji wielu strategicznych projektów w 2015 r. została członkiem Zarządu BZ WBK.
W 2016 r. została powołana na stanowisko prezesa zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). To państwowy bank 
rozwoju, który inicjuje i wdraża programy służące rozwojowi gospodarczemu i polepszaniu jakości życia w Polsce. Beata 
Daszyńska-Muzyczka przygotowała nową strategię BGK, która skupia się na realizacji działań przewidzianych w rządowej 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Polski. W ostatnim czasie jest zaangażowana w inicjatywę Trójmorza, głównie 
w proces tworzenia Funduszu Trójmorza. Ma on finansować infrastrukturę w państwach Trójmorza, aby wspierać integrację 
i spójność gospodarczą UE.

Beata Daszyńska-Muzyczka 
prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego

Fundusz Gwarancji 
Płynnościowych

*
Kredyt na innowacje 

techniczne
*

Dopłaty 
do oprocentowania 

kredytów
*

pożyczki unijne  
dla MŚP 

*
Biznesmax
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Tarczy Antykryzysowej. Gwarancje 
będą udzielane do 31 grudnia 2020 r. 
i mogą zabezpieczać kredyty udziela-
ne od 1 marca 2020 r. Przedsiębiorcy 
mogą uzyskać gwarancje w bankach 
kredytujących – zarówno komercyj-
nych, jak i spółdzielczych – które pod-
pisały z BGK odpowiednie umowy 
o współpracy.
– BGK, jako państwowy bank rozwoju, 
odgrywa znaczącą rolę w minimalizo-
waniu negatywnych skutków pandemii 
dla gospodarki – dodaje prezes Beata 
Daszyńska-Muzyczka. – Uruchomienie 
Funduszu Gwarancji Płynnościowych 
jest kolejnym elementem pakietu po-
mocowego dla polskich przedsiębior-
ców, którzy są istotną częścią krwio-
biegu gospodarczego. Fundusz prze-
znaczony jest dla średnich i dużych 
firm, bez względu na branżę. Realna 
pomoc dzięki gwarancjom z FGP się-
gnie 100 mld zł.
Przedsiębiorca może uzyskać zabez-
pieczenie kredytu na okres do 27 mie-
sięcy i nie dłużej niż okres kredytu 
przedłużony o 3 miesiące. Gwarancja 

wiedzą o tym, że mogą uzyskać dotację 
do 70 proc. wartości projektu, pod wa-
runkiem że zdecydowali się na kredyt 
na innowacje technologiczne i zacią-
gnęli go w banku współpracującym 
z BGK. Co się zmieniło w tej kwestii 
w związku z pandemią? Wydłużono 
termin naboru wniosków do 24 czerwca 
2020 r., a termin na podpisanie umowy 
kredytowej z 30 do 60 dni. Przedłużo-
ny został też termin na dostarczenie 
niezbędnych dokumentów z 37 do 67 
dni, a na dostarczenie dokumentacji 
środowiskowej z 10 do 12 miesięcy. 
Wprowadzono panele zdalne, by nie 
narażać przedsiębiorców i ekspertów 
na konieczność osobistego, fizyczne-
go uczestnictwa w panelach oceniają-
cych projekty. Produkt jest już dostępny 
w bankach współpracujących z BGK.

Dopłaty do oprocentowania 
kredytów

Wszyscy przedsiębiorcy dotknięci skut-
kami epidemii COVID-19 niezależnie 
od wielkości i branży będą mieli szansę 
na uzyskanie dopłaty do oprocentowa-
nia kredytów obrotowych. Bedą one 
mogły zostać objęte dopłatami przez 
maksymalnie 12 miesięcy. Ten jakże 
ważny produkt kredytowy jest obec-
nie przygotowywany, będzie dostępny 
w bankach współpracujących z BGK.

Pożyczki unijne dla MŚP

Pożyczki unijne to szereg produktów 
finansowych na działalność bieżącą 
i inwestycje, których źródłem są środki 
europejskie z Regionalnych Programów 
Operacyjnych. Warunki tych produk-
tów, a także grupy odbiorców są różne 
w każdym województwie. 
Co się zmieniło? Pożyczkobiorca ma 
obecnie możliwość uzyskania dodatko-
wej, 6-miesięcznej lub dłuższej (w zależ-
ności od programu) karencji w spłacie 
kapitału lub zawieszenia spłat na okres 
4 miesięcy oraz niższego oprocentowa-
nia pożyczek. Ponadto nie są naliczane 
podwyższone odsetki w odniesieniu 
do zaległości wynikających z epidemii 

q  wzrost zakresu 
maksymalnego 
zabezpieczenia do 80 proc. 
kwoty kredytu

q  brak prowizji pobieranej 
przez BGK za pierwszy rok 
udzielenia gwarancji 

q  dłuższy okres gwarancji 
spłaty kredytu obrotowego: 
do 39 miesięcy

Nowe warunki 
gwarancji de minimis

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO to państwowy bank rozwoju – 
jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno- 
-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje 
m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków 
do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za 
granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski 
Fundusz Rozwoju. Pracownicy banku mają wysokie kompetencje w realizacji 
projektów służących rozwojowi kraju. Dbając o zrównoważony rozwój 
kraju, bank jest obecny w każdym regionie Polski. W 2018 r. rozpoczął 
ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które dziś działają już 
w Brukseli, we Frankfurcie i w Londynie. BGK ma unikalne doświadczenie 
w finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz 
dystrybucji funduszy unijnych. Odgrywa znaczącą rolę w realizacji Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem 
w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest 
odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje 
szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię 
i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów oraz klientów.

może odnosić się zarówno do kredytów 
nowo udzielonych, jak i odnawianych 
kredytów w rachunku bieżącym oraz 
linii kredytowych.
FGP jest pierwszym w Polsce progra-
mem pomocy zatwierdzonym przez 
Komisję Europejską na podstawie do-
kumentu „Tymczasowe ramy środków 
pomocy państwa w celu wsparcia go-
spodarki w kontekście trwającej epi-
demii COVID-19”.

Gwarancje de minimis

W odpowiedzi na kryzys rząd utworzył 
pakiet pomocowy o wartości około 
10 proc. PKB, czyli 212 mld zł. BGK 
realizuje część tych antykryzysowych 
rozwiązań. Dzięki współpracy różnych 
resortów, instytucji rozwoju i sektora 
finansowego wprowadził w szybkim 
tempie zmiany w gwarancjach de 
minimis, które dają większy dostęp 
do kredytów firmom z sektora MŚP. 
Program gwarancji de minimis jest 
znany od 2013 r. Dotychczas skorzystało 
z niego 160 tys. firm w całej Polsce. 
Zabezpieczenia na nowych warunkach 
pozwolą wygenerować 20 mld zł dodat-
kowej akcji kredytowej, która pomoże 
firmom utrzymać płynność.
– Pracujemy nad kolejnymi, skuteczny-
mi rozwiązaniami – podkreśla prezes 
Beata Daszyńska-Muzyczka. – Dziś 

realizacja naszej misji wspierania roz-
woju społeczno-gospodarczego kraju 
ma szczególne znaczenie.
BGK we współpracy z resortami rozwo-
ju i finansów oraz sektorem bankowym 
przygotował nowe, lepsze warunki 
udzielania gwarancji. Mają pomóc 
zachować płynność finansową przed-
siębiorcom z sektora MŚP, spełniają-
cym kryteria określone w programie 
de minimis, niezależnie od branży. 
Zmiany polegają na zwiększeniu mak-
symalnego zabezpieczenia z 60 proc. 
do 80 proc. kwoty kredytu (wartość 
gwarancji to maksymalnie 3,5 mln zł). 
BGK zrezygnował z pobierania prowizji 
za udzielenie gwarancji za pierwszy 
rok, która wcześniej wynosiła 0,5 proc., 
a okres zabezpieczenia spłaty kredytu 
obrotowego wydłużył z 27 do 39 mie-
sięcy. Dzięki tym zmianom możliwe 
będzie wygenerowanie 20 mld zł do-
datkowej akcji kredytowej.
Warto przypomnieć, że gwarancje 
de minimis to program wsparcia dla 
przedsiębiorców z sektora MŚP, który 
ułatwia im dostęp do finansowania. 
Jest on realizowany z rządowego pro-
gramu „Wspieranie przedsiębiorczości 
z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji 
BGK”. Bank gwarantuje mikro-, małemu 
lub średniemu przedsiębiorcy zabez-
pieczenie spłaty kredytu obrotowego 
lub inwestycyjnego. 
Dla firm, które nie mają długiej historii 
kredytowej albo wystarczającego ma-
jątku na zabezpieczenie spłaty kredytu, 
gwarancje BGK są często jedyną drogą 
do jego uzyskania. Dodatkowo objęcie 
nimi kredytu pozwala firmie uzyskać 
korzystniejsze warunki kredytowania, 
np. dłuższy okres finansowania, niższą 
marżę lub prowizję. Gdyby nie uczest-
nictwo w programie sześć polskich 
przedsiębiorstw na dziesięć miałoby 
ograniczony dostęp do finansowania.

Kredyt na innowacje 
technologiczne

Podczas kryzysu prowadzenie inwestycji 
jest obarczone szczególnym ryzykiem. 
Nie wszyscy średni i mali przedsiębiorcy 

Lista banków kredytujących

które podpisały z BGK umowy 
dotyczące Funduszu Gwarancji 
Płynnościowych. Lista jest  
na bieżąco aktualizowana. 

q  Alior Bank SA 
q  Bank Handlowy w Warszawie SA
q  Bank Polskiej Spółdzielczości SA
q  Bank Pekao SA 
q  Bank Spółdzielczy w Brodnicy
q  BNP Paribas Bank Polska SA 
q  BOŚ SA
q  Credit Agricole Bank Polska SA
q HSBC France SA O/Warszawa 
q  ING Bank Śląski SA 
q  mBank SA 
q  PKO Bank Polski SA 
q  Santander Bank Polska SA 
q  SGB-Bank SA

stan na 27 kwietnia 2020 r.
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Teraz mam już naprawdę 
dość”. Marek był spokojny, 
ale zdecydowany. Wstał i wy-
szedł. Wymówienie wysłał 

pocztą jeszcze tego samego dnia. Tym 
razem szef przebrał miarę. Marek nale-
ży do najlepszych, ma wiele kontaktów, 
byłem więc pewien, że znalazł już sobie 
coś nowego. Okazało się, że tak wcale 
nie jest. Powiedział: „Odchodzę”, nie 
wiedząc jeszcze, co będzie robił dalej. 
Czy była to przemyślana reakcja? Raczej 
nie, ale była to mądra decyzja. Każdy 
zna te chwile, gdy nie chodzi już o to, 
co jest racjonalne, jeśli nasza godność 
zostaje na tyle silnie zraniona, że nie 
wyrówna tego materialne wynagro-
dzenie czy stanowisko. 
Jestem przedsiębiorcą, nie mam szefa, 
ale miewałem klientów, którzy zbyt 
dosłownie traktowali zwrot: „Klient 
nasz pan”. Trudniej pozyskać nowego 
klienta, aniżeli utrzymać starego, dla-
tego otaczamy tych ostatnich wyjątko-
wą troską i szacunkiem. Klient płaci 
i wymaga, ale i tu istnieje ta cienka 
linia, której nie wolno przekroczyć. 
Także przedsiębiorca, który przecież 
za pieniądze zrobi wiele, też potrafi 
powiedzieć: „Tego jest już za dużo”. 
Ostatnim razem zrobiłem to, gdy za-
płakana pracownica opowiedziała mi, 
że klient się na nią uwziął. 
Wiedziałem, że nie na nią się uwziął, 
bo znałem go osobiście – był szefem 
zakupów dużej korporacji i lubił roz-
koszować się swoją władzą; nigdy nie 
słuchał wyjaśnień ani próśb o pomoc 
w rozwiązaniu wspólnych problemów. 
Musiałem działać albo popsułbym 

Pożegnanie 
bez spadochronu?
Każdy człowiek chce, aby jego zdanie, szczególnie w sprawach ważnych, było słyszalne. 
Nie chodzi nawet o to, aby się ono przebiło, ale nikt nie znosi, gdy się go ignoruje

atmosferę w naszym zespole, pracowni-
ca by bowiem odeszła lub stwierdziła, 
że także ja jej nie szanuję. Złożenie 
skargi na nic by się zdało, a moje bezpo-
średnie próby rozładowania konfliktu 
też nie zadziałały. Do dziś pamiętam 
jego minę – mieszanka zdziwienia, 
dumy, złości, ale też żalu – gdy na za-
kończenie rocznego podsumowania 
podziękowałem mu – sorry, I quit. 
Szkoda, ale świat jest pełen klientów.
Nie dziwi mnie więc, gdy czytam, że 
mamy do czynienia z trendem, który 
dotyczy nie tylko naszego podwórka. 
Według danych z USA w roku 2018 
dobrowolne wymówienie z pracy 
złożyło tam blisko 40 mln pracowni-
ków, co oznacza prawie podwojenie 
w porównaniu z rokiem 2010 (22 mln). 
W lipcu 2019 r. portal joblist.com przyj-
rzał się temu problemowi, ankietując 
tysiąc osób, które z własnej inicjatywy 

zrezygnowały z pracy. 35 proc. z nich 
nie miało zapewnionego nowego sta-
nowiska. Tylko 42 proc. pracowników 
rozmawia wcześniej o swoich zamia-
rach. Warto więc przyjrzeć się temu 
problemowi, zanim będzie zbyt późno. 
Scott Mautz odniósł się w magazynie 
„Inc.” do najczęstszych przyczyn te-
go zjawiska.
Ludzie nie czują się w pracy doce-
niani i szanowani. Jeśli ktoś pracuje 
z zaangażowaniem, to oczekuje, że 
zostanie to zauważone. Inna przyczyna 
to toksyczne środowisko: ludzie czują 
się nieswojo, gdy chcą przedstawić 
zarządzającym swoje zdanie, nie widzą 
dla siebie szans na awans lub opisują 
sytuacje, gdy zachęca się ich do ryzy-
kownych przedsięwzięć, a w przypadku 
niepowodzenia są oni za to karani. 
Atmosfera firmowa przypomina bar-
dziej koszary niż grupę angażującą się 
świadomie dla wspólnej sprawy.
Najczęściej podawaną przyczyną 
(48,1 proc.) jest jednak ignorowanie 
ich zdania. Każdy człowiek chce, aby 
jego zdanie, szczególnie w sprawach 
ważnych, było słyszalne. Nie chodzi 
nawet o to, aby ono się przebiło, ale 
nikt nie znosi, gdy się go ignoruje. 
Problem ten dotyczy szczególnie pra-
cowników ambitnych, tych najlep-
szych, którzy nie obawiają się straty 
pracy. W takich przypadkach strata 
jest dla firmy szczególnie dotkliwa. 
Każdy szef powinien się więc nad tym 
tematem pochylić, najpóźniej wów-
czas, gdy rotacja zaczyna wzrastać lub 
zauważy ewidentne przypadki takich 
spontanicznych wymówień. n 

przedsiębiorca,  
manager i autor książek: 
„Sztuka życia”, „Szef, który 
ma czas” i „Szef, który myśli”

dr Andrzej Jeznach
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felieton

COVID-19 i nie są podejmowane działa-
nia windykacyjne. Jeśli pożyczkobiorca 
chce skorzystać z tych rozwiązań, to 
powinien skontaktować się z pośred-
nikiem finansowym, z którym zawarł 
umowę o udzielenie pożyczki. Produkt 
jest już dostępny u pośredników fi-
nansowych współpracujących z BGK. 
Ich lista dostępna jest na stronie:  
www.pozyczkiunijne.bgk.pl.

Biznesmax

Jest to gwarancja, która zabezpiecza 
spłatę kredytu i jednocześnie zawie-
ra dopłatę do jego oprocentowania. 
Powstała obecnie możliwość obej-
mowania gwarancją kredytu obroto-
wego odnawialnego, w tym pożyczki 
w rachunku bieżącym (dotychczas 
była dostępna tylko dla kredytu inwe-
stycyjnego). Co więcej, kredytobiorca 
nie musi przedkładać planu projektu 
inwestycyjnego (w przypadku gwaran-
cji stanowiącej pomoc de minimis). 
Wydłużono okres obowiązywania 
5-procentowej stawki rocznej dla wy-
liczenia dopłaty do oprocentowania 

GOSPODARKA PODCZAS PANDEMII
tarcza antykryzysowa

OBOK LICZNYCH 
ROZWIĄZAŃ 

O CHARAKTERZE 
DOPŁAT 

BEZPOŚREDNICH 
DO UTRZYMYWANYCH 

MIEJSC PRACY, 
ŚWIADCZEŃ 

POSTOJOWYCH, ULG 
PODATKOWYCH, 

ZAWIESZENIA SKŁADEK 
ZUS ORAZ UŁATWIEŃ 

ADMINISTRACYJNYCH 
ISTOTNĄ ROLĘ 

W PAKIECIE 
ODGRYWAJĄ TAKŻE 

PREFERENCYJNE 
GWARANCJE  

 I KREDYTY

większą grupę odbiorców. Produkt jest 
już dostępny w części banków współ-
pracujących z BGK.

Wsparcie z ZUS

Tarcza Antykryzysowa obejmuje też 
istotne ułatwienia ze strony ZUS: zwol-
nienie z obowiązku opłacenia należności 
z tytułu składek, świadczenie postojowe 
dla osób wykonujących umowy cywilno-
prawne oraz prowadzących działalność, 
a także ulgi w opłacaniu składek bez 
opłaty prolongacyjnej, czyli odroczenie 
terminu płatności lub rozłożenie na raty 
należności z tytułu składek.
Aby uzyskać wsparcie z ZUS, należy 
złożyć odpowiedni wniosek. Wszystkie 
dokumenty można złożyć przez portal 
Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS – bez wychodzenia z domu – przez 
Internet. Przedsiębiorcy, którzy jeszcze 
nie mają profilu na portalu PUE ZUS, 
mogą go założyć online przy użyciu 
podpisu kwalifikowanego, profilu za-
ufanego/login.gov lub bankowości elek-
tronicznej.

Piotr Cegłowski

kredytu. Wprowadzono dodatkowe 
kryterium umożliwiające skorzysta-
nie z proinnowacyjnej ścieżki oceny 
firmom efektywnym ekologicznie, 
co umożliwi uzyskiwanie kredytów 
obrotowych i inwestycyjnych przez 

fo
t.:

 A
do

be
St

oc
k



MANAGER-REPORT 
kwiecień 2020

MANAGER-REPORT 
kwiecień 2020

1918

GOSPODARKA PODCZAS PANDEMII
Agencja Rozwoju Przemysłu

GOSPODARKA PODCZAS PANDEMII
Agencja Rozwoju Przemysłu

Działania ARP wpisują się 
w akcję wsparcia spółek 
Skarbu Państwa, jednostek 
i instytucji służby zdrowia. 

Akcję tę koordynuje i wspiera Mini-
sterstwo Aktywów Państwowych. Lista 

Agencja Rozwoju Przemysłu SA aktywnie przeciwdziała rozprzestrzenianiu się epidemii 
koronawirusa, a także zapobiega ekonomicznym skutkom pandemii. Szczególnie ważna jest 
dziś aktywność ARP w dziedzinie zakupu produktów medycznych i wyrobów leczniczych

natomiast druga pozyskuje flizelinę, 
z której powstają kombinezony ochron-
ne. 
– Wzmożoną produkcję pojemników 
do środków do dezynfekcji rąk rozpo-
częliśmy od początku ogłoszenia stanu 
zagrożenia epidemiologicznego. Przewi-
dywaliśmy, że może się pojawić zwięk-
szone zapotrzebowanie na tego typu 
produkt, dlatego wcześniej się do tego 
przygotowaliśmy – mówi Piotr Stacho-
wicz, prezes krakowskiego Opakometu.
W walkę z koronawirusem włączył się 
też wrocławski Dozamel, który specja-
lizuje się m.in. w produkcji artykułów 
BHP. Obecnie – jak poinformował Paweł 
Kolczyński, wiceprezes ARP SA – do-
starcza on rękawice i sprzęt ochronny 
do kilkunastu placówek zdrowia na 
Dolnym Śląsku.

Wsparcie dla szpitali

Fundacja Agencji Rozwoju Przemy-
słu przeznaczyła 3 mln zł na pomoc 
w przezwyciężaniu skutków epide-
mii koronawirusa. Fundacja prowadzi 
także zbiórkę wśród spółek z grupy 
kapitałowej ARP SA na rzecz domów 
dziecka, domów seniora oraz szpitali. 
Dokładnie 2,256 mln zł z Fundacji ARP 
trafiło do czterech szpitali: dwóch z woj. 
podlaskiego i po jednym z woj. lubu-
skiego i wielkopolskiego. Są to: Szpital 
Wojewódzki w Łomży, Szpital MSWiA 
w Białymstoku, Szpital Uniwersytec-
ki w Zielonej Górze oraz Wojewódzki 
Szpital Zespolony w Kaliszu.
– Spółki Skarbu Państwa mają obowiązek 
realizować cele społeczne. Akcja Fundacji 
ARP, mająca na celu walkę z rozprzestrze-
nianiem się koronawirusa, to kolejne 
działanie szeroko pojętej grupy kapita-
łowej ARP SA wspierające rząd premiera 

ARP DOKŁADA  
SWOJĄ CEGIEŁKĘ 

DO ZAKUPU SPRZĘTU 
MEDYCZNEGO 

DLA OŚRODKÓW 
OCHRONY ZDROWIA

przyleciała na lotnisko Chopina z Seulu 
2 kwietnia. 
ARP sprowadziła z Chin środki ochrony 
indywidualnej. Wśród zakupionych 
i dostarczanych do Polski materiałów 
znalazły się: ponad 17,7 mln maseczek, 

przedsięwzięć ARP i jej spółek na tym 
polu jest szeroka i obejmuje wiele dzie-
dzin. Oto najważniejsze z nich.  

Sprzęt medyczny

Agencja kupiła 250 tys. koreańskich 
testów genetycznych wykrywających 
wirusa SARS-CoV-2. Testy opierają się 
na rekomendowanej przez WHO meto-
dzie RT-PCR, a ich skuteczność została 
już wielokrotnie potwierdzona. Testy, 
których koszt zakupu wynosi około 
6 mln euro, są przekazywane przez 
ARP do Regionalnego Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Warsza-
wie, jednostki podległej Ministerstwu 
Zdrowia. Pierwsza partia 150 tys. testów 

236,6 tys. kombinezonów oraz 60 tys. 
gogli i prawie 5,6 mln rękawic.

Polscy producenci
Opakomet Kraków i Opakomet Łowicz 
to spółki z grupy kapitałowej ARP, które 
włączyły się do walki z epidemią koro-
nawirusa. Pierwsza z firm produkuje 
pojemniki do płynu dezynfekcyjnego, fo
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Mateusza Morawieckiego – podkreśla 
Cezariusz Lesisz, prezes ARP SA.
– Środki uzyskane ze zbiórki przepro-
wadzonej w spółkach grupy kapita-
łowej ARP zostaną przekazane m.in. 
na wsparcie szpitali, domów dziecka, 
domów seniora – dodaje Agnieszka 
Wasilewska, prezes Fundacji ARP.

Tarcza w praktyce

ARP weźmie także aktywny udział w re-
alizacji działań przewidzianych w ra-
mach Tarczy Antykryzysowej. Wesprze 
m.in. branżę transportową, oferując 
na korzystnych warunkach leasing 
operacyjny z 12-miesięczną karencją 
w spłacie oraz pożyczki obrotowe.
ARP otrzyma 1,7 mld zł na działania 
służące przeciwdziałaniu skutkom epi-
demii spowodowanej rozprzestrzenia-
niem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te 
przeznaczone będą na wsparcie polskich 
przedsiębiorstw, w tym z sektora trans-
portu. Wśród oferowanych produktów 
znajdą się: leasing operacyjny z karencją 
w spłacie i ponadnormatywnym okresem 
spłaty, pożyczka obrotowa finansująca 
wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP 
oraz pożyczka obrotowa na finansowanie 
deficytu w kapitale obrotowym.
Wspomniany wyżej leasing operacyjny 
z karencją w spłacie skierowany jest do 
podmiotów sektora transportowego, 
które znalazły się w trudnej sytuacji 
finansowej w związku z ogłoszeniem 
stanu zagrożenia epidemicznego. Kwota 
leasingu sięgać może 5 mln zł netto, 
a okres finansowania może trwać do 6 lat. 
Około 4 tys. firm transportowych, któ-
rych obroty spadły w wyniku pandemii 
koronawirusa, może otrzymać roczną 
karencję na spłatę rat leasingowych.
– Produkty finansowe oferowane przez 
Agencję Rozwoju Przemysłu pozwolą 
przedsiębiorstwom na przetrwanie 
trudnego okresu związanego z wprowa-
dzeniem stanu zagrożenia epidemicz-
nego – konkluduje Paweł Kolczyński.
Refinansowaniem umów leasingowych 
zajmie się spółka Agencji, czyli ARP Le-
asing Sp. z o.o. To z nią przedsiębiorcy 
będą podpisywać umowy refinansujące. 

Oznacza to, że przez 12 miesięcy firma 
nie będzie spłacać rat leasingowych, 
a zaoszczędzone środki będzie mogła 
przeznaczyć na inne cele, m.in. na 
podtrzymanie funkcjonowania przed-
siębiorstwa. Firma transportowa, refi-
nansując leasing jednego zestawu – na 
przykład ciągnika siodłowego z naczepą 
– dzięki 12-miesięcznej karencji może 
zaoszczędzić w tym okresie średnio 111 
tys. zł i dzięki temu utrzymać płynność. 
Najważniejszym kryterium, które będzie 
brane pod uwagę, jest historia finansowa 
firmy, a zwłaszcza to, że jej wyniki po-
gorszyły się w 2020 r., natomiast w roku 
2019 miała stabilną sytuację i przynosiła 
zyski. Wsparcie przeznaczone jest dla 
podmiotów z sektora MŚP, które osiągają 
roczne obroty powyżej 4 mln zł i prowa-
dzą pełną księgowość.  q

ARP: aktywnie przeciw epidemii ARP sprowadziła  
z Chin środki ochrony 
indywidualnej
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Projekt został zainaugurowa-
ny w Kancelarii Prezydenta 
16 kwietnia. W wideokonfe-
rencji z przedsiębiorcami, 

którzy włączyli się w produkcję mase-
czek, uczestniczyli: prezydent Andrzej 
Duda, wicepremier Jadwiga Emilewicz 
i prezes ARP SA Cezariusz Lesisz. Na-
stępnie odbył się briefing prasowy.
– Dzisiaj potrzebujemy maseczek dla 
wszystkich obywateli – powiedział 
prezydent Andrzej Duda. – Cieszę się, 
że będziemy je wytwarzali w Polsce. 
W czasie spotkania podziękowałem 
przedstawicielom naszych, polskich, 
firm – takich jak 4F, LPP – za to, że włą-
czyli się w tę akcję. Na szczęście mamy 
w Polsce odpowiedzialnych przedsię-
biorców, odpowiedzialny biznes, któ-
ry nie tylko chce zarabiać, ale przede 
wszystkim czuje odpowiedzialność 
za funkcjonowanie kraju i w związku 
z tym czuje także odpowiedzialność 
za bezpieczeństwo obywateli. I dzisiaj 
ten biznes czynnie włącza się w akcję 
szycia maseczek, przestawia swoje 
szwalnie, swoją produkcję po to, by do-
starczyć maseczki na rynek. Ta akcja 
koordynowana przez panią premier, 
przez pana prezesa Agencji Rozwoju 
Przemysłu jest faktem, ona się w tej 
chwili toczy. I mam nadzieję, że w naj-
bliższym czasie maseczki pojawią się, 

polskich

Agencja Rozwoju Przemysłu SA pod patronatem prezydenta Andrzeja Dudy realizuje  
projekt #PolskaSzwalnia, dzięki któremu na rynek trafi 40 mln maseczek w ciągu miesiąca, 
a do końca czerwca łącznie do 100 mln

przede wszystkim będą to różne rodzaje 
maseczek w przystępnej cenie – nie 
będą stanowiły problemu dla portfela 
przeciętnej polskiej rodziny. Dzisiaj, 
jak wiemy, można znaleźć – choćby 
w Internecie – maseczki w bardzo 
różnych cenach, niektóre w szokują-
cych. Natomiast maseczki muszą być 
powszechnie dostępne.
– W połowie marca zachęcaliśmy do 
zgłaszania się do nas tych przedsię-
biorców, którzy mogą nam pomóc do-
starczać materiały ochrony osobistej 
– stwierdziła wicepremier Jadwiga Emi-
lewicz, przypominając genezę projektu. 
– Na adres: pomagamy@mr.gov.pl zgło-
siło się ponad 800 firm. Rozmawialiśmy 
prawie z każdą z nich. Jesteśmy w UE 
krajem, w którym szwalnie nie zostały 
przeniesione do krajów azjatyckich. 
Dziś to atut, który gwarantuje nam 
bezpieczeństwo. 
ARP SA zorganizowała grupę produk-
cyjną, składającą się z ponad 200 szwal-
ni, pod przewodnictwem siedmiu du-
żych producentów odzieży. To firmy 
produkujące w Polsce i zatrudniające 
przede wszystkim polskich pracowni-
ków. Korzystają z polskich dostawców 
i zajmują się koordynacją, magazyno-
waniem i dystrybucją maseczek. Wspo-
mniane firmy to: 4F, LPP, PTAK, Paco 
Lorente, EM Poland, Rascal Industry 

i Modesta. Wszystkie prowadzą dzia-
łalność na terenie Polski i w produkcji 
korzystają z krajowych dostawców. Są 
one odpowiedzialne za logistykę, ma-
gazynowanie, dostarczanie materiału 
i odbiór towaru od lokalnych polskich 
szwalni. Szwalnie produkują maseczki 
z materiału zakupionego przez ARP 
z polskiej firmy Texton ze Zgierza. 
– Przedsiębiorcy w sposób bardzo 
zdecydowany odpowiedzieli na apel 
Agencji Rozwoju Przemysłu i Mini-
sterstwa Rozwoju – podkreślił prezes 
ARP Cezariusz Lesisz. – Zaproponowa-
liśmy, że dostarczymy materiały, które 
wykorzystają do produkcji maseczek. 
W sytuacji ograniczonej możliwości 
sprzedaży i regularnej produkcji wszy-
scy odpowiedzieli pozytywnie.
ARP otworzy też wkrótce fabrykę 
w swojej hali w Stalowej Woli. Ma tam 
powstać osiem linii produkcyjnych. 
Docelowo dostarczy 29 mln maseczek 
miesięcznie. Nowe linie produkcyjne 
ARP SA przysłużą się do odbudowania 
potencjału produkcyjnego środków 
ochrony osobistej w Polsce. Na zlecenie 
ARP produkcję maseczek rozpoczęły 
również firmy: Nife, TW PLAST, An-
drema Tex, Protektor, Texton, TZMO, 
Teofilów, Arlen. Maseczki dostarczane 
przez ARP wyróżnia preferencyjna 
cena. q

Ma zachęcić firmy, które 
do tej pory nie prowa-
dziły e-commerce, do 
współpracy z platfor-

mami sprzedaży internetowej. Part-
nerami są najwięksi polscy operatorzy 
sprzedaży online.
Celem kampanii jest nie tylko zachę-
cenie do sprzedaży online, lecz także 
zwiększenie świadomości przedsiębior-
ców o możliwościach rozwoju własnej 
firmy. Organizatorami przedsięwzięcia 
są: Ministerstwo Rozwoju, Minister-
stwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
oraz Agencja Rozwoju Przemysłu SA.
– W obecnej sytuacji spowodowanej ko-
ronawirusem, kiedy wszyscy musimy sto-
sować się do obostrzeń i #zostanwdomu, 
zakupy przez Internet stają się skuteczną 
i przede wszystkim bezpieczną alternaty-
wą – mówi Jadwiga Emilewicz, minister 
rozwoju. – Dotyczy to zwłaszcza tych pro-
duktów, które nie są aktualnie dostępne 
stacjonarnie, ale także zakupów, po które 
możemy, ale nie musimy, wychodzić 
z domu. Dzięki sprzedaży internetowej 
i pracy kurierów e-przedsiębiorcy mogą 
dotrzeć do klientów, a korzyści z tego są 
obopólne. Wiele małych, średnich i du-
żych firm korzysta już z wielu rozwiązań 
zawartych w tarczy antykryzysowej, przy-
gotowanej przez polski rząd. Pozwalają 
one ochronić miejsca pracy i zachować 
płynność finansową. Jednym ze sposo-
bów na przetrwanie kryzysu spowodo-
wanego pandemią koronawirusa może 
też być przeniesienie swojego biznesu do 
Internetu. Jest to korzystne zarówno dla 
przedsiębiorcy, który zachowa możliwość 
sprzedaży swoich produktów, jak i oby-
watela. Zakupy może zrobić w sposób 
łatwy, szybki i przede wszystkim bez 
wychodzenia z domu.
Partnerami akcji są liderzy w branży 
e-handlu – Allegro, OLX oraz Polski 
Fundusz Rozwoju, który wspiera akcję 

Przenieś firmę do Internetu
„Przenieś swoją firmę do Internetu. Zarabiaj na e-handlu” – to rządowy projekt biznesowy 
skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorców mających sklepy stacjonarne

merytorycznie. Allegro i OLX przygoto-
wały między innymi specjalne pakiety 
powitalne dla nowych użytkowników 
biznesowych, zawierające dostęp do 
specjalnych webinariów oraz dedyko-
wane wsparciu zespołu sprzedażowego.  
ARP SA jest otwarta na współpracę z in-
nymi platformami sprzedażowymi, które 
dzięki kampanii pozyskają nowych użyt-
kowników, a mikro-, małym i średnim 
przedsiębiorcom umożliwią rozszerzenie 
dotychczasowej działalności.
– Małe i średnie przedsiębiorstwa to 
bardzo ważny sektor polskiej gospo-
darki, której właściwe funkcjonowa-
nie w ostatnim czasie zostało istotnie 
zaburzone – podkreśla Małgorzata 
Jarosińska-Jedynak, minister fundu-
szy i polityki regionalnej. – W jej re-
generacji może pomóc między innymi 
wykorzystanie nowych technologii. 
Kampania zachęcająca przedsiębior-
ców do przenoszenia do Internetu 
sprzedaży usług i towarów, które do 
tej pory niewielkie sklepy oferowały 
tylko stacjonarnie, z jednej strony za-
spokaja potrzeby współczesnych konsu-
mentów coraz częściej korzystających 
z rozwiązań e-commerce, a z drugiej 
daje szansę na rozwój mikro- i małym 
przedsiębiorstwom. To jedna z wielu 

gospodarczych propozycji antykryzyso-
wych, którym patronuje Ministerstwo 
Funduszy i Polityki Regionalnej.
ARP SA stworzyła specjalną stronę in-
ternetową poświęconą akcji, na której 
można zapoznać się m.in. z korzyścia-
mi prowadzenia sklepu online, po-
radnikiem, od czego zacząć i z jakich 
narzędzi skorzystać: https://zarabiaj-
-online.arp.pl/. Akcję merytorycznie 
wspiera również Krakowski Park Tech-
nologiczny. 
– Idea tego projektu jest prosta. E-com-
merce to obecnie w Polsce prężnie roz-
wijający się kanał sprzedaży, z zakupów 
internetowych korzysta ponad 28 mln 
Polaków – podkreśla Paweł Kolczyński, 
wiceprezes Zarządu ARP SA. – Chcemy 
dać szansę małym sklepom, które do 
tej pory nie istnieją w e-handlu, a mają 
wszelkie ku temu predyspozycje i mogą 
w ten sposób zarabiać. Stworzyliśmy 
poradnik dla osób, które nie wiedzą, od 
czego zacząć. Zaprosiliśmy również do 
współpracy dwa znane marketplace’y 
i liczymy, że z czasem przyłączą się 
kolejni partnerzy. 
– Nowe technologie od zawsze były 
uważane za niezbędny element rozwoju 
dla silnego współczesnego państwa. 
W obecnej sytuacji, kiedy wszyscy 
mierzymy się z wyzwaniami, które 
stawia przed nami pandemia, okazują 
się bardziej przydatne niż kiedykol-
wiek dotychczas. Od zawsze wspieramy 
małe firmy i start-upy – współpracu-
jemy z nimi na co dzień. Nie mogło 
zabraknąć naszej obecności w projekcie 
przeznaczonym specjalnie dla nich – 
dodaje Justyna Orłowska, pełnomocnik 
prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.
Patronat nad kampanią objęły:  
GovTech Polska, Ministerstwo Rozwoju 
oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej. q
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Jak powinna wyglądać pomoc polskich 
władz dla przedsiębiorców – dużych 
firm i MŚP?
Pandemia koronawirusa, z którą mierzy-
my się w ostatnich tygodniach, postawiła 
polskich przedsiębiorców w dramatycz-
nej sytuacji. Stoimy dziś przed najwięk-
szym wyzwaniem, jakie mieliśmy w cią-
gu ostatnich 26 lat naszej działalności. 
Pandemia stanowi ogromne zagrożenie 
dla polskiej przedsiębiorczości. Część 
branż całkowicie zaprzestała działalności, 
część – w tym handel – musi funkcjono-
wać w tej trudnej rzeczywistości, aby 
codziennie spełniać swą misję społeczną, 
w naszym przypadku jest to dostarcza-
nie Polakom podstawowych artykułów 
i żywności. W takiej sytuacji działania 
pomocowe dedykowane małym i średnim 
przedsiębiorstwom są niezbędne, aby 
mogły one przetrwać ten nadzwyczajny 
czas, utrzymać zatrudnienie i zachować 
perspektywę działania w przyszłości. 
W liście otwartym, który prezes zarządu 

Lewiatan Holding SA Wojciech Kru-
szewski wystosował do premiera Ma-
teusza Morawieckiego już na począt-
ku pandemii, zaproponowane zostały 
konkretne rozwiązania pomocowe, 
których przedsiębiorcy potrzebowali 
natychmiast. Wśród postulatów wy-
mienię m.in.: przejęcie przez ZUS na 
okres 6 miesięcy wypłaty zasiłku cho-
robowego od początku okresu zwol-
nienia, umorzenie płatności składek 
ZUS na okres 3–6 miesięcy, odroczenie 
płatności CIT i PIT, umożliwienie uzy-
skiwania nieoprocentowanych kredy-
tów, gwarancje kredytowe i odroczenie 
spłaty dotychczasowych zobowiązań 
kredytowych oraz rat leasingowych. 
Niezbędna jest także pomoc rządu dla 
sklepów w zakresie dostępu do środków 
dezynfekcyjnych oraz materiałów zabez-
pieczających, takich jak rękawiczki czy 
maseczki, które stały się deficytowym 
towarem, a ich ceny w ostatnim czasie 
wzrosły wielokrotnie.

Postulowaliśmy również utworzenie 
specjalnego systemu pomocy przed-
siębiorcom i pracownikom na wypadek 
konieczności unieruchomienia sklepów 
ze względów epidemiologicznych. Sami, 
jako Lewiatan Holding, aktywnie dzia-
łamy na tym polu. Aby chronić biznesy 
naszych franczyzobiorców i dać im real-
ne wsparcie, ustanowiliśmy w ostatnich 
dniach wspólnie z franczyzobiorcami 
program pomocowy „Fundusz Pomocy 
Lewiatańczykom” w wysokości 10 mln 
zł, który gwarantuje pomoc finansową 
naszym franczyzobiorcom w sytuacji, 
gdy poniosą straty w związku z koniecz-
nością czasowego zamknięcia sklepu 
z powodu pandemii.

Które z zagranicznych wzorców pa-
kietów pomocowych warto wdrożyć 
w naszym kraju?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć 
na takie pytanie. Należy mieć na wzglę-
dzie to, że rynki – czy to europejskie, fo
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czy światowe – mają własną specyfikę 
i nie ma uniwersalnego rozwiązania 
problemów gospodarczych wynikają-
cych z pandemii koronawirusa. Drugą 
kwestią jest to, że pandemia w poszcze-
gólnych krajach odznacza się różną 
dynamiką oraz różnym etapem rozwoju. 
Rynek to skomplikowany system naczyń 
połączonych, dlatego to, co jest uniwer-
salne dla wszystkich rynków, to potrzeba 
wsparcia przedsiębiorców – szczególnie 
małych i średnich – by ograniczyć straty 
dla gospodarki i społeczeństwa. Pomoc 
dla przedsiębiorców musi być „szyta na 
miarę” i być naprawdę dopasowana do 
ich potrzeb i problemów. Realna pomoc 
tu i teraz jest dziś najważniejsza.

Jakie są możliwe scenariusze kryzysu 
gospodarczego, którego symptomy już 
odczuwamy?
Pierwsze efekty pandemii koronawi-
rusa w naszym kraju już zauważamy 
bardzo wyraźnie. Tylko w marcu do CE-
IDG wpłynęło prawie 50 tys. wniosków 
o zawieszenie działalności gospodar-
czej. W następnych miesiącach należy 
spodziewać się kolejnych takich decyzji 
wśród przedsiębiorców. Eksperci już dziś 
prognozują wzrost bezrobocia w Polsce, 
nawet do kilkunastu procent. Trudno 
o konkretne prognozy – pandemia rozwi-
ja się dynamicznie i na ten moment cięż-
ko przewidzieć, kiedy i jak się zakończy.

Co oznacza każdy kolejny dzień epide-
mii i związanych z nią ograniczeń dla 
branży FMCG?
Ta sytuacja ma wiele wymiarów i każde-
go dnia stawia nas i naszych franczyzo-
biorców przed kolejnymi wyzwaniami. 
Jednym z nich jest zabezpieczenie kwestii 
dostaw. Staramy się działać tak, aby od-
bywały się na dotychczasowym pozio-
mie. Punktowo zdarzają się problemy 
z dostępnością niektórych artykułów, 
na które znacznie wzrósł popyt, np. pro-
dukty zbożowe, ryż, makarony, artykuły 
higieniczne, środki dezynfekcyjne. To 
ogromne wyzwanie dla naszych fran-
czyzobiorców i pracowników. 
Każdy obawia się o zdrowie własne i naj-
bliższych, co jest zupełnie zrozumiałe. 

Codziennie 30 tys. naszych pracow-
ników w 3,2 tys. sklepach Lewiatan 
w całej Polsce stawia się w pracy i z po-
święceniem wypełnia swoje obowiązki, 
by zapewnić dostęp do żywności oraz 
podstawowych środków higieny. Jako 
sieć opracowaliśmy rekomendację za-
bezpieczenia profilaktycznego sklepów 
oraz wprowadziliśmy rozwiązania, które 
mają maksymalizować bezpieczeństwo 
robienia zakupów zarówno dla perso-
nelu, jak i dla klientów.

Czy epidemia oznacza złote żniwa dla 
sklepów spożywczych?
Nie nazwałbym tego w ten sposób. Obec-
na sytuacja to raczej ogromna chwila 
próby dla nas wszystkich, a nie złote 
żniwa. Patrząc na dane, rzeczywiście 
wartość koszyka zakupowego klien-
tów wzrosła dość znacznie, ale za to 
konsumenci zdecydowanie rzadziej 
odwiedzają dziś placówki handlowe. 
Należy pamiętać też, że sklepy ponoszą 
dodatkowe koszty wynikające z zabez-
pieczeń profilaktycznych, zapewnienia 
środków dezynfekujących i rękawiczek 
dla klientów, a także uchronienia perso-
nelu przez zakażeniem koronawirusem. 
Pandemia koronawirusa wymusiła na 
wszystkich zmianę nawyków, w tym 
również zachowań konsumentów. Nie 
jesteśmy tak mobilni jak zwykle ze 
względu na obostrzenia rządowe do-
tyczące swobody poruszania się. Z tego 
też powodu Polacy zmienili styl robienia 
zakupów – robią zakupy rzadziej, jednak 
wydają jednorazowo większe kwoty 

STOIMY DZIŚ  
PRZED NAJWIĘKSZYM 

WYZWANIEM, JAKIE 
MIELIŚMY W CIĄGU 
OSTATNICH 26 LAT 

NASZEJ DZIAŁALNOŚCI. 
PANDEMIA 

STANOWI OGROMNE 
ZAGROŻENIE 
DLA POLSKIEJ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

i robią zakupy na zapas. W dłuższej 
perspektywie w mojej opinii efektem 
pandemii koronawirusa będzie wzrost 
znaczenia lokalnych, bliskich i bez-
piecznych sklepów, które są częścią 
lokalnych społeczności. Nasze sklepy 
takie są – bliskie, po sąsiedzku, z szeroką 
gamą polskich produktów od znanych 
lokalnych dostawców, prowadzone 
przez zaufanych gospodarzy sklepów. 
Wzrośnie też z pewnością znaczenie 
sprzedaży przez Internet. Jako sieć tego 
typu rozwiązanie przygotowujemy dla 
naszych franczyzobiorców. Pierwszy 
etap wdrożenia planujemy w wybranych 
sklepach jeszcze w kwietniu.

Epidemia pokazuje, że mamy do czy-
nienia z „efektem motyla” w makroskali 
– zwłaszcza w dziedzinie turystyki. Jakie 
będzie to miało skutki gospodarcze 
i społeczne? 
To będzie bardzo trudna próba nie tyl-
ko dla polskiej gospodarki, lecz także 
przede wszystkim dla przedsiębiorczo-
ści w Polsce. Uważam, że mała i średnia 
przedsiębiorczość w Polsce nie była 
jeszcze nigdy tak zagrożona jak dziś – 
mimo trudnych sytuacji i zjawisk spo-
łecznych oraz gospodarczych, których 
doświadczaliśmy w przeszłości. 
Pozytywnym aspektem jest to, że ten 
kryzys udowadnia nam, iż w takich 
nadzwyczajnych chwilach dobrze jest 
działać w grupie, współpracować, wy-
mieniać się doświadczeniami. Jako 
pierwsi wyszliśmy z konkretnym roz-
wiązaniem pomocowym dla właści-
cieli sklepów detalicznych, franczyzo-
biorców Lewiatana, inicjując fundusz 
pomocowy dla tych przedsiębiorców, 
których sklepy odczuły skutki pandemii. 
Wynika to z naszej strategii, w której 
kluczowe miejsce zajmują takie wartości 
jak bliskość, partnerstwo, przedsiębior-
czość i odpowiedzialność oraz zasady 
współtworzenia, współdecydowania 
i współodpowiedzialności. Zdecydowa-
nie ułatwia to przejście przez tak trudną 
i nieznaną dotąd sytuację. Tylko razem 
jesteśmy w stanie ją przetrwać i myśleć 
o przyszłości.

rozmawiał Piotr Cegłowski

Robert Rękas, prezes zarządu Lewiatan Holding SA, 
mówi o tym, jak 3,2 tys. sklepów tej sieci funkcjonuje 
podczas pandemii, oraz o oczekiwanej przez branżę 
FMCG pomocy ze strony władz
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Pewny biznes  
w trudnych czasach
Epidemia koronawirusa 
w Polsce daje się we znaki 
wielu przedsiębiorcom. 
Tylko w marcu do rejestru 
złożono 58,7 tys. 
wniosków dotyczących 
zawieszenia oraz likwidacji 
działalności gospodarczej 
– tak wynika z danych 
Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności 
Gospodarczej 

Jest jednak sektor, który mimo 
licznych ograniczeń radzi so-
bie dobrze. Pomimo niełatwej 
sytuacji wciąż działają lokalne 

sklepy oferujące asortyment codzien-
nego użytku – szybko i bezpiecznie. 
Małe sklepy spożywcze otwierają też 
kolejne punkty, które tworzą nowe 
miejsca pracy.
Mimo że Polacy chcą prowadzić własną 
działalność, często z uwagi na obawy 
związane z otwarciem swojego biznesu 
oraz formalnościami z tym związanymi 
odstępują od tego pomysłu. Szukają 
innych możliwości. Dobrym rozwią-
zaniem jest franczyza, która w Polsce 
zyskuje coraz większą popularność 

i ma status bezpiecznej oraz pewnej 
współpracy. 

Stabilna współpraca

Przykładem takiego rozwiązania jest 
sieć sklepów Żabka, pod której szyl-
dem funkcjonuje ponad 6 tys. sklepów 
w całej Polsce, a prowadzi je blisko 
4,5 tys. przedsiębiorców. W sklepach 
tej marki można bezpiecznie robić za-
kupy, ponieważ sieć dostarcza swoim 
franczyzobiorcom za darmo wszelkie 
środki bezpieczeństwa – rękawiczki 
jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk 
oraz szyby pleksi oddzielające kasjerów 
od kupujących. Franczyza Żabki jest 

więc dobrym rozwiązaniem dla przed-
siębiorczych osób, które mimo trudnej 
sytuacji chcą założyć własną działalność 
gospodarczą, cieszyć się stabilnym biz-
nesem oraz rozwijać zawodowo. Jak się 
okazuje, franczyzobiorcami sieci są oso-
by z różnym doświadczeniem, zarówno 
ci, którzy pracowali wcześniej w handlu, 
jak i ci, którzy rzucili korporacje, aby 
prowadzić własny biznes, realizując się 
zawodowo i prywatnie. 
– Po pracy w korporacjach szukałem 
innego sposobu na życie. Słyszałem 
od znajomych, że istnieje możliwość 
prowadzenia własnego biznesu z Żabką. 
Przeszedłem szkolenie i tak się zaczęło. 
Podoba mi się to, że Żabka ma jasno 
określone wymagania co do modelu 
biznesu oraz idzie w kierunku nowocze-
snych rozwiązań i technologii – mówi 
Krzysztof Juźwikowski, franczyzobiorca 
sklepu Żabka z Warszawy.
– W obecnym czasie najważniejsza jest 
pewność pracy i stabilność finansowa. 
Żabka dba o mnie i moich pracowników, 
ponieważ zapewnia wszelkie środki 
ochrony osobistej. Wiem, że mogę da-
lej rozwijać się w sieci i brać udział 
w ciekawych projektach, które będą 
zmieniać sposób sprzedaży w segmencie 
sklepów convenience – dodaje Krzysz-
tof Juźwikowski.

Wsparcie i przychód

Pomoc i wsparcie doświadczonego 
partnera to jedna z największych za-
let, jakie oferuje system franczyzowy. 
W aktualnej ofercie Żabki nowy franczy-
zobiorca ma zagwarantowany przychód 
podstawowy w wysokości 16 tys zł przez 
pierwsze 12 miesięcy działalności. Fran-
czyzobiorca otrzymuje w pełni wypo-
sażony i zatowarowany sklep, przy 
wkładzie własnym 5 tys. zł. Suma ta 
pokrywa zakup kasy fiskalnej, towarów 
regionalnych oraz opłacenie koncesji. 
Wynajem lokalu, wsparcie IT, działania 
marketingowe – to wszystko leży po stro-
nie Żabki. Przez cały okres współpracy 
firma proponuje cykl szkoleń, które 
wpływają na rozwój na wielu płaszczy-
znach. W obecnej sytuacji większość 

z nich prowadzona jest online. Dzięki 
specjalnej platformie przedsiębiorcy 
mogą korzystać z filmów instruktażo-
wych, szkoleń w formie webinariów czy 
uzyskać pomoc online od trenera. Firma 
dba także o rozwój zaplecza technolo-
gicznego, które pomaga w sprawnym 
zarządzaniu własnym biznesem. 
Z kolei franczyzobiorca jest odpowie-
dzialny za: zarządzanie sklepem, kon-
trolę kosztów, prowadzenie administra-
cji działalności gospodarczej, realizację 
zobowiązań podatkowych i ZUS oraz 
kwestie pracownicze. Co ważne, osoba, 
która podejmie współpracę z siecią Żab-
ka, może w każdej chwili z niej zrezy-
gnować, bo po podpisaniu umowy obie 
strony obowiązuje 30-dniowy okres 
wypowiedzenia. Jednym z elemen-
tów umowy jest weksel – popularna 
forma zabezpieczenia w działalności 
gospodarczej – który zabezpiecza obie 

strony w relacji biznesowej bez zbęd-
nych niedopowiedzeń.

Jak zostać franczyzobiorcą? 

– Mimo tej trudnej sytuacji cały czas 
prowadzimy rozmowy z zaintereso-
wanymi. Jest to możliwe dzięki roz-
wiązaniom technologicznym, które 
pozwoliły nam szybko dostosować się 
do obecnej sytuacji i prowadzić online 
większość etapów rekrutacji. Sytuacja 
epidemii pokazała, że franczyzobiorcy 
otrzymują od sieci dodatkowe wsparcie, 
nie pozostają sami – a to kandydaci 
wielokrotnie podkreślają jako istotny 
argument – mówi Sebastian Bielaw-
ski, dyrektor Departamentu Rozwoju 
i Wsparcia Franczyzobiorców.
Firma przygotowała prezentację, która 
prowadzi kandydata przez ePUAP, umoż-
liwiając tym samym kompletowanie do-

kumentów w wersji cyfrowej. Ważnym 
elementem procesu rekrutacyjnego są 
szkolenia, które teraz realizowane są 
częściowo w formule eksternistycznej. 
Połowa szkolenia, w trakcie którego 
omawiane są tematy techniczne, odby-
wa się poprzez sesje online z trenerem 
oraz szkolenia e-learningowe. Druga 
część, w której kandydat poznaje ope-
racyjne aspekty pracy, przeprowadzana 
jest w sklepie trenerskim z zachowa-
niem wszystkich dostępnych środków 
ostrożności. 

Jarek Dotka

ŻABKA MA JASNO 
OKREŚLONE 
WYMAGANIA  
CO DO MODELU 
BIZNESU ORAZ 
IDZIE W KIERUNKU 
NOWOCZESNYCH 
ROZWIĄZAŃ 
I TECHNOLOGII
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Najbardziej utytułowany 
manager ostatnich lat Ka-
sper Rørsted i jego pięciu 
kolegów z zarządu firmy 

zrezygnowali w tym roku z bonusów, 
które stanowią 65 proc. rocznego wyna-
grodzenia najwyższego kierownictwa. 
Drugi poziom zarządzania także soli-
darnie zrezygnował z niektórych pre-
mii.
Konkurent Adidasa, niemiecki koncern 
Puma, też zanotował ogromny spadek 
sprzedaży w marcu i kwietniu. Trzy-
osobowy zarząd z prezesem Bjørnem 
Guldenem na czele całkowicie zrezy-
gnował z pensji w kwietniu, co ma 
przynieść oszczędności w wysokości 
170 tys. euro. Kierownictwo drugiego 
poziomu w kwietniu też obniżyło swoje 
wynagrodzenia o 25 proc. 
Taśmy produkcyjne Daimlera w Stuttgar- 
cie od miesiąca są nieczynne. Dla nie-
wielu pracowników w fabryce Daimlera 
zorganizowano pracę krótkotrwałą. 
Dwa tygodnie temu szef Daimlera Ola 
Källenius zadecydował, że ośmioro 
członków zarządu będzie otrzymywać 
80 proc. dotychczasowych wynagro-
dzeń przez 9 miesięcy. Taka obniżka 
wynagrodzeń dotyczy także Rady Nad-
zorczej. Pozostała kadra kierownicza na 
trzech najwyższych poziomach otrzyma 
pensje zmniejszone o 10 proc. 
Niemcy to ogromny rynek motoryza-
cyjny. Ogromny rynek producencki. 
Bosch, Continental też zapowiedzia-
ły cięcia w wynagrodzeniach swo-
ich managerów. ZF Friedrichshafen 
AG – niemiecki producent części 
motoryzacyjnych, mający siedzibę 

która zadecydowała, podobnie jak jej 
podwładni, że obniżą swoje wyna-
grodzenie od maja do lipca o 10 proc. 
Jednocześnie Martina Merz wezwała 
1500 managerów średniego szczebla 
do dobrowolnego podjęcia podobnych 
kroków i zadeklarowania obniżenia 
swoich pensji. 
Jaka branża najbardziej odczuła skutki 
pandemii? Oczywiście turystyka i prze-
woźnicy lotniczy. I dlatego TUI Group 
– największy na świecie, międzynaro-
dowy koncern turystyczny z siedzibą 
w Hanowerze i Berlinie – już jakiś czas 
temu, na początku pandemii, szukał 
miliardów pomocy rządowej i otrzymał 
1,8 mld euro od państwowego banku 
rozwoju KfW. I w tym przypadku szef 
koncernu Friedrich Joussen dobro-
wolnie obniżył swoje wynagrodzenie 
o 30 proc. od kwietnia aż do odwołania. 
Przykład idzie z góry, jak zwykle.
A po turystyce najbardziej krwawi ser-
ce... linii lotniczych. Zwalniają perso-
nel, redukują liczbę pilotów albo – tak 
jak w Szwecji – personel pokładowy 
SAS pracuje w szpitalach. Do oszczę-
dzania na własnych poborach już daw-
no dołączyła niemiecka Lufthansa. 
Carsten Spohr, charyzmatyczny CEO 
niemieckiego przewoźnika, już w mar-
cu zrezygnował z 25 proc. swojego mie-
sięcznego wynagrodzenia. Ta jedna 
z największych linii lotniczych świata 

Top managerowie  
obcinają pensje
Kto by się spodziewał, że gigant i lider wśród producentów artykułów sportowych Adidas, 
aby przeżyć kryzys, otrzyma 2,4 mld euro pomocy publicznej w formie pożyczki

Ola Källenius

49-letni Szwed, 
od 22 maja 2019 r. 
kieruje koncernem 
Daimlera, 
właściciela 
marek Mercedes- 
-Benz, AMG, 
Smart, Maybach, 
Freightliner. 
Z koncernem 
Daimler związany 
od 1993 r.

Martina Merz

57-letnia niemiecka 
inżynier, od 2019 r. 
dyrektor generalny 
ThyssenKrupp. 
Media 
nazywają Merz 
najpotężniejszą 
kobietą 
w niemieckiej 
gospodarce

Friedrich Peter 
Johannes Joussen

57-letni niemiecki 
biznesmen 
i prezes wykonawczy 
największego 
niemieckiego koncernu 
turystycznego 
grupy TUI (Touristik 
Union International).

szuka rozwiązań na przeżycie i mam 
nadzieję, że dzięki pomocy rządowej 
wkrótce je znajdzie. 
A po turystycznych klimatach przejdź-
my do pachnącego biznesu, czyli do 
znanej w Polsce sieci Douglas. Tu-
taj, pomimo znakomitych wyników, 
fajnego modelu biznesowego zawsze 
gwarantującego przyzwoite przychody, 
także management firmy zdecydo-
wał o obniżeniu swoich wynagrodzeń 
o 20 proc. Szefowa sieci Douglas Ti-
na Müller potwierdziła w rozmowie 
z dziennikiem „Handelsblatt”, że 

24 osoby ze ścisłego kierownictwa 
koncernu dobrowolnie zgodziły się na 
obniżenie pensji w geście solidarności. 
Giganci samochodowi, tacy jak General 
Motors i Fiat Chrysler, też obawiają się 
skutków pandemii. Dlatego ich szefo-
wie dobrowolnie obniżają sobie pen-
sje i bonusy. Michael Dell, założyciel 
i dyrektor generalny światowego pro-
ducenta komputerów Dell, całkowicie 
zawiesił wypłatę swoich wynagrodzeń 
miesięcznych w wysokości 950 tys. dol. 
W UK dyrektorzy czołowych spółek 
giełdowych obniżyli swoje wynagro-
dzenia o 20 proc. 
I na koniec sektor bankowy, w którym 
najczęściej trudno o dobrowolne gesty 
obniżania własnych wynagrodzeń. 
Alison Rose, szefowa brytyjskiego 
banku RBS, zrezygnowała z 25 proc. 
swojej pensji i nie otrzyma premii 
gotówkowej. Z kolei szef Barclays Jes 
Staley zrezygnował z 30 proc. stałej 
pensji na sześć miesięcy. W dużych 
hiszpańskich bankach, takich jak San-
tander i BBVA, a także we włoskich 
instytucjach finansowych, zespoły 
zrezygnowały z wypłat wynagrodzeń. 
Ciekawe, co zdarzy się na naszym po-
dwórku finansowo-gospodarczym? Czy 
znajdą się naśladowcy?

Andrzej Mroziński

w Badenii-Wirtembergii w Niemczech 
– zapowiedział, że managerowie po-
winni zrezygnować z miesięcznej stałej 
pensji, gdy skrócony został czas pracy. 
Tymczasem zespół managerów Conti 
otrzyma w kwietniu wynagrodzenie 
pomniejszone o 10 proc., a manage-
ment Bosch jest zwolniony z obowiąz-
ku pracy z powodu niezapłaconych 
dni urlopu. 
Monachium to nie tylko miejsce, gdzie 
produkuje się prestiżowe BMW, lecz 
także zagłębie przemysłu zbrojenio-
wego, w tym lotniczego. MTU Aero 
Engines produkuje silniki samolotowe 
z najwyższej półki, a to jest dziedzina, 
która pochłania miliardy euro. Zarząd 
firmy zdecydował, że rezygnuje z pre-
mii w wysokości 4 mln euro i prze-
znacza tę sumę na rekompensatę dla 

pracowników MTU, zwłaszcza tych, 
którzy mają nie najlepszą sytuację 
finansową spowodowaną COVID-19.
Na szczególną uwagę, według nie-
mieckich mediów, zasługuje Ernst 
Prost, dyrektor naczelny firmy pro-
dukującej smar Liqui Moly, który zre-
zygnował całkowicie ze swojej pensji 
do momentu wygaśnięcia pandemii. 
Poinformował o tej decyzji swoich 
pracowników, jednocześnie zapewnił 
każdemu z nich premię kryzysową 
w wysokości 1000 euro, a na począt-
ku kwietnia dodał jeszcze 500 euro. 
Fajny gest. 
Kryzys nie ominął ThyssenKrupp AG, 
niemieckiego koncernu zatrudnia-
jącego około 159 tys. pracowników, 
króla stali węglowej i nierdzewnej. 
Szefem koncernu jest Martina Merz, fo
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Jak duże piętno odciska pandemia na 
branży logistycznej?
Odczuwamy to bezpośrednio jako usłu-
godawcy współpracujący z wieloma 
różnymi firmami. Szczególnie widocz-
ne są problemy branży motoryzacyjnej, 
jej zamówienia spadły prawie do zera. 
Cały ten sektor stoi i czeka... Nieco le-
piej ma się FMCG, chociaż i tutaj widać 
wyraźne spadki spowodowane ogra-
niczeniem konsumpcji. Szczególnie 
niepokojące jest ograniczenie handlu 
międzynarodowego. Praktycznie został 
zatrzymany eksport do Azji i Afryki. 
Obroty naszego głównego klienta, który 
jest uzależniony od rynku niemieckie-
go, spadły o 95 proc. 

O logistyce mówi się, że jest barome-
trem gospodarki.
Słusznie, to właśnie my jako pierw-
si odnotowujemy symptomy zmian 
w skali makro, co pozwala nam z kil-
kumiesięcznym wyprzedzeniem prze-
widywać załamania czy wręcz kryzysy. 
W swojej karierze miałem okazję za-
obserwować trzy takie nadciągające 
fale, z czego mało kto zdawał sobie 
wówczas sprawę. O tym, że nastąpią 
poważne perturbacje, wiedzieliśmy 
z wyprzedzeniem od trzech do siedmiu 
miesięcy. Świadczyły o tym zmniej-
szające się zamówienia, a co za tym 
idzie – redukcja planów produkcyj-
nych. Tym razem także my zostali-
śmy zaskoczeni. Podobnie jak nasi 
klienci nie wiemy, co wydarzy się za 
2, 3 miesiące. Poważne ograniczenia 
pojawiły się już na początku marca, 
a obecnie, w kwietniu, nadal nikt nie 
potrafi powiedzieć niczego konkret-
nego. O tym, co się dzieje tuż za gra-
nicą, dowiadujemy się z mediów. To 
niedobry sygnał; przecież, podobnie 

Po pierwsze miejsca pracy
Piotr Sukiennik, CEO dynamicznie rozwijającej się firmy Vive Logistics, a wcześniej wieloletni 
prezes FM Logistic, o tym, jak przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia oraz o perspektywach 
gospodarki na najbliższe miesiące 

SZCZEGÓLNIE 
BOLESNE JEST TO, 

ŻE UNIA EUROPEJSKA, 
JAKO CAŁOŚĆ, 

NIE PORADZIŁA 
SOBIE Z PROBLEMEM 

PANDEMII. 
WYNIKAJĄCE Z TEGO 
NEGATYWNE SKUTKI 
MOŻEMY ODCZUWAĆ 

JESZCZE PRZEZ 
WIELE MIESIĘCY

jak branża logistyczna, cały nasz kraj 
jest elementem gospodarki unijnej. 

Kontrole na granicach nie wróżą go-
spodarce niczego dobrego...
Szczególnie bolesne jest to, że Unia 
Europejska, jako całość, nie pora-
dziła sobie z problemem pandemii. 
Wynikające z tego negatywne skutki 
możemy odczuwać jeszcze przez wiele 
miesięcy. 

Logistycy mogą wiarygodnie progno-
zować nie tylko kryzysy, lecz także 
okresy hossy.
Chciałbym powiedzieć, że widać już 
światełko w tunelu, ale tak nie jest. 
Mam nadzieję, że po złagodzeniu re-
strykcji pojawią się nowe zamówienia. 
Łańcuch dostaw – od producenta do 
finalnego odbiorcy – to proces, którego 
przygotowanie zajmuje sporo czasu. 
Ciągle jeszcze mamy, niestety, do czy-
nienia z optymalizacją, czyli ograni-
czaniem zamówień. Nie wiemy, jak 
będą wyglądały miesiące wakacyjne, 
ponieważ nikt nie jest tak odważny, 

by przygotować plany choćby z trzy-
miesięcznym wyprzedzeniem. Zgod-
nie z dotychczasowymi standardami 
w maju powinniśmy planować działa-
nia na drugą połowę roku. Tymczasem 
nasi partnerzy koncentrują się na mi-
nimalizacji strat, licząc na częściową 
rekompensatę ze strony państwa. 

Jakie działania w tej dziedzinie uważa 
pan za najważniejsze?
Należy ratować miejsca pracy, poma-
gając tym, którzy je tworzą. Myślę tu 
przede wszystkim o średnich i ma-
łych polskich firmach. Bez pomocy 
ze strony państwa wiele z nich sobie 
nie poradzi. A to oznacza, że zadziała 
zasada domina: osoby, które stracą 
zatrudnienie, nie tylko przestaną 
zarabiać i płacić podatki, lecz także 
staną się obciążeniem dla budżetu. 
Obawiam się, że może to dotyczyć 
nawet 3 mln Polaków. Należy wyraźnie 
powiedzieć: głównymi beneficjentami 
pomocy powinni być ci, którzy zdo-
łają utrzymać miejsca pracy. Grupa 
Vive, do której należy Vive Logistics, 
zatrudnia obecnie 3 tys. osób. Podob-
nie jak inne krajowe firmy czeka na 
proste, jasne rozwiązania dotyczące 
zwolnień ZUS-owskich i podatkowych, 
zwłaszcza czasowego zawieszenia VAT. 
Mało elastyczna, restrykcyjna polityka 
fiskalna może w konsekwencji spowo-
dować poważne problemy społeczne. 
W Niemczech każda firma tworząca 
miejsca pracy otrzymała bezzwrotne 
dofinansowanie, pomagające praco-
dawcom przetrwać najtrudniejszy 
okres. To jedyna właściwa droga, by 
zapobiec bardzo poważnym proble-
mom gospodarczym i społecznym. 

rozmawial Piotr Cegłowski

Piotr Sukiennik

CEO Vive Logistics,
ceniony ekspert rynku  
logistycznego
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 Globalna pandemia COVID-19 jest bezprece-
densową sytuacją, która wyraźnie wpływa 
na prowadzone działalności biznesowe i do-

tychczasowy styl życia. W HPE wprowadziliśmy wiele 
programów w ramach ochrony i wsparcia pracowników 
i ich rodzin. Mobilizujemy do działania także pełną gamę 
naszych zasobów i globalny ekosystem partnerów, aby 
pomóc naszym klientom w tym niepewnym czasie. 
Jako firma oferująca usługi platform-as-a-service od 
brzegu sieci aż po chmurę, pomagamy naszym klientom 
zgromadzić odpowiednią wiedzę fachową, elastyczność 
finansową i rozwiązania technologiczne. Wszystko to 
ma na celu zaadresowanie najpilniejszych potrzeb, 
w tym niespodziewany wzrost zapotrzebowania na 
usługi technologiczne, a jednocześnie zmniejszenie 
ryzyka finansowego w tych niepewnych czasach.
W obecnej sytuacji, aby nie musieć zwiększać zatrudnienia, 
należy przekierować posiadany personel do wykonywania 
zadań o  istotnym znaczeniu dla biznesu, zamiast 
rutynowej pracy. Warto korzystać z wiedzy specjalistycznej, 
jak i  możliwości automatyzacji, aby sukcesywnie 
przejmować rutynowe zadania informatyczne, takie 
jak zarządzanie wydajnością, wsparcie środowiskowe, 
prace infrastrukturalne i zarządzanie chmurą hybrydową 
w celu zwiększenia niezawodności i zachowania ciągłości 
prowadzonych operacji IT.
IT nie powinno być wąskim gardłem, ograniczonym przez 
długie cykle zakupowe i procesy. Warto wykorzystać 
ten trudny czas, aby umocnić swoją pozycję na rynku. 
Pomocne będzie bieżące analizowanie zużycia oraz 
proaktywne zarządzanie możliwościami przerobowymi, 
aby dysponować maksimum możliwości w odpowiedzi 
na rosnące zapotrzebowanie. Takie podejście może 

realnie pomóc stawić czoła bieżącym wyzwaniom, a gdy 
gospodarka wróci do normy, zaprezentować pełną 
gotowość do wdrażania i szybkiego działania.
Konieczność globalnej reakcji na COVID-19 zmusiła 
naszych klientów do szybkiego, nagłego wdrożenia 
i rozszerzenia bezpiecznych, zdalnych opcji pracy 
w swoich organizacjach. Jestem dumny, że nasz zespół 
HPE oferuje szeroki zakres rozwiązań, usług i wiedzy 
specjalistycznej, aby pomóc naszym klientom wspierać 
swoich pracowników i działalność operacyjną w tym 
krytycznym czasie. Nasze rozwiązania infrastrukturalne, 
które zapewniają funkcje zdalnego zarządzania, 
bezpieczeństwa i automatyzacji, pomagają firmom 
w szybkim dostosowaniu wirtualnej przestrzeni roboczej 
do potrzeb pracujących zdalnie.
Warto pamiętać także o bardziej zaawansowanych 
użytkownikach na home office. Obecnie możliwe jest 
wprowadzenie takich rozwiązań technologicznych, 
które zapewniają ponad 70 proc. wyższą wydajność 
i zużywają o 25 proc. mniej energii, niż poprzednia 
generacja. W infrastrukturze wirtualnych stacji roboczych 
i aplikacjach, w których zwartość i wydajność są kluczowe, 
można obsługiwać prawie 33 proc. więcej pracowników 
zdalnych przy 25 proc. mniejszej mocy.
Nie wiemy, kiedy gospodarka się ustabilizuje, dlatego 
warto już teraz mądrze lokować budżety firmowe w takie 
narzędzia IT, która ułatwią dostosowanie wydatków 
na IT do wyników biznesowych. Zastosowanie 
takiego rozwiązania przyczyni się do elastycznego 
dopasowania kosztów do realnego zużycia. Pozwoli 
to wyeliminować kosztowne przeszacowanie, 
a zachowując ostrożność w wydatkach na IT, możemy 
pomóc firmie przetrwać. q

Sektor IT podczas  
i po pandemii Migracja 

do chmury
Mariusz Siwek, Channel Director CEE North 
z Inforu, podkreśla, że podczas obecnego 
kryzysu związanego z epidemią kontakt 
klienta z dostawcą technologii wywrze trwały 
wpływ na poczucie zaufania i lojalności

Podstawowym barometrem doświadczeń 
użytkowników będzie sposób, w jaki 
firma współpracować będzie z klientem 

po dostarczeniu usług i czy sprosta ich nowym 
potrzebom. Ponieważ globalna pandemia 
utrzymuje się, a ograniczenia w działaniu nadal 
wpływają na gospodarki na całym świecie, Infor 
wspiera firmy we wdrażaniu zwinnej migracji do 
chmury i zdalnego uruchamiania usług. Raczej 
mało prawdopodobne, aby operacje biznesowe 
wróciły do normalności w najbliższym czasie 
i  konieczne będzie dalsze zdalne działanie 
zespołów roboczych.
W obecnej sytuacji firmy muszą stawać się 
bardziej elastyczne, reagując na zmiany rynkowe. 
Coraz bardziej oczywiste jest, że trendy, które 
obserwowaliśmy na rynku korporacyjnym 
w ciągu ostatnich lat, takie jak przechodzenie 
w  chmurę, podejście oparte na danych, 
współpraca online, elastyczne zarządzanie 
pracownikami, przyspieszą w nadchodzących 
miesiącach. W najbliższym czasie firmy będą 
szukać wskazówek, jak zarządzać coraz bardziej 
złożonymi projektami.
Globalna epidemia oznacza, że nie wystarczy już 
dostarczać innowacyjne produkty, ale konieczny 
jest także innowacyjny sposób ich dostarczania. 
Podejście Infor do „zwinnego ERP” to dla klientów 
jednoznaczna ścieżka rozwoju, do którego 
przyzwyczaiło się już wiele firm, ale nie była 
to tradycyjnie stosowana opcja w przypadku 
wdrożeń ERP, ani dużych aplikacji w chmurze 
dla przedsiębiorstw. Agile oznacza w przypadku 
Infor skoncentrowanie się na kluczowych etapach 
projektu stosując podejście: angażuj, wdrażaj 
i uzyskuj efekt w ramach kilku narzędzi, z których 
korzystają klienci. To w obecnych czasach daje 
ogromną wartość. q

Paweł Panczyj, dyrektor ds. strategii 
i rozwoju Związku Liderów Sektora Usług 
Biznesowych (ABSL), o tym, jak epidemia 
zmieni sposób pracy w biurach

Jak wynika z danych wewnętrznych ABSL, firmy 
planują zwiększyć na stałe pracę zdalną do 35 proc. 
zatrudnionych. Jesteśmy świadkami rewolucji home office, która 

z pewnością zmieni kulturę pracy i bez wątpienia wiele korporacji stwierdzi, 
że niektóre z ich działów, jeśli nie wszystkie, będą w stanie pracować 
całkowicie w trybie zdalnym – to z kolei będzie wiązało się z dużymi 
oszczędnościami na powierzchniach biurowych.
Co do organizacji pracy zdalnej – uregulowanie warunków tego rodzaju pracy 
było jednym z naszych postulatów wystosowanych do rządu w związku 
z Tarczą Antykryzysową. Uważamy, że konieczne będzie wprowadzenie 
zadaniowego systemu pracy, który będzie stanowił obopólną korzyść 
zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. 8-godzinny system pracy 
nie jest obecnie dobrym rozwiązaniem w przypadku pracy zdalnej, bo, 
po pierwsze, trudno go zweryfikować, a po drugie, trzeba go pogodzić 
z życiem codziennym, w tym z obowiązkami domowymi. Zadaniowy system 
pracy da osobom pracującym z domu większą elastyczność, możliwość 
rozplanowania zadań, a pracodawcom kontrolę nad zadaniami, jakie 
powinny być dostarczone danego dnia. q

Z powodu pandemii koronawirusa tysiące polskich pracowników 
musiało przestawić się na pracę zdalną, nawet jeśli dotychczas nie 
przepracowali jeszcze ani jednego dnia w domu. W odpowiedzi 

na tę sytuację narzędzia do pracy zdalnej zyskały na popularności. 
Dotyczy to nie tylko wszelkiego rodzaju narzędzi do komunikacji między 
pracownikami, ale także usług zapewniających bezpieczeństwo danych. 
Podobnie jak przedsiębiorstwa, również osoby prywatne i rodziny przeszły 
na e-learning, wykorzystując narzędzia do pracy zespołowej, spotkań 
online i transmisji na żywo, a nauczyciele korzystają z internetowych 
platform i rozwiązań edukacyjnych. Z pewnością tygodnie, w których 
szkoły, uczelnie i miejsca pracy będą zamknięte, zdynamizują rozwój 
nauki i pracy zdalnej. Wzrosną oczekiwania co do narzędzi niezbędnych 
do wdrażania nowych strategii w przedsiębiorstwach. Transformacja 
cyfrowa nabierze tempa, co będzie miało pozytywny wpływ nie tylko 
na branżę IT. q

Rośnie zapotrzebowanie na usługi

Praca zdalna 
Prawidłowo zorganizowana praca zdalna 
wymaga odpowiedniego oprogramowania, 
obsługi informatycznej, itp. Czy oznacza to 
hossę dla sektora IT? Wyjaśnia Tomasz Sta-

chlewski, CEE Senior Solutions Architecture 
Manager w Amazon Web Services

Antonio Neri, prezes i dyrektor generalny w HPE, mówi o tym, jak poradzić 
sobie z niespodziewanym wzrostem zapotrzebowania na usługi: zdalnie, 
szybko i przystępnie, bez konieczności zwiększania zatrudnienia

Biuro w domu

FIRMY PLANUJĄ 
ZWIĘKSZYĆ 
NA STAŁE 
PRACĘ ZDALNĄ 
DO 35 PROC. 
ZATRUDNIONYCH. 
JESTEŚMY 
ŚWIADKAMI 
REWOLUCJI HOME 
OFFICE, KTÓRA 
Z PEWNOŚCIĄ 
ZMIENI KULTURĘ 
PRACY NIE TYLKO 
KORPORACJI
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wielkie 

Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego i ekspert Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, 
o scenariuszach, które mogą czekać gospodarkę po pandemii

W większości komentarzy pojawia się 
stwierdzenie, że pandemia całkowicie 
zmieni świat, do jakiego zdążyliśmy 
się przyzwyczaić. Czy pan podziela 
ten pogląd i czy może pan pokusić się 
o odpowiedź na pytanie, czego będą 
dotyczyć najważniejsze zmiany w życiu 
gospodarczym? 
W czasie pandemii widzimy kilka kry-
zysów naraz. Kryzys epidemiologiczny, 
kryzys polityczny i kryzys gospodarczy. 
Każde z państw w różny sposób i z różną 
siłą ich doświadcza. Gospodarki najbar-
dziej dotyka kryzys płynnościowy oraz 
fizycznego ograniczenia wymiany mię-
dzynarodowej. Większość problemów 
jako ludzkość na pewno przezwycięży-
my, ale mam przekonanie, że część libe-
ralnych polityk gospodarczych będzie 
w odwrocie. Dobrym przykładem jest 
produkcja środków ochrony osobistej 

czy substancji czynnych w lekach. „Na-
gle” okazuje się, że nie umiemy w ra-
mach państw narodowych, w sytuacji 
zamknięcia, sami poradzić sobie z tak 
podstawowymi towarami. W krytycz-
nym dla Włochów momencie Niemcy 
i Francja zablokowały transport środków 
ochrony osobistej na własne potrzeby, 
naruszając tym zasady wolnego prze-
pływu towarów i usług w UE. Tym sa-
mym interesy poszczególnych państw 
wygrywają z organizacjami międzyna-
rodowymi.

Czy zgadza się pan z opinią, że rzeczy-
wistość, która nastąpi po pandemii, 
przyniesie szanse nowej przedsiębior-
czości? Które branże stracą, a które 
mogą zyskać? 
Rzeczywistość już się zmieniła. Spa-
da konsumpcja i widzimy, jak dużo 

przedmiotów i usług jest nam po prostu 
niepotrzebne w sytuacji kryzysowej. 
Natomiast każdy kryzys i wychodzenie 
z niego jest też szansą. Oczywiście po 
chrześcijańsku najważniejsze są zdrowie 
i życie ludzi, natomiast tuż za tym idzie 
odmrożenie działalności i znalezienie 
nowych nisz dla polskiej gospodarki. 
Widać już przestrzeń dla sektora IT czy, 
miejmy nadzieję, sektora medycznego. 
Na pewno Polacy w swojej przekorze 
i ciężkiej pracy będą chcieli poukładać 
część naszego gospodarczego świata 
na nowo.

Proszę o ocenę sytuacji obecnej (lock- 
out) i przyszłej (stopniowa animacja 
gospodarki) z punktu widzenia praktyka 
przedsiębiorcy i naukowca? 
Wirus rozwija się tak jak gospodar-
ka. Przez ruch. Opanowanie sytuacji 

epidemiologicznej przez lockdown jest 
niezbędne, ale sytuacja w gospodarce 
będzie coraz bardziej dramatyczna 
z każdym kolejnym tygodniem za-
mknięcia. Projekty tarcz antykryzyso-
wych zakładają horyzont 2–3 miesięcy, 
a nie 2–3 kwartałów. Im dłużej gospo-
darka jest zamrożona, tym większa 
recesja nas czeka. Problem nie tylko 
w tym, jak szybko Polska poradzi sobie 
z epidemią, lecz także jak szybko zro-
bią to nasi partnerzy handlowi. Samo 
otwarcie Polski to tylko początek, już 
widać, że państwa, które zareagowa-
ły później, są w dużo gorszej sytuacji 
i dłużej będą się otwierać. Także go-
spodarczo.

Co czeka energetykę? Jakie są poten-
cjalne scenariusze dla branży? Czy to, 
co nastąpi po koronawirusie, stworzy 
nowe perspektywy dla OZE? 
Unia Europejska oraz ONZ nie zrezy-
gnują z polityki energetyczno-klima-
tycznej z dnia na dzień. Proces będzie 
zaburzony, ale kierunek trendu jest 
zielony. Śledząc toczącą się dyskusję 
w kręgach gospodarczych, unijnych 
oraz rządowych, widzę, że transforma-
cja energetyczna z dużym prawdopo-
dobieństwem będzie wyznaczona jako 
element napędzający przyszły wzrost 
gospodarczy i dużo środków publicz-
nych zostanie na nią przeznaczonych 
z nadzieją, że stanie się to kołem za-
machowym wychodzenia z recesji. 
Oczywiście, zarówno UE, jak i ONZ 
przeżywają też własne kryzysy. Korup-
cja w WHO (World Health Organization) 
czy problemy niedemokratycznych 
procedur w UE zmienią dynamikę 
procesu, na który będzie trzeba się 
przecież zadłużyć. 

Czy pandemia wywoła refleksję ener-
getyczną, np. w kwestii dostarczania 
przemysłowi zielonej energii?
Tak, już teraz widać, jak przemysł ucieka 
do własnego wytwarzania. Zielona ener-
gia stała się konkurencyjna w stosunku 
do konwencjonalnych źródeł, a element 
stabilności dla przedsiębiorców jest 
niezwykle istotny. Technologie wiatrowe 

i fotowoltaiczne będą przejmować co-
raz większy udział w rynku. Czekamy 
cały czas na rozwój magazynowania 
i technologii wodorowych.

Jaką pogodę przewiduje pan dla nowych 
technologii w świecie po koronawirusie? 
Czy stworzą one nowe miejsca pracy 
i będą zdolne przestawić gospodarkę, 
a przynajmniej jej część, na nowe tory? 
Ludzie to bardzo uparty gatunek. Po 
każdej katastrofie znajdowaliśmy no-
we rozwiązania starych problemów 
i szczególnie w takich momentach 
zawsze wykazywaliśmy się dużą mo-
bilizacją. Pandemia przyspieszy cy-
fryzację kolejnych aspektów naszego 
życia, co będzie się wiązało z nowymi 
kosztami. Jeszcze przed nami dysku-
sja na temat wolności, którą musimy 
oddać w zamian za wygodę. W Korei 
Południowej pandemia zwalczana jest 
przez aplikację, która śledzi komórki 
osób zarażonych i wysyła alerty. Cie-
kawe, jak dużo inwigilacji pozostanie 
w świecie po koronawirusie.

Jak pańskim zdaniem zmieni się mapa 
stosunków międzynarodowych w Euro-
pie po pandemii? Jakie miejsce zajmie 
na niej Polska? 
Europa będzie musiała się zmienić. 
Unia Europejska nie jest w tak trudnym 
momencie punktem odniesienia. To 
państwa narodowe rozwiązują problemy 

obywateli w sytuacji prawdziwego kry-
zysu. I to jest problem, bo kryzys Unii 
to bardzo duża płaszczyzna do oddzia-
ływania Chin i Rosji w Europie. Zoba-
czymy, jak z epidemią poradzą sobie 
Stany Zjednoczone, które dotychczas 
stanowiły przeciwwagę dla ekspansji 
ze Wschodu. USA teraz dotknięte są 
jednak najbardziej przez pandemię, 
co może mieć duży wpływ na ich pro-
blemy wewnętrzne i gospodarcze. Mu-
simy budować silną gospodarkę i silne 
państwo w Polsce. Inne alternatywy są 
mało atrakcyjne.

Proszę przedstawić możliwe opcje 
kryzysu ekonomicznego, który wy-
woła pandemia. Jak pańskim zdaniem 
będziemy z tego kryzysu wychodzić?
Zamknięcie będziemy powoli znosić, ale 
to nie będzie taka sama gospodarka. To, 
że Polska będzie bardziej rozmrożona, 
nie znaczy, że nasi partnerzy handlo-
wi też będą w tym samym punkcie. 
W dobrej sytuacji mniejszy czy większy 
lockdown będzie trwał przez następne 
2–3 miesiące. Potem rok, dwa dobijania 
pandemii na świecie... i to przy założe-
niu, że opracowane zostaną szczepionka 
albo lekarstwo. Z kryzysu gospodarczego 
po ostatnich doświadczeniach sprzed 
12 lat wychodziliśmy 4–5 lat. To jest 
scenariusz optymistyczny. 

Od pierwszej edycji Forum Wizja Roz-
woju bierze pan aktywny udział w tym 
wydarzeniu gospodarczym. Tegoroczne 
forum ma szansę stać się niesłychanie 
ważnym głosem administracji państwa, 
biznesu i nauki na temat nowej rzeczy-
wistości. Czy podziela pan ten pogląd 
i sugeruje tematy nowych paneli i prac 
forum z tym związanych? 
W odbudowie gospodarki konieczna 
będzie, jak nigdy w III RP, współpra-
ca i zrozumienie sektora prywatnego 
i publicznego. Forum ma szansę być 
miejscem, gdzie to zrozumienie będzie 
tworzone. Wiele pracy przed nami. Zdro-
wie i życie Polaków jest teraz najważ-
niejsze, ale potem warto pamiętać, że 
wielkie kryzysy to także wielkie szanse. 
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Chorzy onkologicznie w cza-
sie pandemii powinni mieć 
zagwarantowany dostęp do 
kontynuowanych i nowych 

terapii. Jednocześnie chorzy onkolo-
gicznie są znacząco bardziej narażeni 
na zakażenie COVID-19 niż pozostała 
część populacji. Wynika to z choroby 
nowotworowej i ze specyfiki prowadzonej 
terapii, często zmniejszającej odporność 
pacjenta. 
Na choroby nowotworowe zapada ponad 
160 tys. Polaków, a około 100 tys. umie-
ra z ich powodu. W Polsce żyje około 
1 mln osób, u których zdiagnozowano 
lub wyleczono nowotwór, a prognozy 
wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat 
liczba pacjentów onkologicznych może 
wzrosnąć o 15 proc., w perspektywie 
zaś 10 lat – o 28 proc.
Narodowa Strategia Onkologiczna 
(NSO) to wieloletni program, na lata 
2020–2030, wprowadzający komplek-
sowe zmiany w polskiej onkologii. 
Celem nadrzędnym NSO jest wzrost 
odsetka osób przeżywających 5 lat od 
zakończenia terapii onkologicznej, 
a także zwiększenie wykrywalności 

testów w kierunku koronawirusa SARS-
-CoV-2 u kadry medycznej. 

Nowi pacjenci

Organizacje pacjenckie informują, że 
większość centrów onkologii i szpitali zaj-
mujących się leczeniem onkologicznym 
pracuje normalnie, ale skupia się głównie 
na kontynuacji leczenia. Przekładane 
są operacje, podawanie chemioterapii. 
Największy problem mają tzw. pacjenci 
pierwszorazowi, czyli tacy, u których do-
piero podejrzewa się nowotwór i którzy 
powinni tę diagnozę potwierdzić (lub 
wykluczyć) badaniami. 
W wyjątkowo trudnej sytuacji są pacjenci 
hematoonkologiczni, zwłaszcza ci po 
przeszczepieniach szpiku czy w trak-
cie leczenia. System immunologiczny 
pacjenta hematoonkologicznego jest 
zwykle bardzo wyniszczony długim 
leczeniem. Stowarzyszenia pacjentów 
chorych onkologicznie aktywnie włą-
czają się w przeciwdziałanie skutkom 
pandemii. Polska Koalicja Pacjentów 
Onkologicznych zainicjowała wspólne 
działania na rzecz wsparcia placówek 
onkologicznych w czasie pandemii ko-
ronawirusa. 
W ramach akcji „Onkologiczni w walce 
z koronawirusem” odbędzie się interne-
towa zbiórka pieniędzy, które zostaną 
przekazane leczącym chorych na nowo-
twory na zakup środków ochrony i testów. 
Pamiętając o tym, jakie znaczenie ma 
dla pacjenta onkologicznego dostęp do 
metod leczenia zalecanych przez stan-
dardy kliniczne polskich towarzystw 
naukowych, należy podkreślić popra-
wę w dostępie do nowoczesnych terapii 
w latach 2018–2020. Jednocześnie polscy 
chorzy onkologicznie czekają na dostęp 
refundacyjny do nowych terapii. Niestety, 
około 70 proc. rozpoznanych nowotwo-
rów jest diagnozowanych w późnym sta-
dium zaawansowania (stopień III i IV), co 
znacząco utrudnia skuteczne leczenie. 
W trudnym czasie pandemii coraz czę-
ściej słychać opinie politologów podno-
szących kwestię braku wspólnej polityki 
antykryzysowej UE. Podczas debaty 
„Zdrowie i bezpieczeństwo narodowe” 

obawiających się jej wznowy, a rak nie 
podda się wymogom kwarantanny, nie 
wyhamuje swej aktywności.Nie zmaleją 
potrzeby diagnostyczne ani terapeutycz-
ne, a wydłużył się czas do kolejnej listy 
refundacyjnej. Personel medyczny był, 
jest i będzie coraz bardziej obciążony 
i narażony. Zmianom ulegają terminy 
planowanych operacji. Potrzeba więcej 
środków ochrony dla pacjentów, lekarzy, 
ratowników medycznych, pielęgniarek, 
salowych i pracowników administra-
cyjnych szpitali oraz przychodni. Nie-
pewność jutra, dotykająca wszystkich, 
może mieć w dłuższej perspektywie 
poważne populacyjne konsekwencje 
zdrowotne, ale dla naszych pacjentów 
już dziś dodatkowo negatywnie wpływa 
na rokowania.
To tylko sygnalna lista okoliczności, 
które mogą niebezpiecznie wydłużać 
czas do podjęcia decyzji ważnych dla 
pacjentów z chorobą nowotworową.
W rygorach kwarantanny pojawiają się 
też bardzo ważne i szczegółowe pytania: 
czy koncentracja sił i środków na walce 
z koronawirusem nie stwarza zagrożenia 
mniejszej uwagi dla najistotniejszych 
aspektów jakości życia z chorobą no-
wotworową, np. gwarancji dostępu do 
środków skutecznie uśmierzających ból? 
Czy młodsi członkowie rodziny, którzy 
dotychczas byli pierwszą linią życio-
wego wsparcia dla mamy czy dziadka 
w zaawansowanym wieku i z zaawanso-
waną chorobą nowotworową, mają ich 
w kwarantannie unikać? A jeśli tak, to 
kto przejmie ich obowiązki opiekuńcze? 
Czy – a jeśli tak, to w jakich przypadkach 
– można bez poważnych konsekwencji 
zdrowotnych przesunąć termin wizyty 
kontrolnej lub wykonania zaleconych 
badań w celu uniknięcia zarażenia w za-
tłoczonych placówkach? Co zrobić, by, 
zachowując rygory bezpieczeństwa 
w szpitalu, stworzyć bliskim możliwość 
pożegnania się z osobą odchodzącą? 

Janusz Meder
prezes Polskiej Unii Onkologii, 

współzałożyciel Medycznej Racji Stanu 
Anna Jasińska

rzecznik Polskiej Unii Onkologii, 
rzecznik Medycznej Racji Stanu 

postulowano przyznanie rangi prioryte-
tu wyzwaniom zdrowotnym w naszym 
kraju i powołanie z inicjatywy polskiego 
rządu Europejskiej Unii Zdrowia. 
Dramatyczne doświadczenia ostatnich 
tygodni potwierdzają słuszność wypraco-
wanych wówczas tez, potrzebę przewar-
tościowania priorytetów polityk poszcze-
gólnych państw i konieczność współpracy 
na poziomie międzynarodowym. 

Światowy kryzys zdrowia

Nikt nie zna dziś skali zagrożeń popula-
cyjnych, ekonomicznych i politycznych 
ani ostatecznej ceny, jaką wszystkim nam 
przyjdzie zapłacić za światowy kryzys 
zdrowia, ale dla wszystkich powinno już 
być oczywiste, że to właśnie zdrowie jest 
najważniejsze. Szczególnie więc teraz, 
a tym bardziej w chwili, gdy uznamy, że 
już można będzie wracać do normalnego 
funkcjonowania, warto o tym pamiętać, 
by nie ulec pokusie marginalizowania 
wyzwań zdrowotnych pod presją bie-
żących kalkulacji gospodarczych czy 
politycznych. Tegorocznym zobowią-
zaniem najwyższych rangą polskich 
polityków wśród wyzwań zdrowotnych 
było przyznanie priorytetowej pozycji 
trosce o osoby cierpiące na choroby 
nowotworowe i rzadkie. 
Tymczasem wiadomo, że kwarantanna 
nie sprzyja decyzjom o zgłaszaniu niepo-
kojących sygnałów organizmu ani przez 
dopiero podejrzewających chorobę, ani 

nowotworów we wczesnych stadiach 
oraz poprawa jakości życia w trakcie 
leczenia i po jego zakończeniu. 

Priorytety na czas pandemii

Sytuacja chorych onkologicznie w cza-
sie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 
wymaga priorytetowego potraktowania. 
Według Ministerstwa Zdrowia „najbar-
dziej narażone na rozwinięcie ciężkiej 
postaci choroby (COVID-19) i zgon są 
osoby starsze, z obniżoną odporno-
ścią, którym towarzyszą inne choroby, 
w szczególności przewlekłe”. Polskie 
Towarzystwo Onkologiczne „w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
-CoV-2 oraz mając na względzie fakt, że 
chorzy na nowotwory w trakcie leczenia 
mają często obniżoną odporność”, opu-
blikowało na swojej stronie internetowej 
szereg zaleceń dla lekarzy i pacjentów.
Sytuacja epidemiologiczna nie może być 
przesłanką do całkowitego wstrzymania 
przyjęć pacjentów onkologicznych. Każ-
dy pacjent ma prawo do kontynuowania 
terapii przeciwnowotworowej. Dotyczy 
to również pacjentów z podejrzeniem 

nowotworu, oni również nie powin-
ni pozostać bez opieki. Obecnie naj-
wyższym priorytetem jest zachowanie 
bezpieczeństwa i prawidłowości wielo-
specjalistycznego radykalnego leczenia 
chorych na nowotwory. 
W związku ze szczególnymi rozwiąza-
niami związanymi z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem COVID-19 i zwal-
czaniem choroby Ministerstwo Zdrowia 
rekomenduje możliwość wydawania 
takiej ilości produktu leczniczego, który 
w opinii lekarza prowadzącego zabez-
pieczy terapię pacjenta na maksymalnie 
długi okres bez konieczności niezbędnej 
wizyty, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Z perspektywy pacjentów chorych na 
nowotwory sytuacja pandemii jest ol-
brzymim zagrożeniem. Ogólnopolska 
Federacja Onkologiczna 26 marca 2020 r. 
wysłała do ministra zdrowia wniosek 
o udzielenie odpowiedzi w trybie dostę-
pu do informacji publicznej dotyczącej: 
dostępności do diagnostyki i leczenia 
onkologicznego, sytuacji kadrowej 
w podmiotach onkologicznych, zabez-
pieczenia środków ochrony osobistej 
dla kadry medycznej oraz wykonywania 

CHORZY ONKOLOGICZNIE 
W CZASIE PANDEMII 

POWINNI MIEĆ 
ZAGWARANTOWANY 

DOSTĘP DO 
KONTYNUOWANYCH 
I NOWYCH TERAPII. 

JEDNOCZEŚNIE CHORZY 
ONKOLOGICZNIE SĄ 

ZNACZĄCO BARDZIEJ 
NARAŻENI NA ZAKAŻENIE 
COVID-19 NIŻ POZOSTAŁA 

CZĘŚĆ POPULACJI 
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dla
onkologii

Trudny
czas

Wirtualna debata ekspercko-systemowa poświęcona 
sytuacji chorych onkologicznie w czasie pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2 odbyła się 8 kwietnia  
tego roku. Poruszono na niej fundamentalne kwestie  
związane z problemem dotyczącym miliona Polaków
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Czy od zawsze wiedział pan, kim chce 
zostać?
Studiowałem w Poznańskiej Wyższej 
Szkole Zarządzania i Bankowości. 
W trakcie studiów rozpocząłem pra-
cę w kancelarii komorniczej i szybko 
doszedłem do wniosku, że to jest to, co 
mógłbym robić w życiu. Niestety, życie 
zweryfikowało moje plany, bo – jak się 
okazało – objęcie rewiru komornicze-
go wymagało dużego wsparcia, było 
bardzo trudne i długotrwałe. Byłem 
tym bardzo rozczarowany, ale z per-
spektywy czasu nie żałuję.

Czego nauczyła pana praca w tym 
zawodzie?
Tego, że dług to rzecz święta. Z reguły 
ludzie stają po stronie dłużnika, bo 
wydaje im się, że jest pokrzywdzony. 
Dzieje się tak do czasu, kiedy sami 
komuś pożyczą i nie mogą tego od-
zyskać. Wtedy sytuacja odwraca się 
o 180 stopni. 

Komornikiem pan nie został, ale fi-
nanse dalej były pana pasją. Rozpoczął 
pan karierę w firmach zajmujących 
się windykacją. 
Ukończyłem studia MBA i ostatecznie 
trafiłem do banku HSBC, w którym 
przez rok zajmowałem się windyka-
cją. Później był bank Millennium 
i tam najtrudniejsze sprawy dotyczą-
ce egzekucji należności. Po 5 latach 
trafiłem do BNP Paribas, dla którego 
stworzyłem sieć współpracujących 
kancelarii komorniczych. Cieszy 
mnie to, że rozwiązania, które wte-
dy wprowadziłem w oparciu o swoją 
wiedzę i doświadczenie, funkcjonują 
do dziś. 

Rynek mikropożyczek
Bartosz Tomczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej w polskim fintechu Provema, mówi 
o szybko rozwijającym się rynku mikropożyczek, uzyskaniu licencji Małej Instytucji Płatniczej 
oraz działalności za granicą

Pomimo tych sukcesów postanowił 
pan zrezygnować z bezpiecznej pracy 
w wielkich korporacjach i stworzyć 
coś swojego.
Lubię wyzwania, pomyślałem, że jeżeli 
sprawdzam się w branży, pracując dla 
kogoś, to dam sobie radę we własnej 
firmie. Wspólnie z dwoma kolegami 
założyliśmy firmę windykacyjną. Udało 
nam się pozyskać kapitał inwestycyjny 
na zakup pierwszych portfeli wierzy-
telności. 

Dwa lata temu rozpoczęła się pana 
przygoda z firmą Provema. 
Można powiedzieć, że wykonałem 
głęboki zwrot, wyszedłem z sektora 
windykacji i dołączyłem do mojego 
obecnego wspólnika, którego firma 
specjalizowała się w udzielaniu poży-
czek. Zainwestowałem w nią własne 
środki. Udało się nam również pozyskać 
dofinansowanie zewnętrzne. 

Opłaciło się?
W związku z tym, że pomysł na dzia-
łanie i struktura Provemy były gotowe 

i dopracowane, po dokapitalizowaniu 
w pierwszym roku wspólnego funk-
cjonowania dokonaliśmy prawdzi-
wego skoku, bo obroty firmy wzrosły 
o 2300 proc.!

Jak w Polsce wygląda rynek firm udzie-
lających szybkich pożyczek? Czy rze-
czywiście liderami są ci, którzy mają 
reklamy w telewizji?
Tak, zwłaszcza pod względem wielko-
ści, czyli liczby udzielanych pożyczek. 
Są to firmy, które zaczynały kilka lat 
przed nami i budowały swoją pozycję 
w oparciu o kapitał zagraniczny. 

Jeśli mają bogatsze doświadczenie, 
więcej klientów i kapitał, to jak za-
mierzacie z nimi konkurować na tym 
niełatwym przecież rynku?
Technologią. Mamy bardzo zaawanso-
wany system informatyczny, którego 
autorem jest mój wspólnik. Mogę śmiało 
powiedzieć, że pod tym względem moc-
no wyprzedzamy naszą konkurencję. 

Na czym polega niezwykłość waszego 
rozwiązania?
Na całkowitej automatyzacji procesu. 
Dzięki naszej technologii od chwili wej-
ścia klienta na naszą stronę do czasu, 
kiedy pieniądze trafią na jego konto, 
mija 6 minut. Pożyczkę przyznaje al-
gorytm zawsze na podstawie założo-
nych kryteriów. Żaden z naszych, nawet 
dużych, konkurentów nie dysponuje 
takimi możliwościami. To powoduje, 
że trafia do nas coraz więcej klientów.

Macie tylko jeden produkt, czyli szybką 
pożyczkę w kwocie do 1500 zł. Dla-
czego?

DZIĘKI NASZEJ 
TECHNOLOGII 

OD CHWILI WEJŚCIA 
KLIENTA NA NASZĄ 
STRONĘ DO CZASU, 

KIEDY PIENIĄDZE TRAFIĄ 
NA JEGO KONTO,  

MIJA 6 MINUT. 
POŻYCZKĘ PRZYZNAJE 
ALGORYTM ZAWSZE NA 

PODSTAWIE 
ZAŁOŻONYCH 

KRYTERIÓW

Bartosz Tomczyk

przewodniczący  
Rady Nadzorczej  
w polskim fintechu 
Provema
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Ponieważ na dzień dobry eliminuje 
to multinaciągaczy, którzy chcieliby 
nas oszukać lub wyłudzić pieniądze. 
Naszym klientem jest osoba, która 
rzeczywiście potrzebuje szybkiej po-
życzki na niespodziewany wydatek 
typu naprawa samochodu lub pralki.

Dlaczego akurat 1500 zł?
W Warszawie nie jest to kwota uwa-
żana za dużą, ale poza wielkimi 
aglomeracjami to połowa wypłaty, 
nierzadko więcej niż połowa. Przy 
takim poziomie przychodów uzyskanie 
pożyczki w banku jest bardzo trud-
ne, a po pozytywnej weryfikacji cała 
procedura nie domknie się szybciej 
niż w okresie kilku dni. U nas, tak 
jak wspomniałem, jest to 6 minut. 
Postawienie na zaawansowaną tech-
nologię ma jeszcze jedną zaletę – po-
zwala zracjonalizować zatrudnienie. 
Dzięki temu w sytuacji pandemicznej, 
w której dzisiaj żyjemy, wszyscy nasi 
pracownicy przeszli na home office. 
I nie wpłynęło to na funkcjonowanie 
firmy, tym bardziej że w czasach kry-
zysu, a z takimi z pewnością mamy 
do czynienia, zapotrzebowanie na 
produkty pożyczkowe mocno wzrasta. 

A co was ogranicza?
Jak widać, rok do roku mamy znaczne 
przyrosty liczby klientów i udzielanych 
pożyczek. Byłoby ich jeszcze więcej, 
gdyby łatwiej było pozyskać kapitał 
inwestycyjny z rynku. Żartobliwie 
rzecz ujmując, na swój sposób mamy 
klęskę urodzaju, nie jesteśmy w stanie 
obsłużyć wszystkich klientów, którzy 
do nas trafiają. 

W lutym Komisja Nadzoru Finansowe-
go przyznała Provemie licencję Małej 
Instytucji Płatniczej. 
Tak, jesteśmy dumni z tego, że nasz 
wniosek był perfekcyjnie przygotowa-
ny i nie wymagał żadnych poprawek 
ani uzupełnień, co ponoć jest ewene-
mentem. Przygotowywaliśmy go przez 
8 miesięcy. Pracujemy teraz nad otrzy-
maniem następnej licencji – Krajowej 
Instytucji Płatniczej.

monitoring, a jeśli on nie zadziała, to 
przygotowujemy paczkę wierzytelno-
ści i sprzedajemy ją na rynku firmom 
windykacyjnym. Chcę podkreślić, że 
z reguły jeśli ktoś nie spłaca w termi-
nie, to najczęściej na skutek jakiegoś 
zdarzenia losowego. Ci, którzy w ogóle 
nie płacą, są ułamkiem procentu. Firmy 
windykacyjne chętnie kupują nasze 
należności, bo wiedzą, że w ogromnej 
większości klienci je spłacą. Co waż-
ne, to, że ktoś miał kłopoty ze spłatą, 
nie dyskwalifikuje go w staraniu się 
o następną pożyczkę. Umożliwiamy 
klientom wcześniejszą spłatę, a co za 
tym idzie – mniejsze koszty pożycz-
ki. Nie jest to standardowe działanie 
w branży, ale wyszliśmy z założenia, 
że zadowolony klient do nas wróci. 

Czy w przyszłości bierzecie pod uwa-
gę udzielanie pożyczek w większych 
kwotach?

Tak, myślimy o tym, żeby klientom, 
którzy kilkakrotnie korzystali z naszych 
usług, zaproponować pożyczki w więk-
szych kwotach, na przykład 5, 7 lub 
9 tys. zł, w oparciu o indywidualne 
oprocentowanie. 

Chcecie się rozwijać i cały czas poszu-
kujecie kapitału.
To prawda. Mamy ogromne możli-
wości pozyskiwania nowych klien-
tów i ogranicza nas w tym jedynie 
wielkość kapitału. Dla potencjalnego 
inwestora ważne jest, że firma jest 
rozpędzona i ma sparametryzowane 
koszty stałe na bardzo niskim pozio-
mie, a technologia, z której korzysta-
my, powoduje, że przy znaczącym 
wzroście obrotów koszty nie będą 
znacząco wzrastały. Zysk firmy z roku 
na rok stale rośnie. 

Działacie również za granicą. 
Tak, działamy już na Litwie i w Hiszpa-
nii. Co ważne, dzięki naszemu systemo-
wi nie musimy budować tam struktur, 
bo wszystko obsługuje nasza centrala 
w Katowicach. 

rozmawiał Jarek Dotka

N
ie

 ty
lk

o 
pr

ac
a…

Zegarek › Rolex
Ubrania › szyte na miarę
Kuchnia › „Sam nie 
gotuję, ale lubię jeść dobre 
rzeczy i geograficznie nie 
mam ograniczeń”
Wakacje › najchętniej 
czynny wypoczynek 
w Hiszpanii
Hobby › samochody 
i sport, przede wszystkim 
kulturystyka

Bartosz Tomczyk

Dzięki licencji MIP możecie produ-
kować dla klientów własne karty 
płatnicze. 
To ważne, bo karta będzie odnawialna. 
Klient będzie się mógł nią swobodnie 
posługiwać. Będzie to coś na kształt 
odnawialnego kredytu w koncie. 

A jak wygląda ściągalność tych po-
życzek?
Szkodowość po 90 dniach po terminie, 
kiedy pożyczka była wymagalna, mamy 
na poziomie około 17 proc. Sami win-
dykacji nie prowadzimy. Mamy miękki 

W SYTUACJI 
PANDEMICZNEJ, 

W KTÓREJ DZISIAJ 
ŻYJEMY, WSZYSCY NASI 
PRACOWNICY PRZESZLI 

NA HOME OFFICE.  
NIE WPŁYNĘŁO TO  

NA FUNKCJONOWANIE 
FIRMY. 

ZAPOTRZEBOWANIE 
NA PRODUKTY 

POŻYCZKOWE MOCNO 
WZRASTA

MANAGER-REPORT 
kwiecień 2020

38

R E K L A M A

INWESTOR
finanse

INWESTOR
finanse

fo
t.:

 M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e



MANAGER-REPORT 
kwiecień 2020

MANAGER-REPORT 
kwiecień 2020

4140

INWESTOR
wywiad

INWESTOR
wywiad

Jaki wpływ może mieć pandemia na 
rynek mieszkaniowy?
Sądzę, że po zawirowaniu i krótkim 
okresie niepewności sytuacja szyb-
ko wróci do normy. Moja największa 
obawa dotyczy udzielania kredytów 
hipotecznych przez banki. Boję się, że 
mogą one zaostrzyć politykę kredyto-
wą, podwyższając parametry pomimo 
utrzymania wysokiego popytu. Z innymi 
problemami branża sobie poradzi. Nie 
wykluczam nielicznych przypadków 
upadłości mniej doświadczonych de-
weloperów, ale nie widzę poważnych 
powodów do obaw. 

Gorzej przedstawiają się perspekty-
wy nieruchomości komercyjnych, 
zwłaszcza luksusowych biur w cen-
trach miast. Pandemia udowodniła, 
że pracownicy korporacji świetnie 
sobie radzą z pracą zdalną. 
W przymusowej sytuacji okazało się, 
że można wydajnie pracować, siedząc 
w domu, zamiast przychodzić na 8 go-
dzin do biura. Dotyczy to zwłaszcza 
usług w zakresie wsparcia IT, księgowo-
ści, finansów itd. To, co się dzieje obec-
nie, może zmienić sposób myślenia 
niektórych firm i w efekcie ograniczyć 

popyt na duże nowoczesne przestrzenie 
biurowe. 

A co z finansowaniem działalności 
deweloperskiej? Już wcześniej banki 
wykazywały w tej dziedzinie wielką 
ostrożność, żeby nie powiedzieć – 
niechęć. 
Jako HRE Investments generalnie nie 
korzystamy z kredytów bankowych, 
więc nie jest to dla nas poważny pro-
blem. Rzeczywiście, banki dużo chęt-
niej finansowały inwestycje komer-
cyjne niż mieszkaniowe. Teraz będzie 
zapewne jeszcze trudniej. Większość 
deweloperów musi więc inaczej po-
zyskiwać kapitał: głównie z wpłat 
klientów poprzez otwarte rachunki 
powiernicze. Jak wcześniej wspomnia-
łem, prawdziwy problem może pojawić 
się w przypadku niekorzystnych zmian 
związanych z kredytami hipotecznymi. 
Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. 
To jedyne naprawdę poważne ryzyko. 

Na jakiego typu pomoc liczy pan jako 
przedsiębiorca w tej trudnej sytuacji?
Podobnie jak inni liczę na ulgi w za-
kresie ZUS oraz ułatwienia podatkowe. 

Pamiętam jednak o tym, że firmy dzia-
łające w innych branżach są w niepo-
równanie trudniejszej sytuacji. Niepokoi 
mnie spadek popytu na inne produkty 
i usługi w skali zarówno naszego kraju, 
jak i całego świata. Może mieć to fa-
talny wpływ na makrogospodarkę. Na 
szczęście, pomimo zagrożenia, wiele 
zakładów dalej pracuje i nie przery-
wa produkcji. Rozumiem ograniczenia 
związane z miejscami, gdzie gromadzi 
się mnóstwo ludzi, takimi jak kina lub 
galerie handlowe. Chcąc jednak uniknąć 
olbrzymich problemów gospodarczych 
i społecznych, musimy jak najszybciej 
opracować terminarz powrotu do nor-
malności i otworzyć rynek wewnętrzny. 
To głównie kwestia umiejętnej organi-
zacji życia w warunkach zagrożenia ko-
ronawirusem. Potrzebny jest wyraźny 
sygnał, że tryby gospodarki znów zaczęły 

potrzebne
Michał Sapota, prezes HRE Investments, z ostrożnym 
optymizmem mówi o przyszłości rynku nieruchomości 
mieszkaniowych i wyjaśnia, dlaczego niektóre branże nie 
mogą sobie pozwolić na wstrzymanie produkcji

Mieszkania
są i będą

już dzisiaj, zamiast powtarzać po raz 
tysięczny te same informacje o wirusie. 

A jak w obecnej sytuacji wygląda pań-
ska działalność deweloperska?
Nie możemy sobie pozwolić na przestój, 
ponieważ zorganizowanie pracy na 
nowo zajęłoby kolejne miesiące. Nasze 
brygady pracują normalnie, urucha-
miamy nowe projekty z zachowaniem 
wszystkich środków ostrożności. Co 
tydzień podejmujemy prace na kolej-
nych budowach. Chcemy przetrwać ten 
czas, robiąc wszystko, co jest możliwe. 
Zainteresowanie naszymi inwestycjami 
nie tylko nie maleje, lecz także rośnie. 
Klienci mają więcej czasu, by zapoznać 
się z tym, co prezentujemy w Interne-
cie. A to musi się niedługo przełożyć 
na sprzedaż.

rozmawiał Piotr Cegłowski

PO ZAWIROWANIU 
I KRÓTKIM OKRESIE 

NIEPEWNOŚCI 
SYTUACJA SZYBKO 
WRÓCI DO NORMY. 
MOJA NAJWIĘKSZA 
OBAWA DOTYCZY 

UDZIELANIA 
KREDYTÓW 

HIPOTECZNYCH  
PRZEZ BANKI

się kręcić. Musimy na nowo utworzyć 
łańcuchy dostaw do odbiorców nie tylko 
w Unii Europejskiej, lecz także w Azji 
i Afryce. Może nawet pokusić się na 
wprowadzenie tam naszych kolejnych 
produktów. Nad tym trzeba pracować fo
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Czytając różnorodne analizy, 
warto pamiętać, że w tym 
momencie jednoznaczna 
prognoza dalszych wydarzeń 

jest jeszcze niemożliwa. Aktualne dane 
spływające z Azji działają jednak uspo-
kajająco i sugerują, że po okresowym 
spowolnieniu sytuacja się unormuje, 
a ceny mieszkań wrócą na dotychcza-
sowe tory.

Historyczny precedens

Jak wynika z analiz danych spółek gieł-
dowych, większości firm deweloper-
skich pieniędzy na bieżące wydatki wy-
starczy przynajmniej na kilka miesięcy. 
Jeśli po ich upływie sytuacja na rynku 
nie zacznie się normować, to będzie to 
dla nich istotny problem. Scenariusz, 
w którym cała branża deweloperska 
będzie zagrożona, jest jednak mało 
prawdopodobny. Jak zwykle emocjo-
nalne prognozy lepiej zastąpić spokojną 
analizą dotychczasowych zdarzeń. 

Koronawirus  
a nieruchomości 

z opracowania Capital Economics, licz-
ba transakcji w największych chińskich 
miastach sięgnęła już blisko 50 proc. 
tych zeszłorocznych (dla porównania 
w połowie lutego obroty stanowiły nie-
spełna 2 proc. tych z 2019 r.). W przypad-
ku Korei Południowej sytuacja prezentu-
je się podobnie. Po gwałtownym spadku 
aktywności gospodarczej obserwujemy 
pierwsze oznaki normalizacji. Widać ją 
chociażby w rosnącej liczbie transakcji 
na rynku nieruchomości. 
W przypadku Polski wciąż jest za wcze-
śnie na wyciąganie wniosków. Dotych-
czasowa historia uczy nas jednak, że do 
tej pory światowa gospodarka poradziła 
sobie z każdym kryzysem – zarówno tym 
wywołanym przez groźne wirusy, jak 
i mającym inne podłoże. Gdyby więc 
teraz miało się okazać, że światu nie 
uda się wrócić do formy, byłby to istny 
historyczny precedens. 

Tarcza Antykryzysowa a inflacja 
i wzrost cen

Rząd w ramach Tarczy Antykryzysowej 
zamierza wesprzeć gospodarkę. Pie-
niądze mają trafić głównie na wypłaty 
wynagrodzeń dla pracowników oraz 
opłacenie im obowiązkowych składek 
ubezpieczeniowych. Firmy mogą po-
nadto liczyć na preferencyjne podej-
ście w kwestii podatków oraz kredytów 
bankowych. 
Naszego kraju na tak duży i nieprze-
widziany wydatek zwyczajnie nie stać, 
więc rząd musi te fundusze zdobyć. 
W normalnych warunkach podniósł-
by podatki, ale wtedy zamiast pomóc 
przedsiębiorcom, zaszkodzi im jesz-
cze bardziej. Kolejnym sposobem jest 
pożyczka pieniędzy poprzez emisję 
obligacji. W dobie pandemii nie będzie 
to jednak ani łatwe, ani tanie. 
Obecny plan zakłada więc wydruk 
przynajmniej części z zakładanej kwo-
ty. Za przeprowadzenie takiej operacji 
odpowiada Narodowy Bank Polski. 
Na specjalnie organizowanych au-
kcjach NBP dokonuje skupu obligacji 
skarbowych z rynku wtórnego (sprze-
dającymi są banki komercyjne). Za 

Koronawirus zatrzymał świat i zmienił nasze dotychczasowe funkcjonowanie. W czasie 
rozwoju pandemii eksperci komentują, jak wpłynie ona m.in. na rynek nieruchomości

Co z cenami nieruchomości?

Mniejsza liczba kupujących wcale nie 
musi się przełożyć na obniżenie cen. 
Zarówno klienci, jak i deweloperzy 
wstrzymali dalsze decyzje i żadna ze 
stron nie znajduje się jeszcze pod pre-
sją. Analizując lokalne i ogólnopolskie 
serwisy pod koniec marca, mediana 
cen mieszkań oferowanych na sprzedaż 
praktycznie niczym nie różniła się od 
tej sprzed miesiąca. Obniżek nie widać 
ani w Warszawie, ani we Wrocławiu, 
ani w Trójmieście.
Co będzie dalej? Oczywiście, w najwięk-
szym stopniu zależy to od tego, kiedy 
gospodarka stanie na nogi. Jeśli nastąpi 
to w miarę szybko, wówczas do żadnej 
poważniejszej przeceny nie dojdzie. 
Wręcz przeciwnie – ceny mogą jeszcze 
bardziej pójść w górę. Jeśli jednak epi-
demia potrwa do drugiej połowy roku, 
to deweloperzy będą podejmować różne 
działania. W obliczu utraty płynności 
zarówno firmy deweloperskie, jak i pry-
watni posiadacze nieruchomości mogą 
być zmuszeni do obniżenia ich cen. Jak 
mocno w takim scenariuszu potanieją 
domy i mieszkania? W tej chwili nikt 
nie jest w stanie tego określić. 
Na tę chwilę znacznie bardziej realny 
wydaje się jednak scenariusz węgier-
ski, gdzie stopa referencyjna została 
obniżona do 0,5 proc., łatwo o kredyt 
na mieszkanie, a ceny wciąż rosną. Po 
zawierusze, jaka czeka nas w II kwarta-
le, drugie półrocze może zaprowadzić 
ceny nieruchomości na kolejne wyżyny. 
Przyczynią się do tego miliardy złotych 
wpompowane na rynek przez NBP oraz 
rekordowo niskie stopy procentowe. Po 
ich ostatniej obniżce zdolność kredy-
towa statystycznej polskiej rodziny się 
zwiększyła. Jednocześnie lokaty ban-
kowe i obligacje stały się jeszcze mniej 
atrakcyjne niż dotychczas. Jest więc 
bardzo prawdopodobne, że część osób 
– w obliczu taniego kredytu, wysokiej 
inflacji i braku alternatywy – zainwe-
stuje w nieruchomości, windując tym 
samym ich cenę. Czy ta prognoza się 
sprawdzi? Przekonamy się o tym pewnie 
za kilka miesięcy. q 

Historia największych epidemii XXI w. 
pokazuje, że wywołany przez nie gospo-
darczy szok miał jedynie krótkotrwa-
ły charakter, a rynki nieruchomości 
szybko wracały do równowagi. Jak 
wynika z opracowania Zillow Econo-
mic Research, już po 9 miesiącach od 
wybuchu epidemii SARS wskaźniki 
zatrudnienia oraz ceny nieruchomo-
ści w Hongkongu (kraju, który naj-
mocniej odczuł skutki SARS) wróciły 

do trendów sprzed kryzysu. Podobny 
rozwój sytuacji można było zaobserwo-
wać w przypadku epidemii MERS oraz 
wirusa H1N1. W zależności od źródła 
danych obie epidemie doprowadziły do 
kilkuprocentowego spadku PKB oraz 
silnego tąpnięcia produkcji przemy-
słowej w większości wysokorozwinię-
tych gospodarek świata. Mimo tego już 
12 miesięcy później po spowolnieniu 
nie było śladu. 
Aktualne dane napływające do nas 
z Chin oraz Korei Południowej pokazują, 
że sytuacja się stabilizuje. W pierwszym 
państwie z powodu rozprzestrzeniania 
się wirusa doszło do niemal całkowitego 
zatrzymania wszelkiej aktywności go-
spodarczej. Już 9 tygodni po wybuchu 
epidemii sytuacja zaczęła się jednak 
normalizować. Produkcja przemysłowa 
i zatrudnienie w wielu miejscach osią-
gnęły już poziom sprzed nadejścia wiru-
sa. Oznaki poprawy widoczne są także 
na rynku nieruchomości. Jak wynika 

obligacje NBP płaci pieniędzmi, które 
można określić jako wirtualne. Są 
one generowane w formie cyfrowego 
zapisu, a następnie trafiają w formie 
przelewu na rachunek sprzedającego. 
To rozwiązanie proste, łatwe i przede 
wszystkim legalne (NBP ma w koń-
cu monopol na tworzenie pieniądza 
w kraju). Choć dla wielu może to być 
szokujące, tego typu operacje już od 
wielu lat prowadzone są przez banki 
centralne USA, Japonii czy strefy euro. 
W polskiej rzeczywistości jest to jed-
nak absolutna nowość. W relacji do 
bazy monetarnej krążącej po Polsce 
wykreowanych pieniędzy jest relatyw-
nie niewiele. Jest pewne, że procent 
ten będzie jednak rósł. 
W tej sytuacji inflacja jest nieuniknio-
na. Będzie ona tym wyższa, im więcej 
nowych pieniędzy trafi do obiegu. Jed-
nakże jedna z fundamentalnych zasad 
tzw. interwencjonizmu państwowego 
lub inaczej keynesizmu mówi, że w ob-
liczu kryzysu władza musi wybierać 
między bezrobociem a inflacją. Jeśli 
nie zaaplikuje się gospodarce takiej 
szokowej terapii z zastrzykiem pienię-
dzy, to ta może po prostu nie przeżyć. 
Z tej perspektywy mniejszym złem 
wydaje się inflacja. W końcu lepiej 
mieć w sklepach drożyznę i zachować 
pracę, niż mieć niskie ceny na półkach 
i... pusty portfel. 

JAK WYNIKA Z ANALIZ 
DANYCH SPÓŁEK 

GIEŁDOWYCH, 
WIĘKSZOŚCI FIRM 
DEWELOPERSKICH 

PIENIĘDZY NA 
BIEŻĄCE WYDATKI 

WYSTARCZY 
PRZYNAJMNIEJ NA 

KILKA MIESIĘCY

od kilkunastu lat  
związany z branżą,  
ekspert rynku nieruchomości 
miesięcznika „Manager” 

Piotr Tarkowski
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„Obyś żył w ciekawych czasach” – mówi 
znane chińskie przysłowie. Patrząc na 
sytuację polskich firm, wydaje się, że 
to one są adresatem tych słów. 
Niestety tak. Trudno się z tym nie zgo-
dzić. Czasy są niezwykłe, nie tylko ze 
względu na sytuację epidemiczną i za-
grożenia zdrowia, lecz także ze względu 
na bardzo skomplikowaną sytuację go-
spodarczą. Mamy czas wyzwań i musi-
my im stawić czoło. Przedsiębiorstwa 
muszą sobie poradzić z sytuacjami, 
które do tej pory znaliśmy głównie z teo-
rii gier zarządzania. Zerwane łańcuchy 
dostaw, znaczący spadek zamówień 
oraz produktywności czy drastyczne 
ograniczenia w pozyskiwaniu nowych 
klientów. Kulejąca płynność finansowa. 
Trzeba zareagować i to szybko, a nie-
wiadomych jest wiele. 

Takie zjawiska zawsze powodują kry-
zys. Jak duża może być liczba firm 
dotkniętych kryzysem?
Dzisiaj należy szacować, że praktycznie 
każdą firmę mogą mniej lub bardziej 
dotknąć konsekwencje obecnego kry-
zysu. W jednym przypadku skończy 
się to niestety bankructwem, w in-
nym dużymi zwolnieniami grupowymi 
pracowników. Jedna firma zostanie 
uratowana tylko dzięki kapitałowe-
mu wsparciu właścicieli, a ktoś in-
ny skutecznie wykorzysta rządowe 
programy pomocowe. Jeszcze inne 
przedsiębiorstwa przetrwają, ale bę-
dzie się to wiązało z wyrzeczeniami 
pracowników i kadry kierowniczej, na 
przykład w postaci znaczących obniżek 
wynagrodzeń. Czasami nawet o połowę 
albo o jeszcze więcej. Nie będzie już tak, 
jak było. Rynek pracownika w Polsce 

najlepszych pracowników. Managero-
wie powinni już dzisiaj myśleć o tym, 
jak będą wyglądały ich firmy w nowych 
warunkach po kryzysie. Ile osób bę-
dzie mogło wykonywać swoje zajęcia 
i w jakiej formie, np. w ramach tele-
pracy. Kto będzie musiał być fizycznie 
w przedsiębiorstwach. Potrzebny jest 
remodeling prawie każdej firmy. Sam na 
przykładzie mojej organizacji, na skutek 
wprowadzenia z powodzeniem w poło-
wie marca pracy zdalnej dla 80 proc. 
firmy, zacząłem się zastanawiać, czy na 
pewno jest nam potrzebne aż tak duże 
biuro. Może lepiej zainwestować w do-
bre łącza i sprzęt wideo. To będzie kiedyś 
szansa na zatrudnienie większej liczby 
nowych pracowników. Teraz wszyscy 
mamy czas swoistego katharsis oraz 
przewartościowania postaw. 

A ma pan jakieś rady bezpośrednio 
dla managerów? Na co zwrócić teraz 
szczególnie uwagę? 
Dwie kwestie: szacunek dla pracow-
ników i zadbanie o bezpieczeństwo 
własne. Po pierwsze, wiele osób będzie 
musiało się teraz zmierzyć w prakty-
ce z jednym z najtrudniejszych zadań 
dla managera, jakim jest zwalnianie 
z pracy osób, które kiedyś sami zatrud-
nialiśmy. To jest naprawdę trudne, ale 
warto pamiętać, żeby to zrobić z god-
nością i szacunkiem dla pracowników. 
Żeby podziękować, żeby wytłumaczyć, 
dlaczego tak się dzieje. To naprawdę 
ważne. A druga kwestia to pilnowanie 
przez managerów także własnych inte-
resów. Wiem, że to zabrzmi może nieco 
groźnie, ale rekomendowałbym wielu 
prezesom i członkom zarządów różnych 
spółek sprawdzenie już dzisiaj swoich 
umów o pracę oraz B2B i zakresów od-
powiedzialności za prowadzony biznes. 
Trzeba też zawsze pamiętać o prawie 
upadłościowym i o spoczywających na 
zarządzających obowiązkach reagowa-
nia, np. w postaci składania w odpo-
wiednim terminie wniosków o ogło-
szenie upadłości spółki. Jeśli tego nie 
zrobimy terminowo, to odpowiadamy 
własnym majątkiem za zobowiązania 

Poleją się łzy
Doktor Marcin Wojewódka, założyciel i wspólnik zarządzający Kancelarii Prawa Pracy 
Wojewódka i Wspólnicy, dowodzi, że restrukturyzacja pracownicza firmy w czasach 
pandemii pozwoli na wprowadzenie po kryzysie nowego modelu biznesu 

dr Marcin Wojewódka

Radca prawny, doktor 
nauk ekonomicznych. 
Posiada 20-letnie 
doświadczenie w doradztwie 
największym pracodawcom 
w zakresie prawa pracy 
i ubezpieczeń społecznych, 
założyciel i wspólnik 
zarządzający Kancelarii 
Prawa Pracy Wojewódka 
i Wspólnicy, specjalizującej 
się w restrukturyzacjach 
pracowniczych i zwolnieniach 
grupowych. Negocjator 
i wykładowca akademicki. 
W latach 2016–2017 członek 
Zarządu Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych

danej osoby prawnej. A to już nie są 
przelewki. A jeśli kryzys będzie głębszy, 
niż nam się wydaje, i coś, odpukać, 
pójdzie nie tak? 

Czy możemy już dzisiaj ocenić, jak 
długo będzie trwał kryzys? 
Nie. Dzisiaj to raczej prognoza oparta 
bardziej na znajomości rynku i wsłu-
chiwaniu się w głosy przedsiębiorców. 
Wydaje się, że zmian na lepsze możemy 
spodziewać się dopiero w dłuższym 
okresie. Na dzisiaj skłaniałbym się do 
prognozowania modelu gospodarki L, 
a nie U, jak twierdzą zbytnio optymi-
stycznie niektórzy eksperci. Druga po-
łowa 2020 r. to będzie czas największych 
restrukturyzacji pracowniczych i ograni-
czania kosztów. Potem, kiedyś, przyjdzie 
czas nadrobienia zaległości i może być 
to szansa na jakieś wyjście z tej trudnej 
sytuacji. Ale zastrzegam, że nie jest to 
analiza ekonomiczna, lecz obserwacja 
naszych klientów poparta doświad-
czeniem poprzednich restrukturyzacji 
pracowniczych, które przeprowadzam 
od lat. Teraz będzie naprawdę trudno. 

 ZWALNIANIE 
PRACOWNIKÓW  

DLA SAMEGO 
ZWALNIANIA  

NIE MA SENSU. 
TERAZ NALEŻY 

PRZEDE WSZYSTKIM 
MINIMALIZOWAĆ 
STRATY I SZUKAĆ 
OPTYMALNYCH 

ROZWIĄZAŃ, ALE 
NIE MA JEDNEGO 

WZORCOWEGO 
MODELU

się skończył w 2020 r. Niestety, ale będą 
miejsca, gdzie poleją się łzy. 

A pana zdaniem – prawnika, specjalisty 
w dziedzinie restrukturyzacji – czego 
oczekują przedsiębiorcy? 
Żeby przetrwać ten trudny czas, przedsię-
biorcy potrzebują konkretnego wsparcia 
i to nie tylko od rządu, lecz także od 
związków zawodowych czy od samych 
pracowników. Zasadne są apele o mniej 
biurokracji, a także o więcej zaufania do 
przedsiębiorców. Wszyscy powinni pa-
miętać, że to kapitał, że to przedsiębiorca 
daje miejsca pracy i jeśli przedsiębior-
ca zamknie swój biznes, to wszystkie 
zapewniane przez niego do tej pory 
miejsca pracy też znikną. Były przed-
siębiorca się pewnie jakoś wyżywi, ale 
ze wszystkimi byłymi pracownikami już 
tak może nie być. Państwo tak samo jak 
dba o pracownika, powinno dbać, może 
nawet bardziej, o pracodawcę. Wszyscy 

też musimy to zrozumieć i pogodzić się 
z tym, że nie utrzymamy tego, co było. 
Związki zawodowe w wielu firmach też 
muszą to zrozumieć. Także pracodawcy 
nie będą już jednak mieli takich zysków 
ani pracownicy takiego eldorado jak 
w ostatnich latach. To wszystko prawie 
się skończyło. 

Co należy teraz robić? Zwalniać ludzi? 
Nie, zwalnianie dla samego zwalnia-
nia nie ma sensu. Teraz należy przede 
wszystkim minimalizować straty i szu-
kać optymalnych rozwiązań, ale nie ma 
jednego wzorcowego modelu. Oprócz 
samych rozwiązań w ramach Tarczy 
Antykryzysowej nadal wielu przedsię-
biorców musi myśleć o głębokim prze-
modelowaniu swojego biznesu, w tym 
o odchudzeniu organizacji z kosztów sta-
łych, w tym pracowniczych. Ale trzeba 
to robić z głową i z ludzką twarzą. Może 
zamiast zwolnić 3 osoby, zmniejszmy 
6 pracownikom etaty po połowie. Kiedy 
wrócą lepsze czasy, a kiedyś wrócą, 
ci pracownicy już będą z nami i szyb-
ko odzyskamy prędkość przelotową. 
Podejmując działania dzisiaj, myślmy 
długoterminowo. Inaczej będzie trudno 
wyjść naprawdę obronną ręką z kryzysu. 
Alternatywą jest wywieszenie białej 
flagi, a tego nikt rozsądny nie chce. To 
się nikomu nie opłaca. 

Co jest kluczowe, żeby przetrwać? 
Teraz przede wszystkim należy zadbać 
o płynność finansową przedsiębiorstw 
w czasie kryzysu, a jednocześnie wy-
płacać pracownikom najwięcej, jak 
to będzie możliwe. Ale za główny cel 
należy przyjąć przetrwanie firmy oraz 
długoterminowe utrzymanie ze sobą 

A co po kryzysie? Czy to prawda, że nic 
już nie będzie takie samo? 
Tutaj można śmiało powiedzieć, że 
zmieni się nasze podejście do pracy. 
Praca zdalna stanie się powszechniejsza 
i mniej osób będzie pracowało bez-
pośrednio w biurach. W dużej części 
kontakty biznesowe przeniosły się już do 
świata cyfrowego, który stał się naszym 
światem realnym – nie wirtualnym! To 
znacząco zmieni zasady gry biznesowej 
i w wielu branżach pozwoli na zupełnie 
inne podejście do pracy. Lecz zanim się 
to stanie normą, jeszcze przed nami 
wyzwanie stawienia czoła nadchodzą-
cemu kryzysowi. Ale razem damy mu 
radę, głęboko w to wierzę. 

rozmawiał Piotr Cegłowski
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Najnowsza nowelizacja 
prawa upadłościowego 
weszła w życie 24 marca 
2020 r. Warto dokładnie 

zapoznać się z wprowadzonymi zmia-
nami prawa i sprawdzić, czy na pewno 
jest to rozwiązanie korzystne dla każ-
dej osoby w jej własnej indywidualnej 
sprawie życiowej, zanim podejmie 
się bardzo radykalne kroki, które na 
wiele lat mogą zmienić nasze życie, 
ale niekoniecznie doprowadzą do wy-
marzonego i oczekiwanego pełnego 
oddłużenia. 
W obecnym stanie prawnym każdy 
dłużnik będzie mógł wystąpić z wnio-
skiem o ogłoszenie upadłości i niemal 
w każdym przypadku sąd taką upa-
dłość ogłosi. Jednak znacznie mniejsza 

niż dotychczas liczba dłużników w ta-
kim procesie się oddłuży.
Do tej pory to postępowanie sądowe 
skierowane było wyłącznie do osób 
prywatnych, które nie prowadziły dzia-
łalności gospodarczej. Przedsiębiorca 
prowadzący jednoosobową działalność 
gospodarczą mógł skorzystać z upadło-
ści konsumenckiej jedynie wtedy, gdy 
uprzednio wystąpił o upadłość swojej 
firmy w ramach prowadzonej działal-
ności. Obecnie nie jest to już koniecz-
ne, bo teraz przedsiębiorca prowadzący 
jednoosobową działalność gospodarczą 
jest traktowany jak konsument i upraw-
niony do wystąpienia o upadłość kon-
sumencką. Tę zmianę przepisów nale-
ży ocenić pozytywnie. Warto przy tym 
zwrócić uwagę, że wiele zamieszczonych 

Upadłość konsumencka po   zmianach
Upadłość konsumencka 
w czasie epidemii 
wzbudza coraz większe 
zainteresowanie.  
Jest rozwiązaniem 
prawnym 
stosunkowo nowym 
w ustawodawstwie 
polskim, bo została 
wprowadzona do 
polskiego prawa zaledwie 
11 lat temu, w 2009 r.

w Internecie artykułów opisujących tę 
tematykę będzie zawierało informacje 
przeciwne. Wynika to z faktu, że arty-
kuły te powstały na podstawie treści 
przepisów, które obowiązywały przed 
24 marca 2020 r. Dlatego zawsze warto 
sprawdzić datę artykułu, z którym się za-
poznajemy, i czy obejmuje on najnowszą 
nowelizację przepisów.

Co warunkuje upadłość?

Kto może starać się o ogłoszenie upa-
dłości konsumenckiej? Jest to pierwsze 
pytanie, które powinniśmy sobie zadać. 
O upadłość konsumencką może starać się 
osoba niewypłacalna. Zgodnie z art. 11 
ustawy Prawo upadłościowe dłużnik jest 
niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do 
wykonywania swoich wymagalnych zo-
bowiązań pieniężnych. Ustawa wprowa-
dza też domniemanie, że dłużnik utracił 
zdolność do wykonywania swoich wyma-
galnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli 
opóźnienie w wykonaniu zobowiązań 
pieniężnych przekracza trzy miesiące. 
Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości: 
„Wprowadzamy rozwiązania zbliżone do 
funkcjonujących z powodzeniem np. 
w Wielkiej Brytanii, gdzie w ramach 
upadłości konsumenckiej w ogóle nie 
bada się przyczyn niewypłacalności na 
etapie otwarcia postępowania. Również 
w Polsce sąd nie będzie już na wstępie 
badał przyczyn niewypłacalności. Do 
ogłoszenia upadłości wystarczy samo 
stwierdzenie, że dłużnik jest niewy-
płacalny, bo najczęściej oznacza to, że 
potrzebuje on pomocy w powrocie do 
normalnego życia”.
W przypadku upadłości konsumenc-
kiej nie stosuje się art. 21 ustawy Prawo 
upadłościowe, który ma zastosowanie 
do upadłości przedsiębiorców i który 
wprowadza ramy czasowe do złożenia 
wniosku o ogłoszenie upadłości. Dłużnik 
będący przedsiębiorcą jest obowiązany, 
nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia, w którym wystąpiła podstawa do 
ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie 
wniosek o ogłoszenie upadłości. W przy-
padku konsumentów nie ma ograniczeń 
czasowych na złożenie wniosku do sądu.

Należy mieć na uwadze, że upadłość 
konsumencka może dotyczyć jedy-
nie długów, które zaistniały przed jej 
ogłoszeniem. Oznacza to, że jeśli po 
ogłoszeniu upadłości przez sąd dłuż-
nik popadnie w nowe długi, to nie 
będą one objęte tym postępowaniem 
upadłościowym i nie będą one objęte 
oddłużeniem dłużnika. 
Wniosek o ogłoszenie upadłości może 
złożyć sam dłużnik lub jego wierzyciel. 
Postępowanie będzie prowadzone także 
wtedy, gdy dłużnik ma tylko jedne-
go wierzyciela.
W przypadku, gdy majątek niewypła-
calnego dłużnika-konsumenta nie bę-
dzie wystarczał na pokrycie kosztów 
postępowania albo w masie upadłości 
brak będzie płynnych funduszów na 
ich pokrycie, koszty te pokryje tym-
czasowo Skarb Państwa. W przypadku 
upadłości przedsiębiorcy jest odmien-
nie. Brak majątku u przedsiębiorcy, 
który nie będzie wystarczał na pokrycie 
kosztów postępowania lub wystarczy 
jedynie na zaspokojenie tych kosztów, 
będzie podstawą do wydania przez sąd 
postanowienia o oddaleniu wniosku 
o ogłoszenie upadłości.

Kiedy sąd oddala wniosek?

W przypadku upadłości konsumenckiej 
sądy oddalały wnioski o ogłoszenie 
upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził 
do swojej niewypłacalności umyślnie 
lub wskutek rażącego niedbalstwa. 
Obecnie po zmianie ustawy, od 24 mar-
ca 2020 r., sąd może ogłosić upadłość 
również wobec tych dłużników, którzy 
doprowadzili do swojego zadłużenia 
celowo, a więc umyślnie lub na skutek 
rażącego niedbalstwa. Zgodnie z no-
wymi przepisami prawa przyczyna 
niewypłacalności będzie badana do-
piero po ogłoszeniu upadłości, czyli 
przy ustalaniu planu spłaty wierzycieli 
przez sąd. Jeśli sąd dojdzie do takiego 
przekonania, to dłużnik będzie potrak-
towany inaczej niż osoba, która wnosiła 
o ogłoszenie upadłości z przyczyn od 
niej niezależnych, np. z powodu cho-
roby, utraty pracy itp. 

W OBECNYM  
STANIE PRAWNYM 

KAŻDY DŁUŻNIK BĘDZIE 
MÓGŁ WYSTĄPIĆ 

Z WNIOSKIEM 
O OGŁOSZENIE 

UPADŁOŚCI 
I NIEMAL W KAŻDYM 
PRZYPADKU, A SĄD 

TAKĄ UPADŁOŚĆ 
OGŁOSI. 

JEDNAK ZNACZNIE 
MNIEJSZA NIŻ 

DOTYCHCZAS LICZBA 
DŁUŻNIKÓW  

W TAKIM PROCESIE 
SIĘ ODDŁUŻY
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W postanowieniu o ustaleniu planu 
spłaty sąd (1) wymieni wierzycieli, 
którzy będą uczestniczyli w planie 
spłaty; (2) dokona podziału funduszy 
masy upadłości pomiędzy wierzycieli 
uczestniczących w planie spłaty, jeżeli 
w postępowaniu zgromadzono fun-
dusze masy upadłości; (3) ustali, czy 
upadły doprowadził do swojej niewy-
płacalności lub istotnie zwiększył jej 
stopień umyślnie lub wskutek rażącego 
niedbalstwa; (4) określi, w jakim zakre-
sie i okresie upadły będzie zobowiązany 
spłacać zobowiązania, które w postępo-
waniu upadłościowym zostałyby uzna-
ne na liście wierzytelności, oraz jaka 
część zobowiązań upadłego powstałych 
przed dniem ogłoszenia upadłości zo-
stanie umorzona po wykonaniu planu 
spłaty wierzycieli. 

Spłata przez 36–82 miesiące 

Dłużnik uznany przez sąd za nieumyśl-
nie doprowadzonego do upadłości bę-
dzie spłacał zobowiązania przez okres 
nie dłuższy niż 36 miesięcy. Natomiast 
dłużnik, który doprowadził do swojej 
niewypłacalności lub istotnie zwięk-
szył jej stopień umyślnie lub wskutek 
rażącego niedbalstwa, będzie musiał 
spłacać zobowiązania znacznie dłu-
żej, tj. od minimum 36 miesięcy do 
82 miesięcy. Przed zmianą przepisów 
taki dłużnik w ogóle nie mógłby liczyć 
na ogłoszenie upadłości. 
W razie istotnej poprawy sytuacji 
majątkowej upadłego w okresie wy-
konywania planu spłaty wierzycieli, 
wynikającej z innych przyczyn niż 
zwiększenie się wynagrodzenia za 
pracę lub dochodów uzyskiwanych 
z osobiście wykonywanej przez upa-
dłego działalności zarobkowej, każdy 
z wierzycieli oraz sam upadły może 
wystąpić z wnioskiem o zmianę planu 
spłaty wierzycieli. O zmianie planu 
spłaty wierzycieli sąd orzeknie po 
wysłuchaniu upadłego i wierzycieli 
objętych planem spłaty wierzycieli. 

Sąd umarza postępowanie, jeżeli usta-
li, że dane podane przez dłużnika we 

wniosku o ogłoszenie upadłości były 
niezgodne z prawdą lub niezupełne, 
chyba że niezgodność lub niezupełność 
nie były istotne lub przeprowadzenie 
postępowania jest uzasadnione wzglę-
dami słuszności lub względami huma-
nitarnymi.
Po wykonaniu przez upadłego obo-
wiązków określonych w planie spłaty 
wierzycieli sąd wyda postanowienie 
o stwierdzeniu wykonania planu spłaty 
wierzycieli i umorzeniu zobowiązań 
upadłego powstałych przed dniem 
ogłoszenia upadłości i niewykonanych 
w wyniku wykonania planu spłaty wie-
rzycieli. 
Według nowych przepisów dłużni-
kom będzie trudniej przeprowadzić 
cały proces upadłości konsumenckiej 
z sukcesem, czyli całkowitym oddłuże-
niem. Przed nowelizacją następowało 
to w każdym przypadku, gdy dłużnik 
terminowo spłacał należności wska-
zane w planie spłat. Według obecnie 
obowiązujących przepisów od 24 mar-
ca 2020 r., będzie to możliwe tylko 
w przypadku, gdy sąd lub tymczaso-
wy nadzorca sądowy udowodnią, że 
dłużnik nie posiada majątku, a także 
że jest on trwale niezdolny do spłaty 
zobowiązań. Chodzi w tym wypadku 
o sytuacje, w których upadły jest trwale 
niezdolny do jakiejkolwiek pracy za-
robkowej. W większości przypadków 
więc upadłość konsumencka w obec-
nie obowiązującym stanie prawnym 
nie będzie się wiązała z automatycz-
nym umorzeniem długów. Sąd może 
ustalić, że niezdolność do spłaty nie 
ma u dłużnika charakteru trwałego, 
i podjąć decyzję o jedynie warunko-
wym umorzeniu zobowiązań. W takiej 
sytuacji dłużnik pozostanie w pięcio-
letnim okresie zawieszenia. W tym 
okresie wierzyciel i dłużnik będą mo-
gli złożyć wniosek o ustalenie planu 
spłaty. Ma to na celu doprowadzenie 
do ustalenia przez sąd obowiązku upa-
dłego do uregulowania, chociażby 
częściowego, zobowiązań, które nie 
zostały do tej pory spłacone. Przez 
cały czas trwania okresu zawieszenia 
upadły będzie zobowiązany składać 

sądowi coroczne sprawozdania do-
tyczące swojej sytuacji finansowej 
i zawodowej.

Upadłość przez 12 lat?

Fakultatywne umorzenie długów 
z okresem zawieszenia do 5 lat jest 
nowością i to rozwiązanie obowiązuje 
od 24 marca 2020 r. We wcześniejszej 
regulacji długi były umarzane defini-
tywnie po sumiennej spłacie długu 
opisanego w planie spłat. Jeśli w ciągu 
5 lat od daty umorzenia długów przez 
sąd w sposób istotny polepszy się sy-
tuacja finansowa dłużnika lub nabę-
dzie wartościowe składniki majątku, 
to w takim przypadku sąd przywróci 
umorzone już długi i nakaże dłużni-
kowi spłatę wierzycieli. Oznacza to, 
że w najczarniejszym scenariuszu sąd 
może nakazać plan spłaty na 7 lat po 
odwieszeniu umorzonych długów. Tym 
samym dłużnik będzie w upadłości 
konsumenckiej nie maksymalnie 7 
( jak mówi przepis prawa), ale nawet 
12 lat, bo do początkowego okresu 5 lat 
warunkowego umorzenia zobowiązań 
musimy doliczyć okres od 3 do maksy-
malnie 7 lat spłaty (ale tylko w sytuacji, 
gdy dłużnikowi można przypisać winę 
lub rażące niedbalstwo). Jeżeli dłużni-
kowi sąd nie przypisze winy, to okres 
spłaty nie może przekraczać 3 lat. Do 
23 marca 2020 r. (czyli przed zmianą 
przepisów) proces ten – tak jak wska-
załam powyżej – kończył się zawsze 
maksymalnie po 3 latach, a nawet mógł 
być krótszy, bo ustawa Prawo upadło-
ściowe wskazywała na maksymalny 
termin 36 miesięcy. 
Ustawa wskazuje także na zobowią-
zania dłużnika, które nie będą mogły 
zostać umorzone. Są to:
q  zobowiązania o charakterze alimen-

tacyjnym, 
q  zobowiązania wynikające z rent z ty-

tułu odszkodowania za wywołanie 
choroby, niezdolności do pracy, ka-
lectwa lub śmierci, 

q  zobowiązania do zapłaty orzeczonych 
przez sąd kar grzywny, a także do 
wykonania obowiązku naprawienia 

szkody oraz zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę, 

q  zobowiązania do zapłaty nawiązki 
lub świadczenia pieniężnego orze-
czonych przez sąd jako środek karny 
lub środek związany z poddaniem 
sprawcy próbie, 

q  zobowiązania do naprawienia szko-
dy wynikającej z przestępstwa lub 
wykroczenia stwierdzonego prawo-
mocnym orzeczeniem oraz zobowią-
zania, których upadły umyślnie nie 
ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał 
udziału w postępowaniu.

W tych sprawach będzie możliwe 
wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
także po zakończeniu postępowania 
upadłościowego. W innych sprawach 
będzie to niedopuszczalne, o ile dotyczą 
zobowiązań, które powstały przed datą 
ogłoszenia upadłości.
Jest jeszcze jedna istotna zmiana. 
W myśl nowych przepisów dłużnik 
uzyska środki na pokrycie kosztów 
mieszkania. Jego majątek zostanie zli-
cytowany, ale z pieniędzy pozyskanych 
ze sprzedaży mieszkania czy domu 
dłużnik będzie miał prawo otrzymać 
równowartość przeciętnego czynszu 
za okres od roku do dwóch lat.

Nadzór syndyka

Od chwili rozpoczęcia postępowania 
upadłościowego, czyli od ogłoszenia 
upadłości dłużnika, nadzór nad całym 
majątkiem dłużnika jest przekazywany 
syndykowi. Upadły ma obowiązek nie-
zwłocznego wydania syndykowi całego 
swojego majątku oraz dokumentów. 
Upadły nie będzie otrzymywał kore-
spondencji, która od tej pory będzie 
wpływała do syndyka. Syndyk będzie 
wydawał upadłemu korespondencję 
prywatną, która nie będzie miała zna-
czenia w toku postępowania upadło-
ściowego. Jeżeli dłużnik nie wskaże lub 
nie wyda syndykowi całego majątku, 
niezbędnych dokumentów lub w inny 
sposób nie wykonuje ciążących na nim 
obowiązków, wówczas sąd, z urzędu al-
bo na wniosek syndyka lub wierzyciela, 
po wysłuchaniu upadłego, syndyka, 

a w razie potrzeby także wierzycieli, 
będzie uprawniony do umorzenia po-
stępowania upadłościowego, chyba że 
uchybienie przez upadłego ciążącym na 
nim obowiązkom nie było istotne lub 
dalsze przeprowadzenie postępowania 
będzie uzasadnione względami słusz-
ności lub względami humanitarnymi. 
Od chwili wydania majątku i doku-
mentów syndykowi będzie on miał za 
zadanie sprzedać cały majątek dłużni-
ka. Dotyczy to zarówno nieruchomości, 
jak i wszystkich ruchomości upadłego 
(samochody, biżuteria, meble), a także 
praw należących do dłużnika (akcje, 
udziały dłużnika w spółkach, wyna-
grodzenie pobierane za pracę w części 
podlegającej zajęciu). Upadły utraci 
możliwość korzystania ze swojego ma-
jątku (czyli nie będzie już mógł jeździć 
swoim samochodem, bo samochód 
będzie musiał oddać syndykowi, który 
to samochód zostanie przez syndyka 
sprzedany) i dysponowania swoim ma-
jątkiem. Upadły nie będzie uprawniony 

do zatajenia lub ukrycia jakiegokol-
wiek składnika majątku przed syndy-
kiem (np. przepisania samochodu na 
członka rodziny lub osobę trzecią), bo 
takie działanie po ogłoszeniu upadło-
ści może doprowadzić do umorzenia 
postępowania upadłościowego i utraty 
wszystkich korzyści, jakich dłużnik 
oczekiwał po tym postępowaniu. Umo-
rzenie postępowania upadłościowego 
oznacza, że upadły dłużnik przestanie 
być upadłym, a postępowanie ulegnie 
zakończeniu, czyli skutek będzie ta-
ki jak przed ogłoszeniem upadłości. 
Upadły sam będzie mógł kupować 
jedynie produkty niezbędne do funk-
cjonowania, takie jak np. żywność czy 
środki czystości.
Jeżeli w dacie ogłoszenia upadłości będą 
toczyły się wobec dłużnika postępowa-
nia egzekucyjne skierowane do jego 
majątku wchodzącego w skład masy 
upadłości, tzn. jeśli postępowania te 
były wszczęte przed dniem ogłoszenia 
upadłości, to ulegną one zawieszeniu 
z mocy prawa z dniem ogłoszenia 
upadłości. Postępowania te następ-
nie będą umorzone z mocy prawa po 
uprawomocnieniu się postanowienia 
o ogłoszeniu upadłości. Oznacza to, że 
nie może równolegle toczyć się żadna 
egzekucja przeciwko dłużnikowi wraz 
z postępowaniem upadłościowym. Bę-
dzie toczyło się wyłącznie postępowa-
nie upadłościowe. Proszę mieć jednak 
na uwadze, że samo złożenie wniosku 
o ogłoszenie upadłości nie ma wpływu 
na prowadzone przez komorników eg-
zekucje. Dopiero po wydaniu przez sąd 
postanowienia o ogłoszeniu upadłości 
komornik nie może prowadzić dalszych 
działań egzekucyjnych, a wierzyciele 
mogą zostać zaspokojeni jedynie na 
skutek działań syndyka masy upadło-
ściowej, w którego gestii leży wykona-
nie planu podziału. W praktyce jeśli 
komornik dalej podejmuje działania 
wobec dłużnika, który jest upadłym, to 
wyłącznie dlatego, że zapewne nie został 
powiadomiony o ogłoszeniu upadłości. 
Syndyk ma obowiązek powiadomić każ-
dego komornika o toczącym się postępo-
waniu upadłościowym, ale nic nie stoi 

DŁUŻNIK  
UZNANY PRZEZ SĄD 

ZA NIEUMYŚLNIE 
DOPROWADZONEGO 

DO UPADŁOŚCI 
BĘDZIE SPŁACAŁ 

ZOBOWIĄZANIA PRZEZ 
OKRES NIE DŁUŻSZY 

NIŻ 36 MIESIĘCY
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na przeszkodzie, aby sam dłużnik zadbał 
o swoje interesy i we własnym zakresie 
przesłał do komornika lub komorników 
wniosek o zawieszenie postępowań eg-
zekucyjnych w związku z ogłoszeniem 
jego upadłości. Do takiego wniosku 
należy dołączyć kopię postanowienia 
sądu o ogłoszeniu upadłości. Komornik 
może taką informację zweryfikować 
także w Monitorze Sądowym i Gospo-
darczym, w którym ogłaszane są takie 
postanowienia sądu.

Taka sama sytuacja będzie z postę-
powaniami sądowymi. Jeżeli w dacie 
ogłoszenia upadłości będą toczyły się 
wobec dłużnika postępowania sądowe, 
tzn. jeśli postępowania te były wszczęte 
przed dniem ogłoszenia upadłości dłuż-
nika, to ulegną one zawieszeniu z mocy 
prawa z dniem ogłoszenia upadłości. 
W sprawach tych będzie występował 
później syndyk.

Warto wiedzieć

Rozważając złożenie wniosku o ogłosze-
nie upadłości, należy mieć na uwadze, 
że czynności prawne dokonane przez 
upadłego w ciągu roku przed dniem zło-
żenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
którymi dłużnik rozporządził swoim 
majątkiem, jeżeli dokonane zostały nie-
odpłatnie albo odpłatnie, ale wartość 
świadczenia upadłego przewyższała 
w rażącym stopniu wartość świadcze-
nia otrzymanego przez upadłego lub 

zastrzeżonego dla upadłego, lub dla 
osoby trzeciej, będą bezskuteczne w sto-
sunku do masy upadłości, czyli będą 
traktowane przez sąd (sędziego komi-
sarza) tak, jakby nie miały miejsca. I bę-
dzie tak nawet w sytuacji, gdyby dłużnik 
rozporządził swoim majątkiem w drodze 
ugody sądowej, uznania powództwa czy 
zrzeczenia się roszczenia. Bezskuteczne 
będą również zabezpieczenia i zapłata 
długu niewymagalnego dokonane przez 
upadłego w ciągu sześciu miesięcy przed 

q  czynności upadłego dokonanych ze 
spółką, w której upadły jest człon-
kiem zarządu, jedynym wspólnikiem 
lub akcjonariuszem, oraz ze spółka-
mi, w których osoby wymienione 
powyżej są członkami zarządu lub 
jedynymi wspólnikami lub akcjo-
nariuszami,

q  czynności upadłego, będącego spółką 
lub osobą prawną, dokonanej z jej 
wspólnikami, ich reprezentantami 
lub ich małżonkami, jak również ze 
spółkami powiązanymi, ich wspól-
nikami, reprezentantami lub mał-
żonkami tych osób.

W wyniku dokonanej nowelizacji wie-
rzyciele mają znacznie większy wpływ 
na decyzję sądu w kwestii oddłużenia 
dłużnika poprzez umorzenie długów 
pozostałych po spłacie planu spłaty. 
Obecnie sąd będzie ustalał tylko, czy 
dłużnik zasługuje na umorzenie wszyst-
kich długów. Nie będzie się to odbywać 
na wstępie, czyli zaraz po ogłoszeniu 
upadłości dłużnika, ale dopiero na eta-
pie ustalania planu spłaty wierzycieli, 
czyli dopiero po sprzedaży całego jego 
majątku przez syndyka. 

Mało wniosków

Jak wynika z danych Ministerstwa 
Sprawiedliwości, w 2018 r. ogłoszono 
6659 upadłości konsumenckich, a złożo-
nych wniosków było 12 719, w 2017 r. by-
ło 5558 upadłości przy 11 120 złożonych 
wnioskach, a w 2016 r. 4478 upadłości 
oraz 8694 złożonych wniosków.
Resort sprawiedliwości poinformował, 
że „w Kanadzie, porównywalnej z Polską 
pod względem liczby ludności, rocznie 
przeprowadza się ok. 130 tys. postępo-
wań związanych z niewypłacalnością 
konsumentów, w USA – ponad 700 tys., 
we Francji – ok. 200 tys., w Anglii i Walii 
– ok. 90 tys., a w Niemczech – ok. 80 tys.”.

Eliza Mincer-Jakubiak, adwokat

Źródło: https://www.gov.pl/web/
sprawiedliwosc/skuteczna-pomoc-dla-

zadluzonych--dzis-wchodzi-w-zycie-
nowelizacja-prawa-upadlosciowego

dniem złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości. Jednak ten, kto otrzymał 
zapłatę lub zabezpieczenie, będzie mógł 
w drodze powództwa lub zarzutu żądać 
uznania tych czynności za skuteczne, 
jeżeli w czasie ich dokonania nie wie-
dział o istnieniu podstawy do ogłoszenia 
upadłości. 
Sąd uzna za bezskuteczną w stosunku 
do masy upadłości także odpłatną czyn-
ność prawną dokonaną przez upadłe-
go w terminie sześciu miesięcy przed 
dniem złożenia wniosku o ogłoszenie 
upadłości z małżonkiem, krewnym lub 
powinowatym w linii prostej, krewnym 
lub powinowatym w linii bocznej do 
drugiego stopnia włącznie, z osobą 
pozostającą z upadłym w faktycznym 
związku, prowadzącą z nim wspólnie 
gospodarstwo domowe albo z przyspo-
sobionym lub przysposabiającym, chyba 
że druga strona czynności wykaże, iż nie 
doszło do pokrzywdzenia wierzycieli. 
Zasada ta ma zastosowanie także do: fo
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Kolokacja i leasing

Rynek przetwarzania w chmu-
rze jest ogromny. Według 
Synergy Research Group 
w I połowie 2019 r. był on 

wart ponad 150 mld dol., co oznacza 
wzrost o 24 proc. i ogromne możliwości 
ekspansji w latach kolejnych. 
Przy szczegółowym spojrzeniu na 
segmenty tworzące rynek chmury 
większość stanowi chmura publicz-
na, co jest zgodne z raportem Cloud 
RightScale 2019. Zgodnie z nim 91 proc. 
ankietowanych firm przyznaje się do 
korzystania z usług w chmurze pu-
blicznej, 72 proc. – w prywatnej oraz 
69 proc. – w hybrydowej.
Natomiast z prognoz IDC wynika, że 
światowe wydatki na usługi i infra-
strukturę chmury publicznej podwo-
ją się w ciągu najbliższych pięciu lat 
– z 229 mld dol. w 2019 r. do prawie 
500 mld dol. w 2023 r. Najbardziej 
popularne są usługi SaaS, które mają 
przynosić ponad połowę wszystkich 
przychodów w chmurze publicznej 
w okresie prognozy. Na drugim miejscu 
jest IaaS, który z kolei jest liderem, jeśli 
chodzi o prognozowane tempo wzro-
stu – około 32 proc. Najmniej wydaje 
się obecnie na PaaS, ale prognozowa-
ne tempo wzrostu – 29,9 proc. – jest 

nieznacznie większe od SaaS, a to ozna-
cza, że różnice między poszczególnymi 
rodzajami usług będą się zmniejszać.

SaaS

Według Synergy Research Group opro-
gramowanie jako usługa to najbar-
dziej dojrzały rynek chmury publicz-
nej, wykazujący zdrowy wzrost przy 
przychodach w I kwartale 2019 r. na 
poziomie 23 mld dol. W ciągu całego 
roku 2019 można się spodziewać prze-
kroczenia 100 mld dol. przychodów 
przy tempie wzrostu bliskim 30 proc., 
chociaż dokładne wyniki na dziś nie 
są jeszcze znane.
Światowy rynek SaaS jest zdomino-
wany przez pięciu kluczowych do-
stawców, którzy łącznie mają w nim 
51 proc. udziałów. Liderem jest Mi-
crosoft z 17-procentowym udziałem 
i imponującym rocznym wzrostem na 
poziomie 34 proc. Microsoft cały czas 
umacnia na nim pozycję, głównie ze 
względu na swoją dominację w szyb-
ko rosnącym segmencie oprogramo-
wania wspomagającego współpracę  
(z ang. collaboration).
Na drugim miejscu znajduje się Sa-
lesforce z 12-procentowym udziałem 

Przetwarzanie w chmurze 
rozwinęło się w rozległy 
i złożony ekosystem 
technologii, produktów 
i usług. Powstaje 
gospodarka o wartości 
wielu miliardów dolarów, 
w której wielu dostawców 
usług chmurowych 
konkuruje o stale rosnący 
udział w rynku. Jednak 
konsumenci rozumieją 
ten ekosystem coraz 
słabiej. Poza powszechnie 
rozpoznawalnymi 
gigantami branżowymi, 
takimi jak Amazon Web 
Services, Microsoft 
Azure czy Google Cloud 
Platform, rynek chmurowy 
pozostaje dla wielu jego 
potencjalnych klientów 
zagadką

Wzrost rynku chmurowego i liderzy segmentów w I połowie 2019 r.

91%
TAKI PROCENT 

ANKIETOWANYCH FIRM 
PRZYZNAJE SIĘ  

DO KORZYSTANIA Z USŁUG 
W CHMURZE PUBLICZNEJ, 

72 PROC. KORZYSTA 
Z CHMURY PRYWATNEJ, 

A 69 PROC. Z HYBRYDOWEJ

Źródło: Raport Cloud RightScale 2019

chmurowy
w rynku i rocznym wzrostem na po-
ziomie 21 proc., a na trzecim – Adobe 
(10 proc. i 29 proc. odpowiednio). Na 
kolejnym SAP tylko z 6-procentowym 
udziałem w rynku, ale aż 39-procen-
towym wzrostem przychodów, który 
jest najwyższy wśród liderów. Pierwszą 
piątkę zamyka Oracle, który również 
ma 6 proc. udziału w rynku, ale przy 
rocznym wzroście przychodów na po-
ziomie 29 proc. Kolejnych dziesięciu 
dostawców wnosi do rynku 26 proc. 
przy tempie wzrostu na poziomie 
26 proc. Wśród nich można wymienić 
te bardziej znane, np. Cisco, Google 
czy IBM. 

Ewolucja rynku SaaS

Pomimo pozornej dojrzałości rynku 
SaaS wciąż istnieje duże pole do eks-
pansji, ponieważ obecnie stanowi on 
jedynie około 20 proc. całego rynku 
oprogramowania dla przedsiębiorstw. 
Ponieważ większość wydatków po-
chodzi z zakupu lokalnych rozwiązań 
on-premise, globalni dostawcy usług 

SaaS zabiegają o to, aby zachęcić ich 
użytkowników do przechodzenia ra-
zem z nimi do chmury.
W 2019 r. krajobraz dostawców SaaS był 
w dużej mierze podzielony na trzy obozy 
– tradycyjni dostawcy oprogramowania 
dla przedsiębiorstw, dostawcy wywo-
dzący się organicznie z chmury oraz 
duzi dostawcy szeroko rozumianych 
rozwiązań IT chcący się dodatkowo 
rozwijać właśnie na rynku SaaS. 

Do pierwszego z nich można zaliczyć: 
Microsoft, SAP, Oracle i IBM. Dysponują 
oni ogromną bazą istniejących klientów 
lokalnych, którzy wcześniej czy później 
będą chcieli przekonwertować się na 
modele subskrypcji oparte na SaaS. 
Do drugiego należą stosunkowo mło-
de firmy, które doświadczają obecnie 
bardzo szybkiego rozwoju z wyższymi 
od firm z pierwszego obozu stopami 
wzrostu. Wśród nich można wymie-
nić Zendesk, Workday czy Atlassian, 
chociaż na razie brakuje im takiej 
rozpoznawalności marki, jaką może 
się pochwalić np. Microsoft.
Wreszcie do trzeciego można zaliczyć 
np. firmy Google czy Cisco, które chcą 
stworzyć dla siebie niszę rynkową dzię-
ki usługom takim jak G-Suite Google 
czy aplikacjom wspomagającym współ-
pracę firmy Cisco.

IaaS i PaaS

Omówienie obu tych kategorii od-
dzielnie nie jest łatwe, gdyż czołowi 
dostawcy z tego obszaru, w tym Ama-
zon i Microsoft, podają jedynie łącz-
ne przychody.
Z danych firmy Gartner wynika, 
że w 2018 r. rynek IaaS był wart 
32,4 mld dol. przy dynamice wzrostu na 
poziomie 31,3 proc. Był on wtedy zdomi-
nowany przez pięciu dostawców, którzy 
mieli w nim łącznie prawie 80 proc. 
udziałów: Amazon (47,8 proc.), Micro-
soft (15,5 proc.), Alibaba (7,7 proc.), 
Google (4,0 proc.) i IBM (1,8 proc.).
Niekwestionowanym liderem tego ryn-
ku jest platforma Amazon Web Services 
(AWS) mająca w nim prawie połowę 
udziałów przy wzroście o 26,8 proc. 
Jeszcze lepiej było w I połowie 2019 r., 
bo przy 16,1 mld dol. przychodu wzrost 
wyniósł 39 proc. Na drugim miejscu jest 
platforma Microsoft Azure z udziałem 
w rynku 15,5 proc., z której przychody 
w 2018 r. Gartner szacuje na 5 mld dol. 
przy wzroście o 60,9 proc. W zeszłym 
roku mogło być jeszcze lepiej, bo tylko 
w I połowie przychody z niej wzrosły 
aż o 70 proc., a to oznacza, że AWS 
rośnie silna konkurencja. Microsoft 

Amazon
Microsoft
Google

IBM
Rackspace
NTT

Microsoft
Salesforce
Adobe

RingCentral
Mitel
8×8

Digital Reality
Equinix
Cyrus One

Dell EMC
Microsoft
HPE

Dell EMC
Cisco
HPE

43%

20%

26%

23%

11%

10%

17%

Ekosystem

w 2020 r.



MANAGER-REPORT 
kwiecień 2020

MANAGER-REPORT 
kwiecień 2020

5554

 

NOWE TECHNOLOGIE
chmura obliczeniowa

NOWE TECHNOLOGIE
chmura obliczeniowa

może się też pochwalić tym, że je-
go łączne przychody ze wszystkich 
usług chmurowych w I połowie 
2019 r. wyniosły 20,6 mld dol., co 
stanowi 40 proc. wzrostu. Jeszcze 
szybciej rośnie trzecia w zestawieniu 
Alibaba. Przy 7,7 proc. udziałów 
w rynku i rocznych przychodach 
w wysokości 2,49 mld dol. odno-
towała ona imponujący wzrost 
w 2018 r. w wysokości 92,6 proc. 
W I połowie 2019 r. było nieco słabiej 
– 2,2 mld dol. przychodów i „tyl-
ko” 66 proc. wzrostu, ale przychody 
z całego tego roku są szacowane na 
ponad 4 mld dol. Kolejna platforma, 
Google Cloud Platform (GCP), miała 
w 2018 r. 4 proc. udziałów w rynku 
chmury publicznej przy rocznych 
przychodach 1,3 mld dol. i wzroście 
o 60 proc. W całym 2019 r. Google 
mógł już wyprzedzić Alibabę, ponie-
waż jego przychody za ten okres są 
szacowane na 8 mld dol., ale razem 
z ofertą SaaS G-Suite. Z kolei IBM 
miał w 2018 r. 1,8 proc. udziałów 
w rynku z rocznymi przychoda-
mi w wysokości 577 mln dol. i ze 
wzrostem o 24 proc. Znany przede 
wszystkim ze swoich usług w chmu-
rze hybrydowej IBM wstrząsnął 
rynkiem w 2019 r., przejmując za 
34 mld dol. innego dostawcę usług 
IaaS – firmę Red Hat – i teraz trzeba 
tylko poczekać na efekty.

PaaS

Według Gartnera w 2019 r. rynek 
ten wygenerował ponad 20 mld dol. 
przychodów i liczba ta ma się po-
dwoić do 2022 r. Rynek ten nadal 
rośnie bardzo szybko, a działa na 
nim ponad 360 dostawców ofe-
rujących 550 usług dotyczących 
platformy chmurowej w 22 kate-
goriach. W przeciwieństwie do 
IaaS i SaaS rynek PaaS jest jednak 
praktycznie niemożliwy do zdo-
minowania. Obecnie tylko 10 do-
stawców jest bowiem w stanie za-
oferować 10 lub więcej z 22 usług 
opisanych w raporcie Gartnera, 

przy czym przeważająca większość 
usługodawców skupia się tylko na 
świadczeniu jednej. Idealne byłoby 
oczywiście oferowanie wszystkich, 
ale na to stać obecnie tylko tych 
największych, takich jak Amazon, 
SAP, Google, Oracle, Microsoft, 
Salesforce i IBM.

Dlaczego firmy przenoszą się 
do chmury

Każda decyzja o przejściu do chmu-
ry jest wyjątkowa. Istnieją jednak 
pewne ogólne powody, które skła-
niają firmy do migracji. Jednym 
z najczęstszych jest szeroki zakres 
korzyści oferowanych przez chmu-
rę obliczeniową. Większe: elastycz-
ność, skalowalność i bezpieczeń-
stwo to tylko niektóre z tych, które 
zostaną omówione poniżej. 
Wszystkie produkty sprzętowe 
i programowe mają określony 
cykl życia. Gdy dostawca ogłasza 
wycofanie się z ich serwisowania 
albo umowy trzeba odnowić, jest 
to idealna okazja do rozważenia 
alternatywnych rozwiązań, takich 
jak np. chmura.
Kolejny powód jest taki, że gdy 
firmy się łączą, często pojawiają 
się wyzwania związane z niezgod-
nościami między aplikacjami a da-
nymi posadowionymi w centrach 
danych każdej z nich. W takiej 
sytuacji migracja do chmury może 
być idealnym rozwiązaniem po-
zwalającym wybrać usługi, które 
są już ze sobą zgodne.
W środowisku, w którym cyberataki 
stają się coraz bardziej dotkliwe 
i skalowane, może się okazać, że 
firma nie jest przygotowana do 
obrony. Przejście do chmury pu-
blicznej jest wtedy jak najbardziej 
logiczne, bo oferuje ona gotowe 
rozwiązania ograniczające ryzyko 
i chroniące przed zagrożeniami.
Wiele firm napotyka problemy 
z użytkowaniem sprzętu IT nie 
tylko wtedy, gdy zaczyna doświad-
czać szybkiego wzrostu, lecz także 

przy dużych sezonowych zmianach 
w zapotrzebowaniu na moc ob-
liczeniową. Koszty mogą szybko 
wzrosnąć zarówno wtedy, gdy nie 
jest się w stanie zaspokoić popy-
tu biznesowego, jak i gdy usług 
zamówi się za dużo i w znacznej 
mierze nie zostaną one później wy-
korzystane. Przejście do chmury 
gwarantuje elastyczność w szyb-
kim zwiększaniu i zmniejszaniu 
wydajności, a to oznacza obniżenie 
kosztów dzięki modelowi płatności 
zgodnemu z rzeczywistym użyciem.
Samodzielnie zarządzając lokalnym 
centrum danych lub aplikacją, jest 
się też odpowiedzialnym za utrzy-
mywanie jej aktualności. Przejście 
do chmury może się wtedy okazać 
znacznie tańsze, jeśli chodzi o za-
rządzanie tym obszarem. 
I wreszcie subskrypcja SaaS lub 
przeniesienie aplikacji do chmury 
publicznej może zapewnić znaczne 
oszczędności w porównaniu z kosz-
townymi lokalnymi licencjami na 
oprogramowanie i aktualizacja-
mi sprzętu.

Diabeł tkwi w szczegółach 

Jedną z kluczowych motywa-
cji skłaniających do przejścia 
do chmury są związane z tym 
oszczędności – zarówno bezpo-
średnie, jak i pośrednie. Chmura 
daje np. możliwość szybkiego ska-
lowania wymagań obliczeniowych 
i pamięci w zależności od wyma-
gań biznesowych, a to pozwala 
lepiej kontrolować koszty. Jeśli 
natomiast zespół IT ma ograniczo-
ną liczbę dostępnych zasobów, to 
przejście do chmury pozwala fir-
mie poruszać się szybciej na rynku 
niż konkurencja, która z niej nie 
korzysta. Wreszcie skoncentro-
wanie działań działu IT na pro-
jektach generujących przychody, 
a nie zamkniętych w serwerowni 
zarządzającej lokalną infrastruk-
turą, powoduje, że – jak wynika 
z ostatniego badania Verizona – aż 

77 proc. firm uważa, iż   techno-
logia chmury daje im przewagę 
nad konkurencją.
Inną niekwestionowaną korzyścią 
jest zwiększone bezpieczeństwo, bo 
dostawcy chmury oferują obecnie 
znacznie ulepszone rozwiązania 
w tym zakresie. Microsoft na przy-
kład monitoruje dziennie ponad 
6,5 bln sygnałów zagrożenia wraz 
z zespołem 3,5 tys. wewnętrznych 
ekspertów ds. bezpieczeństwa, któ-
rych jedynym celem jest ochrona 
systemów i danych. Tak się jednak 
dzieje w przypadku każdego do-
stawcy usług, bo przeniesienie się 
do chmury powoduje, że to właśnie 
on musi zapewnić zasoby w tym 
zakresie, co pozwala zespołowi IT 
klienta skupić się na innych ob-
szarach.
Kluczowym czynnikiem sukcesu 
firmy jest zapewnienie, że techno-
logie będą działać nieprzerwanie. 
Niezależnie bowiem od tego, jak są 
kontrolowane procesy biznesowe, 
własne systemy IT kiedyś w końcu 
zawiodą. A przecież na dzisiejszym 
rynku nawet ograniczone przestoje 
mogą znacząco wpłynąć na pro-
duktywność, przychody i reputację 
marki. Technologia chmurowa nie 
ma z tym problemu, zapewniając 
ochronę szybkiego odzyskiwania 
danych i rozległych centrów danych 
zdolnych do przełączania awaryj-
nego w przypadku awarii.
Przetwarzanie w chmurze może 
też uprościć i usprawnić współ-
pracę firmy. Platformy chmurowe 
umożliwiają bowiem członkom 
zespołu tworzenie, edytowanie, 
przeglądanie i udostępnianie 
informacji w łatwy i bezpieczny 
sposób. Wbudowane funkcje mo-
bilności usprawniają współpracę, 
umożliwiając zespołowi łączenie 
się w podróży za pomocą urządze-
nia mobilnego.

Wojciech Gryciuk
w.gryciuk@manager-report.pl

http://manager24.pl

Infrastruktura jako usługa (IaaS)
Dostawca zapewnia dostęp na żądanie do 
zasobów obliczeniowych, takich jak sieć, pamięć 
masowa czy serwery. W ramach infrastruktury 
dostawcy własne platformy i aplikacje 
obsługuje się samodzielnie. Odpowiedzialność 
dostawcy ogranicza się do zapewnienia 
elastycznych zasobów sprzętowych, które można 
skalować w zależności od potrzeb w zakresie 
przechowywania i przetwarzania danych.

Platforma jako usługa (PaaS)
Dostawca zapewnia dostęp do środowiska chmury, 
w którym można tworzyć, zarządzać i hostować 
aplikacje. Za pośrednictwem chmury ma się 
tu dostęp do szeregu narzędzi wspierających 
testowanie i rozwój aplikacji. Dostawca jest 
odpowiedzialny za infrastrukturę, zabezpieczenia, 
systemy operacyjne oraz kopie zapasowe.

Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
Dostawca zapewnia dostęp do swojego 
oprogramowania w chmurze. Zamiast instalować 
aplikację na urządzeniu lokalnym, uzyskuje się 
dostęp do aplikacji dostawcy za pomocą Internetu 
lub interfejsu API. Dzięki aplikacji przechowuje się 
i analizuje własne dane. Nie trzeba inwestować 
czasu w instalowanie, zarządzanie lub 
aktualizowanie oprogramowania, bo o to wszystko 
troszczy się dostawca.

Chmura prywatna
Hosting (czyli dostęp do Internetu) jest 
możliwy poprzez własne centrum danych lub 
intranet. Użytkownik samodzielnie zajmuje 
się zarządzaniem i aktualizacją własnego 
ekosystemu chmury, serwerów, sieci, 
oprogramowania lub zasobów platformy. A chroni 
to wszystko dzięki własnej zaporze ogniowej 
i rozwiązaniom bezpieczeństwa.

Chmura publiczna
Dostęp do infrastruktury centrum danych 
zapewnia dostawca , będąc odpowiedzialny 
za zarządzanie, konserwację, bezpieczeństwo 
i aktualizacje oprogramowania.

Chmura hybrydowa
Połączenie w jedno dwóch poprzednich koncepcji. 
Użytkownik odpowiada za zarządzanie interakcją 
obu usług, zwłaszcza za bezpieczeństwo danych 
przesyłanych między ustawieniami chmur 
publicznych i prywatnych.

Chmura i praca zdalna

 By móc sprawnie i bezpiecznie pracować 
zdalnie, trzeba odpowiedniego 

przygotowania całej infrastruktury. Jeśli 
pozwolimy pracownikom korzystać 
z urządzeń, do których mogą mieć dostęp 
osoby trzecie, lub łączyć się poprzez 
niezabezpieczone, ogólnie dostępne sieci, 
to ryzykujemy wykradzenie lub utratę 
kluczowych danych. Najważniejsze więc 
będzie takie zaprojektowanie infrastruktury, 
która będzie elastyczna i dostępna dla 
pracowników zdalnych, ale przede wszystkim 
odporna na wszelkie możliwe ataki i wolna 
od potencjalnych luk bezpieczeństwa. Jako 
Aruba Cloud jesteśmy w stanie zaoferować 
rozwiązania, które pozwalają na osiągnięcie 
takiego poziomu zabezpieczeń. Dzięki 
naszym partnerom gwarantujemy również 
przeprowadzenie audytu i wdrożenie 
odpowiednich rozwiązań dla firm, zarówno 
tych mniejszych, jak i wielkich korporacji. 
Co do pandemii wirusa SARS-CoV-2, firmy 
przekonują się, że do skutecznej i wydajnej 
pracy nie jest potrzebna fizyczna obecność 
pracownika w biurze, co przełoży się na 
przyspieszenie cyfrowej transformacji w wielu 
organizacjach. Usługi, aplikacje i technologie 
prawdopodobnie będą projektowane z myślą 
o wygodnym dostępie z każdego miejsca, co 
jest możliwe dzięki oparciu ich na środowisku 
chmurowym. Nie tylko pracownicy będą 
mogli w bezpieczny sposób uzyskać dostęp 
do gromadzonych tam danych i plików, 
lecz także coraz większa część ich pracy 
będzie się opierać na rozwiązaniach typu „as 
a Service”. Aplikacje uruchamiane w chmurze 
nie wymagają dużej mocy obliczeniowej 
w urządzeniu końcowym, pozwala ona także 
skutecznie zabezpieczyć dane. 

dyrektor sprzedaży i marketingu 
 na Europę Środkowo-Wschodnią

Aruba Cloud

Marcin Zmaczyński
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Stefan Bogucki  
Communications Manager 
na CEE  
Revolut

Redakcja: Gościem specjalnym debaty 
jest dziś firma Revolut, która prze-
bojem wdarła się na światowy rynek 
transakcji wielowalutowych, oferując 
niemal od samego początku swojego 
działania w 2015 r. wszystkie swoje 
usługi w chmurze obliczeniowej. Jak 
do tego doszło? 

Stefan Bogucki, Revolut: Jesteśmy firmą 
brytyjską i chociaż działamy na rynku 
od zaledwie pięciu lat, mamy już ponad 

Chmura obliczeniowa
Chmura obliczeniowa nie cieszy się jeszcze 
w Polsce takim powodzeniem jak w krajach 
wysoko rozwiniętych, ale są oznaki, że 
w najbliższym czasie sytuacja ta może się zmienić 
na korzyść – wynika z debaty „Managera”, która 
odbyła się na początku marca br. w Warszawie 
w restauracji Endorfina. Wydaje się też, 
że pandemia koronawirusa tylko przyspieszy 
ten proces

AUTOR SCENARIUSZA  
I MODERATOR DYSKUSJI 
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Adam Wojtkowski  
dyrektor generalny  
na region Europy  
Środkowo-Wschodniej
Red Hat

Dariusz Kwieciński   
prezes Zarządu
Fujitsu Polska

Paweł Szwajkos 
Head of Lead Architects  
in Cloud Infrastructure Services
Capgemini

Wojciech Gryciuk
zastępca redaktora naczelnego
„Manager Report”

10 mln klientów, w tym blisko 1  mln 
w Polsce. Tak szybkie tempo rozwoju nie 
byłoby możliwe bez wykorzystania tech-
nologii chmurowych. Firma wywodzi się 
z Londynu, z tzw. środowiska Level 39, 
które jest mekką firm technologicznych 
w City. Początkowo korzystała z chmury 
lokalnej, ale gdy urosła, wtedy część 
deweloperska, czyli aplikacje i produkty, 
została przeniesiona do chmury Ama-
zon Web Services [AWS – przyp. red.], 
a support i część biurowa – do Google 

Cloud. Czy nie obawiamy się awarii, 
powierzając krytyczne zasoby firmom 
trzecim? Wszystkie technologie związane 
z infrastrukturą mamy redundantne: 
więcej niż jednego dostawcę usług in-
ternetowych oraz wyśrubowane SLA 
w kontraktach z dostawcami chmury 
i oprogramowania. Dzięki G-tools i Day 
Labs nasi deweloperzy piszą kod jedno-
cześnie w wielu lokalizacjach na świecie, 
m.in. w Krakowie, gdzie mieści się nasze 
największe na świecie biuro. Pracuje tu 

ponad 800 osób spośród 2,2 tys. wszyst-
kich zatrudnionych.

BARIERY TECHNOLOGICZNE 
CZY MENTALNE 

Redakcja: A jak rynek chmury wy-
gląda z punktu widzenia dostawców 
usług chmurowych? Czy macie dużo 
tak bardzo innowacyjnych klientów 
jak Revolut?

Marcin Zmaczyński 
dyrektor sprzedaży i marketingu  
na Europę Środkowo-Wschodnią 
Aruba Cloud
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Paweł Szwajkos, Capgemini: Naszymi 
klientami są przede wszystkim duże 
międzynarodowe korporacje, które 
niełatwo przekonać do migracji klu-
czowych aplikacji do chmury. Tym 
bardziej, jeśli wcześniej były one użyt-
kowane w oparciu o własną, często 
bardzo rozbudowaną infrastrukturę 
IT. Z naszej strony wymaga to wtedy 
poświęcenia dużej ilości czasu nie tyle 
na wytłumaczenie top managerom, 
jakie korzyści daje chmura, ile na wy-
pracowanie optymalnej strategii, bez 
której pomyślne zakończenie przejścia 
do niej jest praktycznie niemożliwe.

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: Do tego 
polski rynek chmurowy jeszcze odbiega 
stopniem rozwoju od krajów wysoko 
rozwiniętych i dlatego wierzę, że naj-
większą popularnością, szczególnie 
dla dużych firm oraz częściowo tych 
z sektora SMB, cieszyć się będzie u nas 
chmura hybrydowa, kiedy to do chmu-
ry publicznej przenosi się tylko część 
swoich zasobów IT, a kluczowe aplikacje 
zachowuje się w chmurze prywatnej. 
Każda firma do chmury musi dojrzeć 
i najczęściej decyduje się na nią dopiero 
z powodów kosztowych, a także wtedy, 
gdy w miarę rozwoju musi przyspieszyć 
tempo uruchamiania nowych usług, 
bez czego coraz trudniej jest zachować 
przewagę konkurencyjną. Trzeba przy 
tym pamiętać o tym, że chmura, tak 

jak każda innowacja, oprócz niekwe-
stionowanych zalet ma także określone 
mankamenty, a tych potencjalni klienci 
po prostu się obawiają.

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: 
Nasza firma, działając w 27 krajach, 
głównie europejskich, ma podobne spo-
strzeżenia. W regionie Europy Środko-
wo-Wschodniej, do którego należy także 
Polska, największym zainteresowaniem 
cieszą się rozwiązania tzw. multicloud, 
czyli oparcie swojej infrastruktury IT 
na usługach chmurowych oferowanych 
przez kilku różnych dostawców. Każdy 
z dostawców proponuje różne produkty, 
część z nich będzie bardziej korzystna 
pod względem zgodności z przepisami, 
inne z kolei będą lepsze pod kątem bez-
pieczeństwa czy optymalizacji kosztów. 
Z naszego najnowszego badania, do-
tyczącego użytkowania chmury w tym 
regionie, w którym wzięło udział ponad 
650 firm z Polski, Czech i Węgier, wyni-
ka jednak, że nadal jesteśmy na etapie 
uczenia się o chmurze i o wszystkich 
korzyściach z niej płynących. Napawa 
nas optymizmem, że większość ankie-
towanych firm już dobrze zdaje sobie 
sprawę z kluczowej roli skutecznego 
zabezpieczenia swoich danych, wpływu 
lokalizacji centrów danych, na których 
będą przechowywane ich zasoby IT, 
a także z tego, z jakimi rodzajami re-
gulacji trzeba się będzie zmierzyć. A to 

migrację do chmury w perspektywie nie 
tylko trzech lat, lecz nawet pięciu. W tej 
sytuacji powszechna akceptacja chmury 
hybrydowej jest w naszym przypadku 
jak najbardziej realna.

Adam Wojtkowski, Red Hat: Tym bar-
dziej że większe firmy mogą napotkać 
poważne problemy z przeniesieniem nie-
wielkim kosztem większości kluczowych 
dla ich biznesu aplikacji ze środowiska 
on-premise do chmury. Jeden z polskich 
banków od lat używa do obsługi klientów 
aplikacji mobilnej. Jej transformacja do 
chmury byłaby zapewne bardzo skom-
plikowana, z kolei napisanie jej od zera 
kosztowałoby miliony, a nie przyniosłoby 
zbyt wielu korzyści. 

Stefan Bogucki, Revolut: Jest jednak 
jeden ważny powód, dla którego tego 
typu aplikację warto jednak przenosić 
do chmury. Mam tu na myśli otwarte 
API i narzędzia, które udostępnia AWS, 
oraz możliwość aktualizowania apli-
kacji w nieporównywalnie krótszych 
cyklach, a nie jest to bez znaczenia dla 
utrzymania przewagi konkurencyjnej. 

Adam Wojtkowski, Red Hat: To nie 
chmura jednak na to pozwala, tylko 
struktura aplikacji, która musi być 
oparta na kontenerach i mikroserwi-
sach. Gdy np. jeden moduł odpowiada 
za logowanie, drugi za autoryzację, 
a trzeci za dostęp do określonego zaso-
bu danych, podmiana jednego z nich, 
gdy trzeba wcielić w życie np. jakąś 
promocję, jest stosunkowo prosta. 
Z tym że wspomniana wcześniej ban-
kowa aplikacja mobilna nie jest opar-
ta na kontenerach i modyfikować ją 
w chmurze byłoby równie trudno jak 
w przypadku on-premise. 

Paweł Szwajkos, Capgemini: Trans-
formacja cyfrowa jest jednak nieunik-
niona w tych sektorach gospodarki, 
które są silnie uzależnione od IT. Samo 
przeprowadzenie transformacji nie 
jest obarczone jakimś wielkim ryzy-
kiem, bo większość związanych z tym 
procesów daje się zautomatyzować. 

GŁÓWNĄ 
ZALETĄ CHMURY  
JEST ZAPEWNIENIE 
DOSTĘPU 
DO DODATKOWYCH 
USŁUG PO BARDZO 
ATRAKCYJNYCH 
CENACH, NP. SZTUCZNEJ 
INTELIGENCJI CZY 
UCZENIA MASZYNOWEGO

Paweł Szwajkos, Capgemini

dobry prognostyk dla europejskich 
dostawców usług chmurowych. 

Paweł Szwajkos, Capgemini: Z tym 
że, moim zdaniem, skupienie się na 
promowaniu rozwiązań hybrydowych 
utrudni zapewnienie konkurencyjności 
usług w konfrontacji z takimi potenta-
tami rynku jak Microsoft, Google Cloud 
czy AWS. Postępująca konsolidacja 
rynku oznacza dla nas konieczność pro-
mowania głównie chmury publicznej, 
bo tylko ona daje największe korzyści 
w kontekście nakładów inwestycyjnych 
oraz tzw. sharing economy, czyli dziele-
nia zasobów, które można potem taniej 
sprzedawać. Klienci też tak to widzą, 
coraz częściej zadając nam pytanie, 
czy jeśli zmigrują do chmury, to będą 
mogli pozbyć się swoich serwerów 
z centrów danych najdalej za trzy lata. 

Adam Wojtkowski, Red Hat: Nie ulega 
wątpliwości, że najłatwiej jest urucho-
mić biznes w oparciu o chmurę pu-
bliczną wszelkiego rodzaju start-upom. 
Zupełnie czymś innym jest przejście do 
chmury dużej firmy, która wcześniej 
bazowała na klasycznej infrastrukturze 
IT, bo to prawdziwe wydarzenie mikro-
społeczne. I nie chodzi tu o wyzwanie 
technologiczne, tylko o konfrontację 
zamierzeń zarządu co do obniżenia 
kosztów użytkowania infrastruktury IT 
z interesami działów IT funkcjonujących 
najczęściej w postaci licznych silosów 
skupiających serwerowców, wirtuali-
zatorów, backupowców itp., itd. I to 
jest największa bariera do pokonania. 

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: I dlatego 
podtrzymuję to, co powiedziałem wcze-
śniej, że o ile kraje wysoko rozwinięte 
pod kątem absorpcji chmury obecnie 
może w ciągu najbliższych trzech lat 
zdominować chmura publiczna, o tyle 
w Polsce jest to scenariusz mało prawdo-
podobny. Czynnik ludzki, uwarunkowa-
nia technologiczne, długi czas migracji, 
złożoność samej transformacji cyfrowej 
oraz przeszkody legislacyjne to tylko 
niektóre wyzwania, które mogą unie-
możliwić większości polskich podmiotów 

Jak jednak przekonać do tego biznes? 
Ostateczny sukces i tak będzie zależał 
od tego, jak szybko dokona się zmiana 
kultury organizacyjnej. Bez tego nie 
uda się bowiem wdrożyć przykłado-
wo koncepcji DevOps. Polega ona na 
pogłębionej współpracy działu utrzy-
mania systemów IT z działem rozwo-
ju oprogramowania w celu bardziej 
efektywnego uruchamiania nowych 
funkcjonalności aplikacji za pomocą 
wspomnianej już konteneryzacji. Jak 
bowiem w inny sposób uruchamiać 
nawet 10 nowych funkcjonalności 
dziennie, co się nagminnie zdarza np. 
serwisom internetowym?

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: W Polsce 
sektor publiczny jest jednak bardzo 
trudno przekonać do transformacji 
cyfrowej i dlatego dla nas jako dostaw-
ców usług chmurowych tak ważne jest 
to, kiedy się to zmieni albo co taką 
zmianę może spowodować. Ponieważ 
przeniesienie dużej aplikacji użytko-
wanej w wersji on-premise do chmury 
może być bardzo kosztowne, pojawia 
się pytanie, kiedy korzyści z takiej in-
westycji będą ewidentnie namacalne: 
za rok, pięć lat czy za 10.

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: 
Sektor publiczny, w przeciwieństwie 
do prywatnego biznesu, nie ma ta-
kiej swobody w kształtowaniu swojej 

infrastruktury IT, ponieważ musi się 
liczyć nie tylko z regulacjami, lecz także 
z czynnikiem politycznym. Widać jed-
nak, że administracja ma świadomość 
nieuchronności migracji do chmury, co 
pokazuje chociażby projekt Wspólnej 
Infrastruktury Informatycznej Państwa 
czy zaangażowanie się państwowego 
banku w tworzenie własnych rozwią-
zań. Moim zdaniem to tylko kwestia 
czasu, kiedy chmura stanie się normą 
w sektorze publicznym. 
Zupełnie inaczej wygląda sytuacja 
w przypadku sektora prywatnego, dla 
którego migracja do chmury jest wy-
mogiem zachowania konkurencyjności 
nie tylko w skali lokalnej, lecz także 
globalnej. Tworzy to zdecydowanie 
większą presję na wdrażanie nowych 
rozwiązań, jednak przeszkody związane 
z obawą o bezpieczeństwo czy niewy-
starczające kompetencje to bariery, 
które występują zarówno w sektorze 
publicznym, jak i prywatnym i to one 
są jednym z głównych wyzwań dla do-
stawców.

Adam Wojtkowski, Red Hat: Na szczęście 
są na tym rynku takie firmy jak Revolut, 
który, jako fintech mający świetny po-
mysł, zrealizował go niezwykle sprawnie, 
uderzając w pozycję klasycznych banków 
i zmuszając je do zainteresowania się 
chmurą. I tak może się dziać w każdym 
sektorze gospodarki, np. energetycznym 

NASZĄ  
NAJSILNIEJSZĄ  
STRONĄ JEST  
OBECNIE OBSŁUGA 
MULTICLOUDU 
ORAZ WSPÓŁPRACA 
Z INTEGRATORAMI 
OBSŁUGUJĄCYMI 
KLIENTÓW 
KOŃCOWYCH

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud
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czy gazowniczym, oczywiście pod warun-
kiem wypracowania innowacyjnych mo-
deli działania. Na rynku transportowym 
doszło do tego już dawno dzięki Uberowi, 
ale np. sektor elektromobilny ma to wy-
zwanie jeszcze przed sobą, chociażby 
z powodu konieczności wspierania lub 
wręcz podejmowania przez sztuczną 
inteligencję wyborów w zasadzie mo-
ralnych, typu: czy potrącić pieszego, czy 
chronić śpiącego kierowcę samochodu 
w razie nieuniknionej kolizji. 

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: Po-
kazuje to dosyć jasno, że zwiększenie 
roli chmury jako ekosystemu dla go-
spodarki cyfrowej może być bodźcem 
przyspieszającym rozwój całego sektora. 
Oczywiście jak już kilkakrotnie wspo-
minaliśmy, w krótkiej perspektywie 
wiąże się to z kosztami związanymi nie 
tylko z użytkowanie chmury, lecz także 
z migracją czy audytami, nie mówiąc 
o konieczności opracowania strategii 
działania w tym obszarze. Jednak kiedy 
spojrzymy na to szerzej, okazuje się, że 
wykorzystanie chmury i zbieranych 
w niej wolumenów danych może przy-
nieść znacznie większe korzyści.
Z wykorzystaniem danych jest dziś 
bowiem tak, jak 100 lat temu było 
z ropą, kiedy potrzeba było wielu lat, 
żeby zrozumieć, do jak różnorodnych 
celów może być z sukcesem wyko-
rzystywana, nie tylko przez rynek 
motoryzacyjny, lecz także chemiczny, 
farmaceutyczny czy tekstylny. Obec-
nie zbieramy coraz więcej danych, 
chociaż ich wszystkich zastosowań 
na razie nie jesteśmy w stanie sobie 
wyobrazić. W związku z tym w per-
spektywie 5–10 najbliższych lat można 
się spodziewać na tym rynku obowią-
zywania zupełnie innych zasad gry. 
A wszystko to w oparciu o chmurę 
pozwalającą optymalizować np. zu-
życie energii i dostarczać nowego 
rodzaju usługi dostępne tylko w tym 
środowisku, np. sztuczną inteligencję 
czy nauczanie maszynowe. I chociaż 
w Polsce nie odgrywają one jeszcze 
zbyt dużej roli, to już niedługo może 
się to istotnie zmienić.

A na ile Revolut zrewolucjonizował ry-
nek przewalutowywania rachunków? 
Sam jestem jego klientem i widzę, że 
robi to lepiej niż tradycyjny bank, 
w którym mam konto od lat. Sektor 
finansowy jeszcze długo nie będzie 
w stanie dostarczać tak elastycznych 
i wygodnych rozwiązań, także przez 
obowiązujące go regulacje, chociaż to 
też powoli się zmienia. Przykładem 
niech będzie tutaj dyrektywa PSD2 
czy niedawne wytyczne UKNF, które 
liberalizują dotychczasowe podejście 
w kwestii dostępu do danych klienta 
banku dla podmiotów trzecich. 

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: O tym, 
czy firma może szybko udostępniać 
nowe funkcjonalności, decyduje jed-
nak nie chmura, tylko technologia, za 
pomocą której zbudowano aplikację 
i sposoby jej aktualizacji. Moim zda-
niem wiele obecnych aplikacji u du-
żych klientów powstało na przestrze-
ni ostatnich kilkunastu lat poprzez 
sukcesywne rozbudowy. Ta metoda, 
którą nazwałbym „pączkowaniem”, jest 
olbrzymią barierą w absorpcji chmury. 
Jeśli firmy uporają się z takim wyzwa-
niem – a tutaj można myśleć w kate-
goriach wymiany takiej aplikacji lub 
przepisania jej na nowoczesne stan-
dardy – wówczas migracja do chmury 
będzie zdecydowanie prostsza.  

Paweł Szwajkos, Capgemini: To praw-
da, ale główną zaletą chmury jest nie 
tyle skrócenie czasu aktualizowania 
aplikacji, ile zapewnienie dostępu 
do dodatkowych usług oferowa-
nych przez potentatów tego rynku,  
np. z obszaru nauczania maszynowe-
go. Zaprojektowanie takiej aplikacji 
własnymi siłami przez organizację 
wewnętrzną to niemała i często nie-
realna inwestycja.

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: Wszyst-
kiego do chmury nie można jednak 
przenieść, bo czasami zabraniają tego 
obowiązujące regulacje. Recepta na to 
oczywiście jest – wspominana już dziś 
wielokrotnie chmura hybrydowa. 

wybór, szczególnie w kontekście prze-
chowywania i analizowania danych, 
by odbywało się to pod bezpiecznym 
parasolem praw unijnych. Tutaj trzeba 
to powiedzieć jasno: Europa potrzebuje 
po prostu europejskiej chmury.

Adam Wojtkowski, Red Hat: Warto 
zaznaczyć, że zakładając istotny wkład 
cyfrowej gospodarki docelowo w znacz-
nej mierze realizowanej w chmurach 
publicznych, UE pozbawia się jako 
podmiot ekonomiczny istotnego udzia-
łu w silnym trendzie zarówno przycho-
dowym, jak i innowacji.

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: My 
też widzimy lekką polaryzację w globa-
lizacji i ponieważ trend ten może trwać 
jeszcze długo, Europa musi się w tym 
wszystkim odnaleźć. Do tej pory chętnie 
korzystaliśmy z chińskich smartfonów 
z amerykańskim oprogramowaniem, ale 
taka symbioza nie musi trwać wiecznie. 
Huawei już rozpoczął prace nad wła-
snym systemem operacyjnym dla smart-
fonów, a Apple przeniósł część swojej 
produkcji z Chin do USA. Jednak w tym 
zmieniającym się świecie podstawą są 
dane, dla których naturalnym środo-
wiskiem jest chmura. Dlatego Europa 
powinna mocno postawić na wspieranie 
tego sektora lokalnie, tak żeby tutejsi 
gracze mieli możliwość konkurencji 
z amerykańskimi i chińskimi firmami. 

Jeśli Europie nie uda się stworzyć sil-
nego, konkurencyjnego ekosystemu 
chmurowego, to cyfrowa rewolucja mo-
że nam nie wyjść na zdrowie. Warto 
jednak wspomnieć, że zaprezentowana 
nowa strategia cyfrowa UE pozwala mieć 
nadzieję także w tym temacie. 

Stefan Bogucki, Revolut: Jeśli jest jakieś 
spowolnienie lub regres w globalizacji, 
to my działamy do niego w kontrze. 
W niedalekiej przyszłości chcemy 
stać się pierwszą na świecie global-
ną platformą finansową dla ludzi na 
wszystkich kontynentach. Poza Europą 
działamy już także w Singapurze, Au-
stralii i USA, a naszymi kartami można 
płacić w 150 walutach.

Redakcja: Czy Revolut, który jest prze-
cież firmą europejską, w ogóle nie 
korzysta z rozwiązań chmurowych 
firm z tego regionu? 

Stefan Bogucki, Revolut: Do obsługi 
klientów wykorzystujemy Google Clo-
ud i narzędzia G Suite Enterprise, do 
tworzenia produktów chmurę AWS, 
a do pracy biurowej sieci oparte na 
Cisco Meraki, ale są to firmy amery-
kańskie. Korzystamy też z własnego 
oprogramowania, które te wszystkie 
systemy integruje ze sobą, mamy rów-
nież własny back office oraz własnego 
inteligentnego asystenta, przez którego 

POZYSKANIE PRZEZ 
NAS 10 MLN KLIENTÓW 
W CIĄGU ZALEDWIE 
PIĘCIU LAT DZIAŁANIA 
NIE BYŁOBY MOŻLIWE 
BEZ WYKORZYSTANIA 
TECHNOLOGII 
CHMUROWYCH

Stefan Bogucki, Revolut

GLOBALIZACJA

Redakcja: A jak na rynek usług chmu-
rowych wpływa coraz bardziej postę-
pująca globalizacja?

Paweł Szwajkos, Capgemini: Chociaż 
nie ulega wątpliwości, że w ciągu ostat-
nich 30 lat globalizacja przyczyniła 
się do znacznej poprawy jakości życia 
w wielu krajach Trzeciego Świata, to 
ostatnio ulega ona znacznemu spo-
wolnieniu. Dobrym przykładem jest 
regulacja GDPR, która zobowiązuje 
kraje UE do przetwarzania danych na 
jej terenie i na dziś trudno jest dać 
odpowiedź na pytanie, czy to jest ko-
rzystne dla całego świata biznesu, czy 
nie. Nic dziwnego, że jeden z global-
nych providerów usług chmurowych 
właśnie buduje globalną platformę, 
na której dane będą przechowywane 
zgodnie z duchem geolokalizacji. 

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: 
Usługi chmurowe są dla Europy wy-
zwaniem, bo liderzy tego segmentu 
rynku wywodzą się głównie z USA. 
Europa oddała pole w wielu sektorach 
IT. Zobaczmy rynek niemiecki, który 
jest uznawany za jeden z najbardziej 
trudnych i konserwatywnych. Najpopu-
larniejsza platforma do zakupów online 
to Amazon, preferowaną wyszukiwarką 
jest Google, systemem operacyjnym – 
MS Windows. I tak jest w większości 
krajów. Co więcej, to właśnie te firmy 
zaczęły świadczyć usługi chmurowe, 
mając po prostu wolne moce przero-
bowe w centrach danych wykorzysty-
wanych do innych celów. 
Na dziś na rynku europejskim jest kilka 
firm z rodowodem europejskim, które 
oferują swoje usługi na wielu rynkach 
i myślą globalnie. Między innymi Aruba 
Cloud, działająca na rynku hostingu 
i infrastruktury już od 20 lat, także OVH 
czy IONOS [dawny One & One – przyp. 
red.]. Wszystkie te firmy rozumieją, jak 
ważna jest współpraca, dlatego powołały 
stowarzyszenie CISPE (Cloud Infrastruc-
ture Service Providers in Europe). Dla 
europejskich firm ważne jest, by mieć 

kontaktują się z nami nasi klienci. Po-
nadto używamy narzędzi australijskiej 
firmy Atlassian, takich jak Jira, Con-
fluence czy Statuspage, a także Jamf 
i Okta, czyli znów amerykańskich. 

Adam Wojtkowski, Red Hat: Z tym że 
obecnie na rynku jest sporo firm pro-
gramistycznych z różnych regionów 
świata oferujących brokerom narzędzia 
wspomagające dobór rozwiązań chmu-
rowych do potrzeb klientów: kto, co 
i za ile. I już w niedalekiej przyszłości 
należy się spodziewać, że np. za 2 proc. 
ceny usługi będzie można uzyskać takie 
informacje właśnie u nich. A kim są 
bądź będą ci brokerzy? To firmy, które 
wcześniej świadczyły usługi chmurowe, 
ale nie załapały się do pierwszej piątki, 
być może także z Europy. 

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: Aru-
ba Cloud jest właśnie takim graczem, 
a polem naszego zainteresowania są za-
równo start-upy, jak i duże firmy, które 
chcą migrować do chmury. Głównym 
powodem, dla którego warto skorzystać 
z naszych usług, jest większa elastycz-
ność lokalnie niż w przypadku dużych 
graczy, a także umiejętność zarządza-
nia zasobami w chmurze oraz jej bez-
pieczeństwem na życzenie klienta, nie 
mówiąc o rozwiązaniach nakładkowych 
na wspomniane systemy. A naszą najsil-
niejszą stroną jest obecnie obsługa mul-
ticloudu oraz współpraca z integratora-
mi obsługującymi klientów końcowych, 
którzy pomogą stworzyć rozwiązania 
szyte na miarę pod kątem potrzeb kon-
kretnej instytucji, jednocześnie oferując 
konkurencyjną cenę. 

BEZPIECZEŃSTWO

Redakcja: W przypadku multicloudu 
kluczowe staje się zapewnienie bezpie-
czeństwa na poziomie korporacyjnym. 
Jak sobie z tym radzicie? 

Stefan Bogucki, Revolut: Reprezen-
tując sektor zarówno technologiczny, 
jak i finansowy, działamy na bardzo 
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uregulowanym rynku, gdzie bezpie-
czeństwo danych odgrywa kluczową 
rolę. Nasi dostawcy usług chmurowych 
muszą więc gwarantować zgodność ze 
wszystkimi regulacjami. Przykładowo, 
wszystkie dane wrażliwe muszą być 
szyfrowane, a dane klientów z Europy 
przechowywane na serwerach zloka-
lizowanych w Europie. 

Paweł Szwajkos, Capgemini: Silo-
sowość, przez co rozumiem prze-
chowywanie danych wielu klientów 
w jednym miejscu, nie jest dobrym 
rozwiązaniem z punktu widzenia ich 
bezpieczeństwa. Dużo bezpieczniej-
sze jest bowiem przechowywanie ich 
w centrum każdego z właścicieli da-
nych, a to oznacza konieczność zain-
westowania w dwa kluczowe obszary: 
uwierzytelnianie i kryptografię. Jeśli 
się na nie postawi, to będzie można 
zrezygnować z silosów i segmenta-
cji sieci.

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: 
Uwierzytelnianie i kryptografia jest 
dziś już na porządku dziennym i ża-
den dostawca usług, który by tego 
nie oferował, długo nie przetrwałby 
na rynku. Jednak kluczowa jest rów-
nież odpowiednia implementacja tego 
typu rozwiązań, która leży po stronie 
klienta. Na szczęście dostawcy oferują 
też usługi z zakresu cyberbezpieczeń-
stwa, bo z powodu braku na rynku 
wystarczającej liczby specjalistów 
z tego zakresu coraz mniej dużych 
firm jest w stanie zmierzyć się z tym 
wyzwaniem samodzielnie. Jeszcze 
trudniej jest w przypadku małych firm, 
które nie mają takich budżetów jak te 
duże, by zatrudnić tak wysokiej klasy 
specjalistów. Dlatego kluczowa jest 
tu edukacja, za którą odpowiedzial-
ność spoczywa także na dostawcach. 
Między innymi właśnie dlatego jako 
Aruba Cloud wydaliśmy „Vademecum 
Bezpiecznej Chmury” – e-book, któ-
ry kompleksowo i prostym językiem 
opisuje wszelkie zagadnienia zwią-
zane z bezpiecznym korzystaniem ze 
środowiska chmurowego. 

mikroserwisowej i opakowana w kon-
tener ma dużo większą mobilność. 

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: Nie 
mówiąc o tym, że tak napisana aplikacja 
nie przywiązuje nas na stałe do żadne-
go z dostawców usług chmurowych, 
dając dużą elastyczność w ich wyborze 
i pozwalając uniknąć tzw. vendor-lock-
-in, czyli praktycznego przywiązania 
klienta do dostawcy w związku ze zbyt 
dużym skomplikowaniem i kosztem 
migracji. Z punktu widzenia dostawcy 
chmury konteneryzacja staje się jedną 
z kluczowych technologii, które pozwolą 
na dynamiczny rozwój rynku. 

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: Ale to tak-
że bardzo ważna technologia z punk-
tu widzenia klienta, bo opakowana 
w kontener aplikacja może być łatwo 
modyfikowana. Jednak trzeba zdawać 
sobie sprawę z tego, że nie każdą klu-
czową dla danej firmy aplikację po-
wstałą pięć, 10 czy 15 lat temu na taki 
kontener da się przerobić. A napisanie 
jej od nowa w nowej technologii może 
być nieopłacalne.

Adam Wojtkowski, Red Hat: Jednak 
według firmy analitycznej Gartner 
większość badanych przez nią firm 
deklaruje, że w ramach cyfrowej trans-
formacji będzie nowego typu aplikacje 
budować własnymi siłami, tak jak to 
było w przypadku Revoluta, ale także 
wielu innych instytucji finansowych. 
I dlatego kontenery już stały się stan-
dardem w produkcji oprogramowania 
tego typu, a same aplikacje chmurowe 
są budowane w sposób jak najbardziej 
uniwersalny, tzn. tak, żeby można je 
było osadzić w dowolnym środowisku: 
we własnym centrum danych, w ho-
stingu, w outsourcingu czy w chmurze 
publicznej. 

Paweł Szwajkowski, Capgemini: Ale, 
moim zdaniem, sama konteneryzacja 
nie przyspieszy migracji do chmury, 
bo chociaż daje najwięcej korzyści, 
zajmuje dużo czasu i jest bardzo kosz-
towna. Jeśli już jednak kogoś na to stać, 
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Dariusz Kwieciński, Fujitsu

to warto na nią postawić chociażby 
z tego względu, że każdy kontener 
może być niezależny, tzn. być napi-
sany w innym języku programowania 
i działać pod innym systemem opera-
cyjnym, a także być rozwijany przez 
zespół programistów zlokalizowanych 
w dowolnym miejscu na świecie. A to 
ogromna wartość.

Adam Wojtkowski, Red Hat: Ze wszyst-
kim się zgadzam, poza pierwszym 
stwierdzeniem, że konteneryzacja nie 
przyspieszy migracji do chmury, bo 
niejednokrotnie jest ona jedyną me-
todą. A jeśli już taka decyzja zapadnie, 
to jest oczywiste, że wykorzysta się 
do tego celu kontenery, bo istotnie 
skróci to proces migracji. Teoretycznie 
można aplikację przenieść w prostszy 
sposób bezpośrednio do środowiska 
IaaS [Infrastructure as a Service – 
przyp. red.], ale już od dość dawna 
wiadomo, że nie daje to jakichś spe-
cjalnych korzyści.

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: Fujitsu 
też skupia się na transformacji, sta-
wiając na wysoki poziom rozwiązań do 
przetwarzania danych zarówno w śro-
dowiskach hybrydowych, jak i multic-
loudowych. I też mamy do tego własne 
narzędzia i metodyki ich wdrażania.

Stefan Bogucki, Revolut: Revolut swoją 
działalność rozpoczął od jednej bazy 
danych i trzech backendowych apli-
kacji, a dziś korzysta z kilkudziesięciu 
baz danych i kilkuset rozproszonych 
serwisów, które nie mogłyby sprawnie 
działać bez wykorzystania technologii 
kontenerowej. 

Paweł Szwajkowski, Capgemini: A ja 
zostanę przy swoim, chociaż może 
w nieco złagodzonej formie: kontenery-
zacja nie przyspiesza transformacji do 
chmury, ale bardzo poprawia jej jakość.

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: 
Podsumujmy to tylko stwierdzeniem, 
że nikt nie kwestionuje znaczenia kon-
teneryzacji na rynku globalnym, ale 

w Polsce, gdzie liczba implementacji 
chmurowych jest jeszcze stosunkowo 
niewielka, nie odgrywa ona jeszcze 
kluczowej roli. Większość naszych 
potencjalnych klientów z Polski, ale 
też z Europy Środkowo-Wschodniej, 
w ogóle nie porusza w negocjacjach 
z nami tego tematu, a jeśli już, to tylko 
wtedy, gdy jest w tym obszarze dobrze 
wyedukowana i wie, o czym rozmawia, 
a to się zdarza dość rzadko. 

Redakcja: Proces migracji do chmury 
jest generalnie bardzo rozciągnięty 
w czasie. Są znane przykłady dużych 
korporacji, które rocznie są w stanie 
zmigrować zaledwie 4 proc. swoich 
zasobów software’owych. Jak można 
ten proces przyspieszyć, wykorzystując 
np. otwarte oprogramowanie?

Paweł Szwajkos, Capgemini: Teza, że 
wolne oprogramowanie może w jakiś 
sposób przyspieszyć proces migracji, 
jest, moim zdaniem, nieprawdziwa. 
Kluczem do sukcesu jest natomiast 
obranie takiej strategii, która skłoni-
łaby managerów IT do przeniesienia 
do chmury czegoś więcej niż tylko 
oprogramowania biurowego MS Offi-
ce. Dobrym przykładem jest program 
pocztowy MS Exchange, który niezwy-
kle upowszechnił się w chmurze, kiedy 
to okazało się, że nie tylko gwarantuje 
skrzynkę pocztową o pojemności 50 GB, 
a nie 100 MB, jak w wersji on-premise, 
lecz także praktycznie nigdy się nie 
zawiesza, czego o wersji on-premise 
nie można było powiedzieć. 

Adam Wojtkowski, Red Hat: I znowu mu-
szę polemizować z moim przedmówcą 
co do tego, czy otwarte oprogramowanie 
może przyspieszyć proces migracji, czy 
nie. Zacznijmy od tego, że jeśli spojrzeć 
na to zagadnienie tylko z czysto projek-
towego punktu widzenia, to zgadzam 
się, że nie przyspieszy. Tylko że jeśli 
proces migracji ma objąć przykładowo 
500 aplikacji, z których korzysta na co 
dzień firma, to koszty z tym związane 
mogą być horrendalne. I jeśli nawet 
ostatecznie do chmury miałaby być 

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: Zgadzam 
się z przedmówcami i dlatego Fujitsu 
w sierpniu 2019 r. ogłosiło globalnie 
nową strategię, która jest głównie ukie-
runkowana na wspomaganie klientów 
w transformacji do chmury, której war-
tością podstawową są dane i sposób 
ich wykorzystania. 

Paweł Szwajkos, Capgemini: Z kolei 
my stawiamy na gospodarkę opartą na 
wiedzy, przez co rozumiem inwestowa-
nie w ludzi o wysokich kompetencjach, 
których szukamy w różnych regionach 
świata. Przyszłość rynku IT widzę na-
tomiast w budowie zintegrowanych 
środowisk, które pozwalają wykorzy-
stywać moc obliczeniową w modelu 
pay-as-you-use, np. do aukcji mocy, jak 
to jest już realizowane na rynku ener-
getycznym, a także w rozwiązaniach do 
zarządzania środowiskami multiclo-
udowymi, w czym się specjalizujemy. 

Stefan Bogucki, Revolut: Podsumuję 
to stwierdzeniem, że nam skalowalne 
rozwiązania chmurowe dają bezpie-
czeństwo, moc obliczeniową i moż-
liwość wydajnej pracy na co dzień. 
Pozwalają na szybszy czas reakcji, są 
tańsze w użytkowaniu, a przy okazji 
nie trzeba przeznaczać wynajmowanej 
powierzchni biurowej na serwerownie, 
dzięki czemu może być ona wykorzy-
stana do innych celów.

JAK SKUTECZNIE ZMIGROWAĆ 
DO CHMURY

Redakcja: Migracja rozbudowanych 
systemów IT i aplikacji do rozwiązań 
chmurowych w przypadku dużych 
organizacji jest jednak bardzo skom-
plikowana. Jak może w tym pomóc 
częściowa migracja wykorzystująca 
mikrousługi i konteneryzację?

Adam Wojtkowski, Red Hat: Zacznijmy 
od tego, że tylko te technologie dają 
możliwość ingerencji w kod aplikacji 
przenoszonych do chmury w sposób 
zaplanowany i ciągły dzięki funkcjo-
nalnemu podziałowi na bloki. W naszej 
ofercie mamy zestaw komercyjnych 
narzędzi służących do tego celu o na-
zwie Red Hat OpenShift, a w wersji 
społecznościowej – OKD. Red Hat jest 
jednym z największych kontrybutorów 
tego projektu Kubernetes.
Nasi klienci stosują powszechnie tę 
technologię do przebudowy architek-
tury aplikacji i przenoszenia ich mię-
dzy dowolnymi środowiskami. Mając 
aplikację opakowaną w kontener, moż-
na ją bez trudu użytkować w modelu 
on-premise, w chmurze prywatnej, 
hybrydowej czy publicznej, a wyko-
rzystanie mikroserwisów pozwala ją 
bardzo szybko modyfikować. To dla 
użytkowników ogromna wygoda, bo 
aplikacja przebudowana do wersji 
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przeniesiona tylko aplikacja krytyczna 
i ze 20 wspomagających, to koszty ich 
obsługi mogłyby wzrosnąć do nieak-
ceptowalnego poziomu. No, chyba że 
firma zdecyduje się na rozwiązania open 
source, gdzie większość oprogramowania 
jest bezpłatna. Czyli bezpośrednio – nie, 
ale pośrednio – jak najbardziej.

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: Na-
leży pamiętać także o czynniku ludzkim 
i inercji, jaka wiąże się z realizacją tak 
wielkich projektów w większych firmach. 
Tak duży projekt nie może się odbyć 
bez wsparcia firm konsultingowych, 
a to istotnie wydłuża proces migracji 
do chmury. W efekcie im większa firma, 
tym więcej czasu potrzeba, żeby cały 
projekt przeprocesować. Dlatego tak 
ważne jest, żeby nawet mniejsze firmy 
myślały o tworzeniu swojej infrastruktu-
ry IT i aplikacji z myślą o skalowaniu jej 
w przyszłości wraz z rozwojem biznesu.

Paweł Szwajkowski, Capgemini: A z te-
go wszystkiego wynika tylko to, że coraz 
więcej firm coraz większą część budże-
tu będzie przeznaczać na wsparcie ze 
strony firm informatycznych, w znacz-
nym stopniu się od nich uzależniając. 
A one same, dbając o konkurencyjność, 
w coraz większym stopniu będą się 
uzależniać od wiedzy swoich pracow-
ników. Zainteresowanie utrzymaniem 
systemów IT będzie jednak spadać 
na rzecz inwestowania w takie inno-
wacyjne rozwiązania informatyczne 
jak chmura, sztuczna inteligencja czy 
nauczanie maszynowe.

SZTUCZNA INTELIGENCJA 
I UCZENIE MASZYNOWE

Redakcja: Ponieważ mechanizmy 
wspomnianej tu sztucznej inteligen-
cji (AI) i uczenia maszynowego (ML) 
są coraz częściej wykorzystywane 
w aplikacjach biznesowych, jakie to ma 
znaczenie z punktu widzenia chmury?

Paweł Szwajkowski, Capgemini: Jeste-
śmy tu wciąż na początku drogi, a to, że 

mobilnych, będą nadal korzystać z ich 
zalet, także po pandemii. Istotne jest, by 
nowym użytkownikom mobile zapewnić 
wsparcie w obszarze cyberbezpieczeń-
stwa. Dlatego udostępniliśmy za dar-
mo wszystkim naszym klientom karty 
wirtualne ze zmiennym numerem do 
bezpiecznych zakupów w sieci.

Adam Wojtkowski, Red Hat: Czas 
pandemii wyraźnie pokazał, że te fir-
my, które nie weszły w odpowiednim 
momencie w proces transformacji cy-
frowej, mogły wręcz z dnia na dzień 
zniknąć z rynku. Dotyczyło to zarów-
no pracy zdalnej, jak i prowadzenia 
sprzedaży i promocji przez cyfrowe 
kanały. Teraz jeszcze mocniej należy za-
inwestować w budowę i modernizację 
aplikacji. Drugi obszar potencjalnych 
korzyści dla klientów to automatyza-
cja operacji IT. Te często manualne 
i czasochłonne procesy można odde-
legować odpowiednim rozwiązaniom 
IT. Zapewni to nie tylko oszczędno-
ści w wymiarze finansowym. Przede 
wszystkim to pracownicy będą mogli 
skupić się na kreatywnych inicjatywach 
prorozwojowych w miejsce ręcznego 
nadzorowania działania infrastruktury. 

Paweł Szwajkos, Capgemini: Obecna 
sytuacja pokazuje, że coraz trudniej jest 
przewidzieć i ograniczyć wszystkie ro-
dzaje ryzyka, na które narażone są firmy. 

W Capgemini nazywamy to zjawisko 
z angielskiego VUCA World (Volatility, 
Uncertainty, Complexity and Ambigu-
ity), co  w języku polskim oznacza świat 
zmienności, niepewności, złożoności 
i dwuznaczności. Aby zapewnić sobie 
nie tylko przetrwanie, lecz także wysoką 
efektywność biznesową, nasze meto-
dologie zarządzania, projektowe oraz 
architektoniczne, są budowane tak, 
aby zapewnić elastyczność i zdolność 
dostosowania się do zmieniającego 
się dynamicznie środowiska. Umie-
jętność efektywnego działania w zło-
żonym środowisku projektowym oraz 
umiejętność adaptacji do zmieniającego 
się otoczenia projektowego powinny 
należeć do kluczowych kompetencji 
rozwijanych w organizacjach, co po-
zwoli zminimalizować skutki kryzysów 
na rynku.

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: Podobnie 
jak wszystkie inne branże, w których 
to możliwe, firmy IT musiały się sku-
pić na umożliwieniu i uruchomieniu 
systemów pracy zdalnej. Ze względu na 
specyfikę prowadzenie biznesu przez 
cyfrowe kanały komunikacji być mo-
że nie było dla nas równie złożonym 
wyzwaniem jak dla firm, które tego 
w ogóle nie praktykują. Jednak ciężko 
dokładnie przewidzieć dalszy rozwój 
sytuacji. Dynamika pojawiających się 
wyzwań zmienia się z dnia na dzień, 

CZAS PANDEMII 
WYRAŹNIE POKAZAŁ, 
ŻE TE FIRMY, KTÓRE NIE 
WESZŁY W ODPOWIEDNIM 
MOMENCIE W PROCES 
TRANSFORMACJI 
CYFROWEJ, MOGŁY 
WRĘCZ Z DNIA NA DZIEŃ 
ZNIKNĄĆ Z RYNKU

Adam Wojtkowski, Red Hat

samodzielne zajmowanie się uczeniem 
maszynowym jest kosztowne, zachę-
ca firmy do użytkowania rozwiązań 
dostępnych za niewielkie pieniądze 
w chmurze publicznej. Capgemini 
oferuje dodatkowo różnego rodzaju 
systemy związane z predykcją, prze-
widywaniem przyszłości, zachowań 
i wystąpień w infrastrukturze IT. Na 
razie przydaje się to do dość trywialnych 
rzeczy, np. kiedy skończy się miejsce na 
jakiejś infrastrukturze czy o której go-
dzinie nastąpi peak utylizacyjny i trzeba 
będzie część zasobów przenieść do innej 
chmury, zwiększyć wydajność maszyny 
bądź ją wyłączyć. To można przewidzieć 
już teraz, chociaż nie nazywałbym tego 
w 100 proc. sztuczną inteligencją. 

Dariusz Kwieciński, Fujitsu: A ja trak-
towałbym ją na równi z automatyzacją 
i robotyzacją. Jeśli te ostatnie pozwalają 
obniżyć koszty i jednocześnie zwięk-
szyć wydajność, to dlaczego z podob-
nych powodów nie korzystać z chmury?

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: 
Patrząc na początki Revoluta i jego 
obecną pozycję rynkową, można by 
zadać sobie pytanie, gdzie on znajdo-
wałby się obecnie, gdyby odpowied-
nio wcześnie nie postawił na chmurę 
i wymieniane tu technologie. Podobnie 
powinny działać wszystkie inne firmy, 
które chcą się utrzymać na rynku. Jeśli 
bowiem chce się działać innowacyjnie, 
to trzeba analizować dane o swoim 
biznesie. Żeby jednak robić to efektyw-
nie, trzeba je mieć w chmurze, by móc 
korzystać ze wspomnianych wcześniej 
zaawansowanych narzędzi ML, które 
mogą wesprzeć podejmowanie decyzji 
biznesowych. 

Stefan Bogucki, Revolut: Zgadzam się, 
że nigdy nie bylibyśmy w stanie obsłu-
giwać do 10 mln klientów, gdybyśmy 
nie korzystali chociażby z naszej elek-
tronicznej asystentki, Rity. Odpowiada 
ona na najprostsze pytania naszych 
klientów i działa w oparciu o techno-
logie ML. Gdyby nie Rita, odpowie-
dziami na proste pytania musieliby 

się zajmować nasi pracownicy, a to 
skutecznie demotywowałoby ich do 
pracy. Bez systemów opartych na ML 
trudno byłoby efektywnie wykrywać 
fraudy, a także monitorować bezpie-
czeństwo aplikacji, kart oraz kont, i to 
w czasie rzeczywistym. Bez ML trzeba 
byłoby to wszystko robić ręcznie, mu-
sielibyśmy mieć takich centrów usług 
jak w Krakowie kilkanaście, a wtedy 
stracilibyśmy efektywność operacyjną 
i kosztową.

Adam Wojtkowski, Red Hat: O potędze 
możliwości ML może też świadczyć nie-
dawno rozegrany pojedynek szachowy 
między programem Alpha Zero, firmo-
wanym obecnie przez Google, a Stock-
fishem, mistrzem świata wśród progra-
mów komputerowych. Ten pierwszy, 
korzystający z technologii ML, w meczu 
ze 100 partiami wygrał 36 bez porażki 
przy 64 remisach, chociaż analizował 
tylko 40 tys. pozycji na sekundę, pod-
czas gdy jego przeciwnik – 80 mln, ale 
przy wykorzystaniu innego algorytmu 
oceny pozycji. I wydaje się, że każdy 
inny rodzaj biznesu może tę potęgę ML 
wykorzystać do swoich celów.

COVID-19

Redakcja: W czasach pandemii, która 
się ostatnio rozszalała, mówi się po-
wszechnie, że najbardziej skorzysta 
na niej branża informatyczna. Czy tak 
jest też w waszym przypadku?

Stefan Bogucki, Revolut: Usługi i kon-
sumenci przenoszą się do świata online 
i mobile. Na skutek pandemii ten proces 
znacznie przyspieszył. W najnowszym 
badaniu Revolut Money Report widzimy, 
jak mocno przyrasta liczba i wartość 
transakcji realizowanych przez naszych 
klientów w branży e-commerce, dostaw 
jedzenia, streamingu filmów, muzyki 
czy gier online. Widzimy też, jak bolesne 
są spadki wolumenu transakcji wśród 
tradycyjnych usług i produktów dostar-
czanych offline. Konsumenci, którzy 
poznali wygodę usług online i aplikacji 

również w wyniku zmiennego wpły-
wu sytuacji po stronie klientów, w za-
leżności od wpływu na daną branżę. 
Przykładowo, trudno sobie wyobrazić, 
żeby utrata przychodów przez firmę 
z branży turystycznej mogła pozytyw-
nie wpłynąć na biznes jej dostawcy IT. 
Trudno w takiej sytuacji przewidzieć 
oddziaływanie w dłuższej perspekty-
wie. Obawiam się jednak, że po chwi-
lowym skoku zapotrzebowania na 
rozwiązania wspierające pracę zdalną 
przyjdzie czas refleksji, podsumowań 
finansowych i ograniczeń wydatków 
w każdym obszarze przedsiębiorstwa. 
Liczę jednak, że ułatwienia, które niesie 
za sobą transformacja cyfrowa, spowo-
dują, że IT będzie ostatnie w kolejce 
do cięć wydatków, a może nawet część 
firm zmieni strategię i postawi na biz-
nes, w którym technologia odgrywa 
istotniejszą rolę. Koniec II kwartału 
oraz III kwartał odpowiedzą nam na 
te pytania.

Marcin Zmaczyński, Aruba Cloud: 
Firmy przekonują się, że do skutecz-
nej i wydajnej pracy nie jest potrzeb-
na fizyczna obecność pracownika 
w biurze, co przełoży się na przyspie-
szenie cyfrowej transformacji w wie-
lu organizacjach. Usługi, aplikacje 
i technologie prawdopodobnie będą 
projektowane z myślą o wygodnym 
dostępie z każdego miejsca, co jest 
możliwe dzięki oparciu ich na śro-
dowiskach chmurowych. Nie tylko 
pracownicy będą mogli w bezpieczny 
sposób uzyskać dostęp do gromadzo-
nych tam danych i plików, lecz także 
coraz większa część ich pracy będzie 
opierać się na rozwiązaniach typu 
as-a-Service. Aplikacje uruchamia-
ne w chmurze nie wymagają dużej 
mocy obliczeniowej w urządzeniu 
końcowym, pozwalają także skutecz-
nie zabezpieczyć dane. 

***
redakcja: Wojciech Gryciuk

Wszystkie relacje z dotychczasowych  
Debat „Managera” znajdują się  

na stronie: manager24.pl  
w zakładce http://manager24.pl/ 

category/debata-managera
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Z roku na rok rośnie liczba kon-
sumentów, którzy po zdjęciu 
produktu z półki natychmiast 
kierują wzrok na opakowanie, 

aby sprawdzić widniejące tam skład-
niki. W dzisiejszych czasach klienci 
są coraz bardziej świadomi: chcą wie-
dzieć, co sami jedzą lub serwują swoim 
dzieciom, i chcą, aby to, co widnieje na 
etykietach żywności, było dla nich ła-
twiejsze do zrozumienia. Chcą poznać 
jak najwięcej informacji o stosowanych 

surowcach i sposobie wytwarzania, 
stawiając na zdrowie i zgodne z etyką 
metody produkcji żywności.

Rynek odpowiada 
na oczekiwania klientów

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwa-
niom, producenci żywności i napojów 
dokładają starań, by przedstawiać swo-
je produkty jako zdrowe i naturalne 
poprzez czytelne etykiety, pokazujące, 

jak dużą wagę firma przykłada do tych 
czynników. Zarówno nowe produkty, 
jak i te o długiej tradycji na rynku są 
aktualizowane o zdrowsze komponen-
ty zastępujące konserwanty, tłuszcze 
nasycone czy cukier. W konsekwencji 
producenci stoją przed koniecznością 
zmian w łańcuchu dostaw i potrzebą 
dostarczenia rozwiązań w krótszym 
czasie. To wymaga ograniczenia czasu 
traconego na przetwarzanie i prze-
kazywanie informacji oraz zmiany 

Wymagający konsument 
na rynku spożywczym –
nowe wyzwania dla producentów żywności
Producenci żywności i napojów muszą sprostać rosnącym wyzwaniom związanym 
z koniecznością przestrzegania regulacji dotyczących składu produktów i okresu 
przechowywania żywności, z zarządzaniem produkcją, planowaniem zapasów i presją 
obniżających się marży. Z kolei konsumenci są coraz bardziej wymagający i przykładają 
obecnie większą wagę do zapewniania im zdrowszych wyrobów i czytelności informacji 
dostępnych na etykietach

w procesach produkcyjnych. Zastoso-
wanie odpowiednich rozwiązań infor-
matycznych pozwala zoptymalizować 
te działania i skrócić je do niezbędne-
go minimum.
Wyjątkowo ważne dla producentów 
żywności jest zarządzanie jakością. 
Aby ją utrzymywać na najwyższym 
poziomie, przedsiębiorstwa muszą 
mieć pełny wgląd w łańcuch dostaw, 
pozostając w stałym kontakcie z partne-
rami i dostawcami. Zapewnić to może 
jedynie oprogramowanie pozwalające 
na wymianę informacji między part-
nerami biznesowymi.

Presja obniżania kosztów – AI 
rusza na odsiecz
Oprócz wyzwań natury technologicznej 
branża spożywcza znajduje się pod 
ciągłą presją konkurencji i wynikającej 
z niej konieczności obniżania kosztów 
oraz dążenia do osiągnięcia doskona-
łości operacyjnej w zakresie jakości 
dostarczanych produktów. 
Niewłaściwe planowanie i harmo-
nogramowanie może powodować 
tworzenie nadmiernych zapasów, 
co powoduje, że produkty pozostają 
w magazynach lub na półkach sklepo-
wych dłużej, niż powinny. Klienci mają 
świadomość, że długo „leżakujące” 
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GLOBALNE ŁAŃCUCHY 
DOSTAW, SKRÓCIĆ CZAS 
WPROWADZANIA NOWYCH 
PRODUKTÓW NA RYNEK  
I ZWIĘKSZAĆ EFEKTYWNOŚĆ 
POSZCZEGÓLNYCH 
PROCESÓW. PLATFORMA 
ZAWIERA WSZYSTKIE 
MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW 
ERP DLA WIELU SEGMENTÓW 
BRANŻY

Etykiety 

żywności i napojów muszą 
dostarczać dane zgodne 
z rzeczywistością i regulacjami 
prawnymi, pomimo zmian 
w przepisach i gustach 
konsumentów. Błędy w tej 
dziedzinie mogą skończyć 
się dotkliwymi sankcjami 
dla producenta. Dzięki 
rozwiązaniom cyfrowym 
przedsiębiorstwo otrzymuje 
wszystkie narzędzia 
potrzebne do projektowania, 
produkcji i aktualizacji etykiet 
spełniających normy i przepisy 
państw na całym świecie.

w hurtowniach i magazynach pro-
dukty, chociaż nadal nadają się do 
spożycia, nie zapewniają już tych sa-
mych walorów smakowych. Produ-
cenci potrzebują więc dokładniejszej 
i elastycznej metody prognozowania 
popytu. Współczesne narzędzia sztucz-
nej inteligencji (AI) są już gotowe, 
by sprostać tym zadaniom. Modele 

AI mogą automatycznie uwzględniać 
cele optymalizacji, różne warianty 
łańcucha dostaw, czynniki związane 
z kosztami sieci, ograniczenia i kary 
za nadmierne zapasy. AI może jedno-
cześnie rozważać wpływ każdej loka-
lizacji (sklepu, magazynu, centrum 
dystrybucji i lokalizacji produkcji) 
i uwzględnić je w planowaniu.
Branża spożywcza podlega surowym 
regulacjom prawnym. Współczesne 
systemy IT w dziedzinie Food and 
Beverage muszą ułatwiać zapewnia-
nie zgodności z przepisami, wprowa-
dzanie udoskonaleń w dokumentacji 
i przechowywaniu danych. Przedsię-
biorstwom z branży narzucane będą 
kolejne regulacje nakazujące lepszą 
identyfikację ryzyka. Konieczne bę-
dzie tworzenie lepszych procedur 
ograniczających zagrożenia i zwięk-
szających bezpieczeństwo łańcucha 
dostaw żywności.

Odpowiedzią są rozwiązania 
w chmurze
Infor od lat oferuje rozwiązania do-
pasowane do specyfiki branży spo-
żywczej, przygotowane w taki sposób, 
by rozwiązywać problemy typowe dla 
większości przedsiębiorstw z sekto-
ra Food and Beverage. Infor Cloud- 
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PROJEKTOWANIE  
I WYDAWANIE PRASY 

MAGAZYNY FIRMOWE 
I BRANŻOWE 

PRASA NAUKOWA 
BROSZURY INFORMACYJNE

FOLDERY I KATALOGI
RAPORTY ROCZNE

KSIĄŻKI 
PROJEKTOWANIE LOGOTYPÓW 

PROJEKTOWANIE STRON 
INTERNETOWYCH 

INFOGRAFIKA
ANIMACJA

REKLAMA

AGENCJA WYDAWNICZA

NIE SZUKAJ LEPSZEJ 
OKAZJI… OFERTA, KTÓRĄ 

MAMY  
DLA CIEBIE,  

JEST NAJLEPSZA!

www.ideapress.pl    •   as@ideapress.pl   •   tel. 605 121 288   •   Facebook.ideapress.com
Zapewniamy profesjonalną organizację procesu wydawniczego, począwszy od projektu, a skończywszy na dostarczeniu 

wydrukowanych egzemplarzy do miejsc wskazanych przez klienta. Chcesz wiedzieć więcej – skontaktuj się z nami.

Suite Food & Beverage – rozwiązanie 
dostępne w chmurze – pozwala uzyskać 
wszystkie korzyści dostosowania do 
typowych potrzeb przedsiębiorstwa 
branży spożywczej, przy jednoczesnym 
zachowaniu elastyczności. Daje na-
rzędzia pozwalające przyspieszać glo-
balne łańcuchy dostaw, skrócić czas 
wprowadzania nowych produktów na 
rynek i zwiększać efektywność poszcze-
gólnych procesów. Platforma zawiera 
wszystkie możliwości systemów ERP 
dla wielu segmentów branży. 
Rozwiązanie w chmurze jest zawsze 
aktualne, a wdrożenie nowej wersji 
może być natychmiast przeniesione 
na produkcję. Jest przy tym bezpiecz-
ne, wydajne, niezawodne i stabilne. 
Użytkownicy mogą korzystać z opro-
gramowania praktycznie z każdego 
miejsca w zakładzie, także spoza niego 
i przy użyciu dowolnego urządzenia.

tunków zwierząt, m.in. krów czy łososi 
hodowlanych. Poprzez optymalizację 
mieszanki pasz Nutreco przyczynia się 
do poprawy zdrowia zwierząt i wydaj-
ności produkcji hodowlanej, pomagając 
klientom zwiększać rentowność. Nu-
treco dysponuje 100 zakładami produk-
cyjnymi w 35 krajach i 11 ośrodkami 
badawczo-rozwojowymi w 7 krajach. 
Na potrzeby transformacji cyfrowej 
Nutreco potrzebowało globalnej plat-
formy, pozwalającej skonsolidować, 
wyszukiwać i przekazywać kluczowe in-
formacje. Globalne wdrożenie chmury 
obejmujące 3 tys. użytkowników pomo-
że zharmonizować procesy w Nutreco, 
obniży ryzyko i zapewni nowoczesną 
platformę opartą na chmurze, wspie-
rającą cyfrową strategię firmy.
– Model biznesowy ukierunkowany na 
dostarczanie wiedzy na temat zdrowia 
i żywienia zwierząt stanowi doskonałą 
okazję poprawy usług świadczonych 
naszym klientom oraz ich zróżnico-
wania. Jednak kluczem do sukcesu jest 
skalowanie tego modelu i dostarczanie 
go w sposób dostosowany do potrzeb 
klienta – uważa Henry Van De Ven, CIO 
i Digital Leader w Nutreco.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY  
materiały graficzne  

dzięki uprzejmości Saarioinen

Aplikacje Infor  

umożliwią Saarioinen 
standaryzację, pomogą 
uprościć i przyspieszyć 
rozwój produktów, poprawić 
doświadczenie klienta 
i stać się firmą w większym 
stopniu opartą na danych. 
Saarioinen wybrał Infor po 
dokładnym przeglądzie rynku, 
decydującym czynnikiem była 
funkcjonalność zaspokajająca 
specyficzne potrzeby rynku 
zawarta w Infor CloudSuite 
Food & Beverage.

pomogą uprościć i przyspieszyć rozwój 
produktów, poprawić doświadczenie 
klienta i stać się firmą w większym 
stopniu opartą na danych. Saarioinen 
wybrał Infor po dokładnym przeglądzie 
rynku, a decydującym czynnikiem była 
funkcjonalność zaspokajająca specy-
ficzne potrzeby rynku zawarta w Infor 
CloudSuite Food & Beverage.
– Ta nowoczesna technologia pozwo-
li nam nie tylko stworzyć platformę 
usprawniającą procesy, lecz także przy-
czyni się do szybszego tworzenia inno-
wacji w odpowiedzi na sygnały z rynku 
– powiedział Eero Kinnunen, Business 
Development Director w Saarioinen.
Kolejny inspirujący przykład transfor-
macji do chmury pochodzi z rynku pa-
szy dla zwierząt. Nutreco, światowy lider 
produkcji pasz dla zwierząt i pokarmu 
dla ryb, wybrał rozwiązanie Infor Clo-
udSuite Food & Beverage, aby wesprzeć 
cyfrową transformację firmy. Nutreco, 
oprócz dostarczania paszy dla zwierząt, 
oferuje rolnikom kompleksowe usługi 
w zakresie żywienia i zdrowia zwie-
rząt, pozwalając na optymalizowanie 
procesów i zaspokajanie globalnego 
zapotrzebowania na mięso i ryby.
Ponad 80 lat działalności pozwoliło 
Nutreco zdobyć wiedzę i bogate do-
świadczenie w sprawie potrzeb żyw-
nościowych i zdrowotnych wielu ga-

Modele AI 

mogą automatycznie uwzględniać 
cele optymalizacji, różne warianty 
łańcucha dostaw, czynniki związane 
z kosztami sieci, ograniczenia i kary 
za nadmierne zapasy.  
AI może jednocześnie rozważać 
wpływ każdej lokalizacji (sklepu, 
magazynu, centrum dystrybucji 
i lokalizacji produkcji) i uwzględnić 
je w planowaniu.

Branża spożywcza w chmurze 
z rozwiązaniami Infor 

Infor CloudSuite Food & Beverage po-
maga firmom z branży spożywczej wyjść 
naprzeciw aktualnym wyzwaniom ryn-
kowym. W marcu Infor poinformował, 
że Saarioinen, lider gotowych potraw 
w Finlandii, wybrał Infor CloudSuite 
Food & Beverage. Aplikacje Infor, opra-
cowane specjalnie na potrzeby branży 
– dostępne w chmurze typu multi-tenant 
– umożliwią Saarioinen standaryzację, 

R E K L A M A

NOWE TECHNOLOGIE
 rynek spożywczy
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Skąd się wziął pomysł na Wrzeciono 
Czasu?

Dariusz Kocięcki: Pasja zmieniła się 
w sposób na życie. Piętnaście lat temu 
zacząłem interesować się starymi ze-
garkami z lat 50. i 60. XX w. Kupowałem 
je, oglądałem mechanizmy; następnie 
zacząłem je naprawiać i polerować, 

ucząc się jednocześnie zegarmistrzo-
stwa. Szukając nowych ciekawych eg-
zemplarzy, pozbywałem się tych, które 
przestały być dla mnie interesujące. Ku 
własnemu zaskoczeniu zorientowałem 
się, że można na tym zarobić. I tak 
moje hobby przekształciło się w biz-
nes. Co więcej, podczas poprzedniego 
kryzysu gospodarczego okazał się on 

bardziej zyskowny i pewniejszy niż 
moja dotychczasowa działalność de-
weloperska. Firma budowlana, której 
byłem wówczas wspólnikiem, nadal 
funkcjonuje, ale nie żałuję mojej decyzji 
o skoncentrowaniu się na zegarkach. 
Robię to, co lubię. 

Model biznesu jest z pozoru prosty: 
zakup zegarka, renowacja i sprzedaż...

D.K.: Warto jednak pamiętać, że tak jak 
w każdej dziedzinie na sukces składa 
się 10 proc. pomysłu i 90 proc. solidnej 
pracy. Zacząłem od sprzedaży interne-
towej, następnie uruchomiłem serwis 
zegarmistrzowski w Płocku, skąd po-
chodzę. Większość klientów mieszka 
w Warszawie, więc wybór kolejnej loka-
lizacji był oczywisty. Zdecydowałem się 
wynająć lokal w CH Panorama, żeby po 
jakimś czasie zamienić go na większy 
w tym samym miejscu. Ostatnio uru-
chomiliśmy kolejny punkt, w Gdańsku 
w hotelu Radisson Blu. 

Bez cienia przesady można powie-
dzieć, że tak szerokiej i bogatej oferty 
zegarków najlepszych firm nie da 
się zobaczyć nigdzie w Polsce, ale 
i w Europie Zachodniej niewiele jest 
takich miejsc. 

D.K.: Miło mi to słyszeć. Mamy w stałej 
ofercie około 500 zegarków, z czego 
połowę komisowych. Przeciętna war-
tość jednego to kilkanaście tysięcy zło-
tych. Najdroższy jest Patek Philippe 
Nautilus na złotej bransolecie za ponad 
700 tys. zł. Tak kosztownych egzem-
plarzy nie eksponujemy w salonie, 
przechowujemy je w skrytce bankowej 
w tym samym budynku. 

Trafili panowie na falę wznoszącą na 
krajowym rynku markowych zegarków. 

Maciej Trzosek: Rzeczywiście, ob-
serwujemy prawdziwy boom w tej 
dziedzinie. Rośnie też świadomość 
klientów. Kiedyś z niedowierzaniem 
patrzyli na trendy dominujące na Za-
chodzie, gdzie o prestiżu nie decyduje 

Dariusz Kocięcki 
i Maciej Trzosek, 

współwłaściciele firmy 
Wrzeciono Czasu, 

oferującej najszersze 
spektrum zegarków 

w Polsce, radzą, 
co warto  

kupić i dlaczego

Cena czasu

już samochód, ale przede wszystkim 
zegarek. To przedmiot, który na spo-
tkaniu biznesowym nie tylko budzi 
zaciekawione spojrzenia, lecz także 
często prowokuje do rozmowy. A jak 
wiadomo, łatwiej jest nawiązać kon-
takt z kimś, kto ma podobne zainte-
resowania. Doskonale znam środo-
wisko miłośników zegarków. Jestem 
zegarmistrzem w kolejnym pokoleniu, 
mój ojciec specjalizuje się w naprawie 
i konserwacji zegarów historycznych, 
także wieżowych. Moja pasja to współ-
czesne zegarmistrzostwo, niezwykłe 
nowatorskie konstrukcje, imponujące 
komplikacje, które można ulokować 
w tak małym mechanizmie.

Jakie marki są dziś najbardziej popu-
larne w Polsce?

M.T.: Rolex, Omega, Breitling, Tag 
Heuer. 

A które można uznać za najbardziej 
niedocenione?

M.T.: Niszowe manufaktury, które pro-
jektują własne mechanizmy, niezwykłe 
rozwiązania. Zaskakuje mnie słaba 
znajomość firm z zegarkowej pierwszej 
ligi, takich jak np. Audemars Piguet 
czy Jaeger-LeCoultre. 

D.K.: Muszę wtrącić, że moim zdaniem 
Jaeger-LeCoultre, przede wszystkim 

ze względów konstrukcyjnych, to dziś 
najlepsza firma na rynku, ciekawsza 
od Patka. 

Dla miłośnika zegarków możliwość 
obejrzenia ich w tak ogromnym wy-
borze to prawdziwa przyjemność, ale 
przecież wiele transakcji odbywa się 
za pośrednictwem Internetu.

D.K.: Od wielu lat współpracujemy ze 
specjalistycznym niemieckim portalem 
Chrono24, znajdując nabywców na 
całym świecie. Ostatnio sprzedaliśmy 
zegarek klientowi, który mieszka na 
małej wysepce obok Madagaskaru. 
W naszym przypadku około połowy 
obrotów generuje Internet. Potwier-
dza to słuszność naszej polityki, aby 
promować rozsądne ceny.

W przypadku większości markowych 
zegarków, tak jak przy zakupie nowego 
samochodu, trzeba liczyć się ze znaczną 
utratą wartości. 

M.T.: Cóż, poza wyjątkowymi kolekcjo-
nerskimi modelami, takimi jak np. Ro-
lex Daytona, traci się około 40 proc. 
I dlatego nasza oferta jest tak atrakcyj-
na: kupując za naszym pośrednictwem, 
można uniknąć tego stresu, ponieważ 
oferujemy ceny rynkowe, a nie skle-
powe. Kupione u nas zegarki już nie 
tracą na wartości. W związku z tym, że 
zawsze wykonujemy dokładny przegląd 
techniczny, dajemy roczną gwaran-
cję. Co więcej, wielu kolekcjonerów 
lubi wymieniać zegarki, a my się na 
to zgadzamy. Tego rodzaju wymiana 
wymaga oczywiście pewnej dopłaty, 
ale to znacznie wygodniejsza forma 
niż szukanie klienta na własną rękę. 
Zdarzają się osoby, które co 2 miesiące 
odnoszą zegarek, bo im się znudził, 
i wybierają kolejny. 

Wasza marża to...

D.K.: Około 20 proc. w przypadku 
egzemplarzy do 20 tys. zł. Gdy mamy 
do czynienia z droższymi zegarka-
mi, może być mniejsza o uzgodniony 

Breguet Tradition Skeleton, 
różowe złoto, nr ref. 7057br,

69 tys. zł
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z klientem procent. Chciałbym pod-
kreślić, iż zwykle kupujemy zegarki za 
gotówkę, jednakże pod warunkiem, 
że ich pochodzenie jest bezsporne. 
Dlatego naprawdę warto przechowy-
wać dokumenty zakupu oraz pudełka. 
W przypadku historycznych egzem-
plarzy może być to rzecz jasna trud-
ne, więc jedyną gwarancję legalności 
stanowi umowa, którą zawieramy ze 
sprzedającym. Zdajemy sobie sprawę 
z pewnego ryzyka, ale na razie jeszcze 
nikt nie zawiódł naszego zaufania. 

Bardzo modne wśród manufaktur stało 
się limitowanie określonych modeli.

D.K.: Przez długi czas te numero-
wane, wyjątkowe egzemplarze były 
poszukiwane przez kolekcjonerów. 
Niestety, wiele się w tej dziedzinie 
zmieniło na gorsze. W niektórych 
przypadkach limitacja już nic nie 
znaczy. Limitowany może być np. 
określony kolor tarczy. Zdarzają się 
limitacje... od limitacji. Równie ry-
zykowne są zabiegi marketingowe 

polegające na wyprzedaży okre-
ślonych modeli pod koniec roku 
z ogromną zniżką. Zdarza się, że 
taki sam zegarek kosztuje 20 tys. zł 
w sklepie i 10 tys. zł na internetowej 
stronie firmy... Powoduje to utratę 
zaufania do manufaktur, których 
nazwy litościwie pominę milcze-
niem. W związku z tym nawet bardzo 
ciekawe z powodów konstrukcyjnych 
zegarki pewnych marek nie są szano-
wane, a ich ceny rynkowe to zaledwie 
20–30 proc. kosztów zakupu. 
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Dariusz Kocięcki

Maciej Trzosek

Zegarek – „Pierwszy zegarek, 
który kupiłem, to była złota Stowa. 
Dziś mam kolekcję zegarków tej 
firmy. Gdybym jednak miał wybrać 
ulubioną markę, byłaby to Omega”.

Kuchnia – polska 

Hobby – samochody marki Alfa 
Romeo, ma ich 11. Sam je naprawia, 
największym sentymentem darzy 
model Junior z 1963 r.

Zegarki – klasyczny, limitowany  
Girard-Perregaux, pierwszy markowy 
zegarek, który kupił i nosi do dziś 

Wypoczynek – połączenie pobytu 
nad ciepłym morzem ze zwiedzaniem, 
najchętniej w Hiszpanii

Kuchnia – żony, która świetnie gotuje

Hobby – motoryzacja, dużo uwagi 
poświęca swojemu BMW E60, w którym 
sam udoskonala różne elementy 

W pewnych kręgach pojawiła się moda 
na zegarki vintage.

M.T.: Zjawisko to dotyczy ograniczo-
nego kręgu kolekcjonerów, podobnie 
niewielu z nich interesuje się skąd-
inąd pięknymi zegarkami kieszon-
kowymi z XIX czy XVIII w. Główny 
problem to ograniczenia użytkowe. 
Nawet bardzo ciekawe egzemplarze 
sprzed 50 lat wyglądają dość dziwnie 
na męskiej ręce, są po prostu za ma-
łe. Przypominają zegarki damskie. 
Trudno też wyobrazić sobie kogoś, 
kto do jeansów przyczepi dewizkę 
zegarka kieszonkowego. Dlatego 
sprawne technicznie szpindlaki 
sprzed dwustu lat, napędzane przez 
mikromechanizm łańcuchowy, moż-
na kupić zaledwie za tysiąc złotych... 
Inna kwestia to tzw. pasówki, czyli 
kieszonkowe przerobione na zegarki 
na rękę. Nie osiągają one wysokich 
cen, jeśli nawet zastosowano w nich 
mechanizmy firm tak znakomitych 
jak Patek Philippe. Dlaczego? Tracą 
walor oryginalności.

MAMY W STAŁEJ 
OFERCIE OKOŁO 
500 ZEGARKÓW, 

Z CZEGO POŁOWĘ 
KOMISOWYCH. 

PRZECIĘTNA  
WARTOŚĆ JEDNEGO 

TO KILKANAŚCIE 
TYSIĘCY ZŁOTYCH. 
NAJDROŻSZY JEST 

PATEK PHILIPPE 
NAUTILUS NA ZŁOTEJ 

BRANSOLECIE 
ZA PONAD 700 TYS. ZŁ 

Co jest najważniejsze przy wyborze 
zegarka? Kunszt techniczny?

D.K.: Powiem żartem, że większość 
kupuje... wzrokowo, czyli najważniej-
sze są design i logo popularnej marki. 
Zaledwie 15–20 proc. klientów kieruje 
się tym, co naprawdę ważne i świadczy 
o kolekcjonerskiej wartości zegarka. 

Jakie komplikacje zegarkowe najwyżej 
cenią krajowi klienci?

M.T.: Fazy księżyca i rezerwę chodu. 
O możliwościach manufaktury dobrze 
świadczy tourbillon, niestety, ta kom-
plikacja przekłada się na wysoki koszt 
zakupu, a w dodatku niektórzy produ-
cenci nie eksponują jej, ukrywając pod 
zamkniętą kopertą. Rzadka, lecz bardzo 
atrakcyjna jest repetycja minutowa.

Powoli kończy się moda na podróbki 
zegarków, które czasem nosiły osoby 
z pierwszych stron gazet.

M.T.: Bardzo mnie to cieszy; wreszcie 
zaczyna dominować pogląd, że lepiej 
używać tańszego zegarka, niż kom-
promitować się niezdarną podróbką 
z plastikową tarczą. Należy postawić 
sprawę jasno: nie ma dobrych podró-
bek, dorównujących jakością orygi-
nałom. A nosząc podróbkę, narażamy 
się na śmieszność, zwłaszcza w takim 
gronie, na którym nam najbardziej 
zależy. rozmawiał Piotr Cegłowski

We Wrzecionie Czasu 
w warszawskim CH Panorama 

prezentowanych jest  
około 500 zegarków
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Nie sposób też nie wspo-
mnieć, jak polskie winiar-
stwo radzi sobie w tych 
dziwnych czasach, gdy 

prawie każdy biznes tkwi w zawie-
szeniu, i jak w związku z tym można 
mu pomóc.
Często, gdy na spotkaniach z klientami 
wspominam o polskim winie, widzę 
na ich twarzach zdziwienie, bo wiele 
osób myśli, że w Polsce winami zajmują 
się tylko przydomowi winoogrodnicy. 
Jeśli świadomość jest trochę większa, 
wówczas spotykam się z opinią, że 
polskie wina są ciekawe, ale ich cena 
nie jest adekwatna do jakości. 
Jeszcze kilka lat temu musiałabym się 
zgodzić z takimi stwierdzeniami, ale 
teraz już zdecydowanie uważam, że 
wina z Polski mogą zaskoczyć. Warto 
je pijać i odkrywać.
Nim jednak polecę ciekawe wina, któ-
rych, moim zdaniem, warto skosz-
tować, muszę wspomnieć, że nasza 
lokalna tradycja produkcji win sięga 
dużo dalej niż ostatnie 20 lat. Pierw-
sze informacje, które możemy znaleźć 
w danych źródłowych, sięgają 900 lat 
wstecz, a pierwszym regionem winiar-
skim były okolice Krakowa. 
Tych, którzy lubią historię, odeślę 
do ciekawego artykułu w „Rolniczym 
Magazynie Elektronicznym” pt. „Histo-
ria produkcji wina w Polsce” lub do 
książek Romana Myśliwca. Bardziej 
współcześnie można o historii winiar-
stwa i kulturze picia wina w Polsce do-
wiedzieć się więcej od dr Doroty Dias-
-Lewandowskiej, która jest członkiem 
Stowarzyszenia Historyków Sztuki 

Baniewice koło Szczecina, Winnica 
Srebrna Góra, Winnica Miłosz czy Win-
nica Adoria. Jeśli chodzi o enoturysty-
kę, to polecam Dolnośląski Szlak Piwa 
i Wina czy Małopolski Szlak Winny. 
Z kolei jeśli chodzi o imprezy, na któ-
rych można spotykać winiarzy i kosz-
tować ich win, są to Białe Czerwone 
Festiwal Wina Polskiego powstały z ini-
cjatywy osób zaangażowanych w od-
budowę kultury winiarskiej w Polsce: 
restauratorów, winiarzy, dystrybutorów 
i importerów wina; NOE Festiwal w Ka-
towicach czy Festiwal Win Polskich 
w restauracji Spot w Poznaniu. 
Obecnie rynek win polskich, który 
sprzedawał głównie do restauracji 
i sklepów specjalistycznych, z dnia 
na dzień przestał istnieć. Mike Whit-
ney, właściciel Winnicy Adoria, w bar-
dzo szczerym wywiadzie powiedział: 

Firma Bubbles and More 

zajmuje się prowadzeniem 
i organizacją degustacji 
winiarskich na terenie 
całej Polski.
Współpracuje z najwyższej klasy 
specjalistami, którzy w sposób 
profesjonalny i przystępny 
dzielą się wiedzą z zakresu 
win – zwłaszcza szampanów. 
Podczas eventów firmowych 
i okolicznościowych pokazują 
atrakcyjność wiedzy o winie.
Bubbles and More 
doradza też w tworzeniu 
indywidualnych kolekcji 
win i szampanów. Obecnie, 
w czasie COVID-19, proponuje 
degustację typu: „Zostań 
w domu – winne degustacje 
w domowym zaciszu”.

Trudny czas 
krajowych winiarzy
Mając do wyboru wiele regionów winiarskich, które chciałabym przedstawić, zdecydowałam 
się na tematykę ściśle lokalną, czyli wina polskie i przemysł winiarski w Polsce

Moim zdaniem rynek gastronomicz-
ny i rynek sprzedaży wina w Polsce 
będzie wyglądał zupełnie inaczej niż 
przed zamknięciem restauracji. Wielu 
importerów, mniejszych producentów 
win lub wiele osób, które znajdowały 
zatrudnienie w gastronomii bądź wokół 
eventów, zniknie. Strach przed kolej-
nymi falami zachorowań na COVID-19 
spowoduje, że skurczą się inwestycje 
w rynek gastronomiczny czy eventowy, 
a to one były największymi odbiorcami 
win polskich. 
Na szczęście polski rynek importerów 
i winiarzy nie poddaje się i organi-
zuje szereg akcji, które mają pomóc 
w utrzymaniu się na rynku polskim 
restauracjom i polskim winiarzom. 
Jedną z ciekawszych inicjatyw jest 
„Wino na ratunek”, akcja zainauguro-
wana przez krakowskiego importera 
Endorwinę. Zasady działania akcji są 
proste: zamawia się wino na stronie 
www.winonaratunek.pl i podczas płat-
ności wpisuje się kod winnicy, której 
chcemy pomóc. Kod upoważnia do 
20-procentowego rabatu. Gdy już otrzy-
mamy wino, kolejne 20 proc. kwoty 
z zamówienia trafi do wskazanej przez 
nas winnicy. 
Kolejną ciekawą inicjatywą jest zorgani-
zowana przez Stowarzyszenie Winnice 
Dolnośląskie akcja sprzedaży win wy-
produkowanych przez dolnośląskich 
winiarzy #pijdolnoslaskiewino. W akcji 
bierze udział 11 winnic, które oferu-
ją w sumie 30 różnych etykiet. Każda 
sprzedana butelka to 2 zł, które winnice 
przeznaczają na środki ochrony osobistej 
dla służb medycznych. Poza tym Winnica 
Sanna organizuje w dn. 23–26 kwietnia 
Festiwal Polskie Wino Online. 
Na facebookowym koncie Bubbles and 
More na bieżąco będę informowała o ko-
lejnych ciekawych pomysłach naszego 
winiarskiego rynku. Wszystkich zainte-
resowanych proszę o kontakt na e-mail: 
bubblestasting@gmail.com, chętnie 
prześlę im listę „Must Try” polskiego 
wina. Znajdą się na niej propozycje win 
musujących, rose z pinot noir, a także 
wina hybrydowe oraz pomarańczowe. 

Monika Żołnierzak

oraz Klubu Historii i Kultury Wina. 
W 2019 r. w ewidencji Krajowego Ośrod-
ka Wsparcia Rolnictwa zarejestrowano 
295 producentów win, rok wcześniej 
było ich 230. Obecnie winnice w Pol-
sce zajmują 484 ha. Liczba hektarów, 
na których prowadzone są nasadzenia 
winorośli, z roku na rok zdecydowa-
nie rośnie. Wystarczy wspomnieć, że 
w 2009 r. zarejestrowanych producentów 
win w Polsce było zaledwie 26, a wino-
rośl nasadzano na 36 ha. 
W Polsce wyróżniamy 6 regionów winiar-
skich. Wyodrębniono je na podstawie 
warunków przyrodniczych, wspólnych 
tradycji winiarskich oraz granic admi-
nistracyjnych: Dolnośląski, Lubuski, 
Małopolski, Podkarpacki i Świętokrzyski. 
Początkowo w Polsce uprawiano głów-
nie odmiany hybrydowe, przede wszyst-
kim takie szczepy jak białe: hibernal, 
seyval blanc czy sibera oraz czerwone: 
regent czy rondo. Obecnie ze względu 
na ocieplenie klimatu i dużo większą 
wiedzę możemy spotkać na naszym 
rynku bardzo dobre wina z vitis vinifera, 
takie jak: riesling, chardonnay czy pinot 
noir. Do grona osób, które zdecydowały 
się na te odmiany winorośli, należą: 
Mike Whitney z Winnicy Adoria i Rafał 
Wesołowski z Winnicy Wzgórz Trzeb-
nickich. Nie jest to dziwne, gdyż obie te 
winnice znajdują się na Dolnym Śląsku, 
a tam mamy aż 230 dni wegetatywnych 
i strefę klimatyczną podobną do tej, jaką 
ma Szampania czy większość regionów 
winiarskich Niemiec. 
Jeśli chodzi o winnice, które są naj-
bardziej rozpoznawalne i które warto 
odwiedzić, to są nimi: Winnica Turnau, 

„Wszyscy nasi klienci – restauracje, 
hotele, lotniska – są zamknięci i są 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej. 
Ja sam zainwestowałem w nowy sprzęt, 
linię produkcyjną do butelkowania, 
zbudowaliśmy większą bramę wjaz-
dową, aby autokary turystyczne, któ-
re nas często odwiedzały z turystami 
z Niemiec czy Francji, miały łatwiejszy 
dostęp do winnicy. Wiele obiecywałem 
sobie po sprzedaży eksportowej do 
Japonii, którą zacząłem rozwijać, ale 
kto wie, jak to teraz będzie. Tym, co 
daje nam nadzieję i motywację, jest 
świetna pogoda, ale nawet gdyby dziś 
ta epidemia się skończyła, to do po-
wrotu do poprzedniego stanu naszej 
sprzedaży minie 6–18 miesięcy”. 

Szef Winnicy Adoria  
Mike Whitney

Monika Żołnierzak
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Technologię hybrydową Por- 
sche rozwija już od wielu 
lat i testuje ją w wyścigach 
długodystansowych, startu-

jąc samochodem Porsche 919 Hybrid 
w najwyższej klasie rozgrywek Le Mans 
Prototype 1-H. Uważni szczęśliwcy bę-
dą mogli spotkać na ulicy model 918 
Spyder, który jest pokazem możliwo-
ści niemieckich inżynierów. Samochód 
napędzany jest układem hybrydowym, 
w skład którego wchodzą spalinowy 
motor V8 o pojemności 4,8 litra i dwa 
silniki elektryczne. Łączna moc zestawu 
to 887 KM, które rozpędzają srebrne 
nadwozie Porsche do 100 km/h w czasie 
2,8 sekundy! Przy okazji ten potwór jest 
w stanie poruszać się bezszelestnie na 
dystansie 30 km, korzystając jedynie 
z prądu skumulowanego w bateriach.
U progu trzeciej dekady XXI w. Porsche 
przenosi nas w świat zupełnie nowych 
doznań, których nie oferował nikt do 
tej pory. Porsche Taycan jest pięciome-
trowym, sportowym coupé, którym 
wygodnie podróżować mogą cztery do-
rosłe osoby. Jeśli miałbym ustawić go 
w gamie producenta z Zuffenhausen, 
to znalazłby miejsce między modelami 

911 i Panamera, przy czym jeśli cho-
dzi o rodzaj napędu, to auto otwiera 
zupełnie nową ligę i jeżeli ktoś będzie 
chciał do niej dołączyć, wówczas będzie 
musiał pokazać coś naprawdę ekstra! 
Powiecie, że chyba zapomniałem o Tesli, 
która przez wielu nazywana jest „mat-
ką elektromobilności”. Owszem, Tesla 
z modelami S, X i nowym Tesla 3 jest 
największym producentem samochodów 
elektrycznych na świecie. Ba, piorunu-
jące osiągi i możliwości przewozowe 
również stawiają ją w czołówce, ale to 
Porsche stworzyło pierwszy elektryczny 
samochód sportowy i obecnie żadne 
inne auto nie jest w stanie równać się 
z Taycanem w dziedzinie wykończenia, 
prowadzenia i wydajności.
W aucie dwa elektryczne silniki synchro-
niczne napędzają wszystkie koła. Wersja 
Taycan Turbo rozwija moc 680 KM, a Tay-
can Turbo S niebotyczne 761 KM. Jak to 
się przekłada na osiągi? Turbo przyspiesza 
do 100 km/h w czasie 3,2 sekundy, Turbo S 
w 2,8, a wskazówka mija 200 km/h po 
niecałych 10 sekundach! To osiągi zare-
zerwowane dla supersamochodów! Siła, 
z którą kierowca i pasażerowie wciskani 
są w fotele, jest tak duża, że zanika ostrość 

widzenia, a krew odpływa z twarzy, i to 
dosłownie. Po kilku takich dzikich star-
tach poczułem mrowienie na policzkach, 
a nie zdarzyło mi się to nawet na prawym 
fotelu 911 GT2 RS, prowadzonego przez 
Larsa Kerna – kierowcę testowego Por- 
sche, który tym autem ustanowił rekord 
toru Nürburgring. Takich przeciążeń 
jak w Taycanie nie doznaliście dotąd 
nawet na najbardziej spektakularnych 
kolejkach górskich i co najważniejsze, ten 
samochód jest w stanie robić to w nie-
skończoność i tylko wasza wytrzymałość 
będzie dla niego granicą. Spektakular-
nym testem dla Taycana jest procedura 
startu launch control, podczas której 
samochód startuje z miejsca, rozpędza 
się do 200 km/h i hamuje do zatrzymania. 
Nawet kierowca testowy Porsche, z któ-
rym pod względem zdrowia i możliwości 
fizycznych mogą równać się jedynie piloci 
„Top Gun”, był w stanie wykonać tę próbę 
maksymalnie 9 razy z rzędu. Podczas 10. 
próby poddał się i musiał wysiąść z auta. 
Największym problemem samochodów 
elektrycznych nie jest ich zasięg, ale szyb-
kość ładowania baterii. Pojemność baterii 
Taycana Turbo i Turbo S to 94 kWh. Gdy-
byście chcieli naładować je do 100 proc. 
z domowego gniazdka, trwałoby to tyle, że 
musielibyście zostać jeszcze 2 dni w domu 
po ogłoszeniu zakończenia kwarantanny! 
Auto przygotowane jednak zostało do 
wykonywania prawdziwych pit stopów 
pod stacjami ładowania. W skrajnie sprzy-
jających warunkach ładowanie prądem 
350 kW od 5 do 80 proc. zajmie 22,5 mi-
nuty. Na swojej drodze częściej spotkacie 
jednak stacje o mocy 150 kW, za pomocą 
których naładujecie baterie w 36 minut. 
To mniej więcej tyle, ile potrzebujecie na 
zatankowanie swojego auta, wejście na 
stację, toaletę, zakup hot doga i wypicie 
herbaty jaśminowej. Po tym czasie Taycan 
gotowy jest do dalszej drogi, a stan baterii 
pozwoli na pokonanie dystansu 200 km 
z maksymalną prędkością 260 km/h (nie 
próbujcie tego w Polsce) lub grubo ponad 
300, jadąc zgodnie z przepisami. Scepty-
kom postaram się to krótko wytłumaczyć. 
Nie ma na rynku samochodu sportowego, 
który będzie w stanie pokonać dystans 
dłuższy niż 200 km na jednym baku i nie 

Elektryczny mocarz
Słysząc nazwę Porsche, 

przed oczami natychmiast 
stają modele 911, 718, 

Panamera i Cayenne. 
Wszystkie wyposażone 

w wyczynowe spalinowe 
silniki sześcio- 

i ośmiocylindrowe, 
gwarantujące maksymalne 

wrażenia podczas jazdy. 
Do rodziny dołączył jednak 

model, który wprowadza 
pojęcie „samochód 

sportowy” na zupełnie 
nowy poziom

trzeba się nawet zbliżać do prędkości 
maksymalnej, a pokonanie 300 km, przy 
jeździe z dozwoloną prędkością, zajmie 
wam 3 godziny. Po tym czasie i tak mu-
sicie się zatrzymać, by coś zjeść. Powie 
wam to każdy dietetyk. 
Dosłownie kilka zdań napiszę na temat 
wnętrza elektrycznego Porsche. Do jego 
wykonania użyto najlepszych materiałów 
i to nie powinno nikogo dziwić. Mamy 
przecież do czynienia z topowym przed-
stawicielem klasy premium. Porsche 
jest jednak również marką innowacyj-
ną, dlatego na pokładzie znalazły się 
aż 4 wyświetlacze i nie byłoby w tym 
niczego dziwnego, gdyby nie to, że 
wszystkie umieszczone zostały na desce 

rozdzielczej! Pierwszym z nich jest za-
gięty ekran przed kierowcą zastępujący 
klasyczne zegary, a dwa kolejne znajdu-
ją się pośrodku deski i odpowiadają za 
sterowanie multimediami i funkcjami 
samochodu. Czwarty ekran umieszczony 
jest wprost przed oczami pasażera, który 
może poczuć się jak pilot rajdowy, bo 
może być na nim wyświetlana telemetria 
lub mapa nawigacji. Niestety, nie da 
się na nim obejrzeć filmu, ale to i tak 
mały problem. Kilkuminutowe patrze-
nie w ekran podczas dynamicznej jazdy 
powodowało natychmiastowe wezwanie 
żołądka do zatrzymania auta w trybie 
awaryjnym. Możecie więc na ten ekran 
spoglądać, ale nie za długo. 
Doskonałe są za to fotele, które swoje 
właściwości zaczerpnęły prosto z mo-
delu 911. Ergonomii nie można również 
niczego zarzucić. W kokpicie siedzi się 
nisko, a wszystko jest pod ręką. Dwa 
bagażniki pozwalają na nonszalancję 
podczas wakacyjnego pakowania. Cie-
kawostką jest możliwość zamówienia 
wyposażenia dodatkowego, jako usługi. 
Możecie na przykład w ramach abona-
mentu doposażyć Porsche w funkcję 
dynamicznych, matrycowych reflekto-
rów głównych, gdy wyjeżdżacie w długą 
trasę. Ciekawa opcja, tylko pamiętajcie, 
żeby dobrze zaplanować wyjazd. Może 
się okazać, że usługa wygaśnie (to do-
bre słowo) w momencie, gdy będziecie 
pokonywać przełęcz Col de L’Iseran we 
francuskich Alpach i zostaną wam do 
dyspozycji jedynie podstawowe LED-y.
Inżynierowie Porsche po raz kolej-
ny udowodnili, że znają się na swojej 
pracy. Stworzyli pierwszy na świecie 
elektryczny samochód sportowy, bę-
dący jednocześnie wygodnym autem 
do jazdy na co dzień. Pojedziecie nim 
do pracy, zawieziecie dzieci do szkoły, 
a na każdym skrzyżowaniu będziecie 
widzieć podniesione kciuki kierowane 
w waszą stronę nie tylko przez fanów 
motoryzacji, lecz także przez piękne 
ekolożki. Porsche Taycan jest także 
pierwszym samochodem elektrycz-
nym, który kupiłbym za własne pie-
niądze, i to już teraz! 

Michał Garbaczuk

Wnętrze Porsche Taycan zdaje się 
skrojony na miarę. Jest wygodne, 
ale nie przesadnie obszerne. Zagięty 
ekran wyświetla zegary, nawigację 
i widok z kamery noktowizyjnej
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Nowe BMW serii 1 jest ko-
lejnym po serii 2 autem 
w gamie bawarskiego pro-
ducenta, które w podsta-

wowej wersji napędzane jest na przednią 
oś. Tym samym upadł ostatni bastion 
klasycznego napędu w klasie compact. 
Słyszałem już głosy, że świat się kończy, 
że nowa jedynka nie jest już godna no-
szenia miana prawdziwego BMW. Cóż, 
nastają ciężkie czasy dla motoryzacji 
i moim zdaniem przedni napęd w BMW 
jest najmniejszym problemem. W moje 
ręce trafił jednak egzemplarz, który zda-
je się ratować sytuację, i jeśli ktoś powie 
o M135i, że to nie jest prawdziwe BMW, 
to chyba żaden z obecnie dostępnych 
w sprzedaży modeli nim nie jest. No, 
może poza M2 Competition, które gra 

Zabawa na cztery koła
Czy BMW z przednim napędem, zamiast klasycznego tylnego, jest jeszcze godne noszenia 
logo z wirującym śmigłem? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie sam, ale aby 
zadowolić purystów, BMW równocześnie z modelami podstawowymi wprowadziło  
na rynek wersję M135i

dostęp do naszego samochodu innej 
osobie. Mało? To wyobraźmy sobie taką 
sytuację. Wjeżdżamy w wąską uliczkę 
w poszukiwaniu miejsca parkingowe-
go. Na jej końcu okazuje się, że wol-
nego miejsca nie ma. Wrzucamy bieg 
wsteczny i nagle ta wąska uliczka staje 
się jeszcze węższa. Co zrobić w takiej 
sytuacji? Wypadałoby poprosić kogoś 
o pomoc. W BMW wystarczy nacisnąć 
przycisk, a samochód sam wycofa po 
swoich śladach, bo zapamiętał ostatnie 
50 metrów naszej drogi. Faktycznie świat 
się kończy!
Najważniejsze jest jednak to, co kryje 
się pod nadwoziem. Dwulitrowy, do-
ładowany motor benzynowy generuje 
fantastyczne 306 KM, gotowe wystrzelić 
najmniejsze BMW w każdej sytuacji 
i w każdych warunkach. Sprint do 
100 km/h zajmuje 4,8 sekundy, a auto 
rozpędza się do 250 km/h i gdyby nie 
elektroniczna blokada, dałoby się dodać 
do tego wyniku jeszcze dwie lub trzy 
dziesiątki. Samochód zachowuje się 
przy tym bardzo stabilnie, choć twarde 
zawieszenie nie predysponuje M135i do 
miana króla autostrad. Zupełnie inaczej 
jest natomiast, gdy nagle znajdziemy 
się na wąskiej, krętej drodze, gdzieś 
w okolicach Mrągowa. Tu małe BMW 
pokazuje, do czego zostało stworzone. 

Zapas przyczepności jest tak duży, że 
nie ma mowy o jakiejkolwiek nad- czy 
podsterowności. Samochód jedzie jak 
przyklejony, a zabawa jest fantastyczna. 
Bardzo precyzyjny układ kierowniczy 
pozwala czuć się bardzo pewnie, bo 
auto jedzie dokładnie tam, dokąd chce 
kierowca. Odczucia potęguje dodatko-
wo sportowy układ wydechowy. Każ-
de odpuszczenie gazu, każda redukcja 
biegu wywołują strzały i serie uderzeń 
dopalanego paliwa. Muszę powiedzieć, 
że BMW M135i przyciśnięte do muru 
brzmi jak rasowa wyścigówka i to jest 
fantastyczna informacja, bo auto prze-
konuje do siebie zarówno wyglądem, 
prowadzeniem, jak i efektami dźwię-
kowymi.
I jeszcze zdanie na temat kończącego 
się świata i zdrady wartości. W M135i 
świat dopiero się zaczyna i liczę na 
to, że to auto jest zapowiedzią eks-
tremalnej wersji M1, której, mam 
nadzieję, się doczekamy. Nadwozie 
i zawieszenie mają w sobie bardzo duży 
potencjał i z pewnością poradzi sobie 
z dodatkową setką koni mechanicz-
nych. Przyszłość jest jednak jeszcze 
nieodgadniona, ale już dziś mogę po-
wiedzieć, że M135i jest obecnie jednym 
z najlepszych hot hatchów na rynku. 

Michał Garbaczuk

w zupełnie innej lidze. Wracając jednak 
do naszego bohatera. Napęd xDrive, 
306 KM, sportowe i obniżone zawie-
szenie z regulacją twardości i układ wy-
dechowy wydobywający z siebie bliżej 
nieokreślone dźwięki udowadniają, że 
mam do czynienia z czystej krwi ba-
warską zabawką dla dużych chłopców. 
Sylwetka nowej jedynki znacznie 

zmieniła się w porównaniu z poprzed-
niczką. Naturalnie, auto pozostało hatch-
backiem, ale ostre rysy nadwozia i wy-
raźne przetłoczenia linii bocznej nadają 
jej wyrazistego charakteru. Stylistycznie 
nawiązuje bardzo do najnowszej serii 3, 
zachowała jednak swój mały, skromny 
„nosek”. BMW przestraszyło nas ostat-
nio ogromnymi grillami w odświeżonej 
serii 7 i planowanymi zmianami w se-
rii 4. Nawet ten z nowej trójki wydaje 
się większy i moim zdaniem najlepiej 
wygląda czarny w pakiecie Performance. 
Przestylizowane zderzaki nadają M135i 
agresji, a dopełnieniem całości są dokład-
ki i wydatny spojler tylnej klapy. 
Wnętrze to także nowa jakość. Ostre li-
nie przecinają się na desce rozdzielczej, 
nadając jej sportowy sznyt. Sama deska 

skupiona jest w stronę kierowcy, co jest 
dziedzictwem i znakiem rozpoznaw-
czym BMW. Fotele kubełkowe mają zin-
tegrowane zagłówki i nie pozostawiają 
kierowcy i pasażerowi wielkiej swobody. 
Ich zadaniem jest utrzymanie pasażerów 
„w siodle” podczas zabawy na torze 
i choć nie są pozbawione komfortu, to 
tej przyprawy dodano jedynie szczyptę. 

Jeśli więc siłownia nie jest waszym 
drugim domem, a słowo „fit” znacie 
tylko z opakowania płatków śniadanio-
wych, to możecie się rozczarować. Tutaj 
wszystko podporządkowane jest emo-
cjom. Z tyłu jest dobrze, a nawet bardzo 
dobrze w porównaniu z poprzednikiem, 
ale najwygodniej będzie tam waszym 
koleżankom z zumby. Każde BMW ma 
wnętrze szyte na miarę, a M135i jest 
tego idealnym przykładem. Zwiększyła 
się za to o 20 litrów pojemność bagaż-
nika. Niby to niewiele, ale w kompak-
towym aucie możliwość przewiezienia 
dodatkowej torby jest na wagę złota. 
Doskonale gra system audio Harman 
Kardon, a to tylko wstęp do możliwo-
ści multimediów, które zainstalowano 
w aucie. Stałe połączenie z Internetem 

pozwoliło na zastosowanie zupełnie no-
wych rozwiązań. Dziś podstawą naszego 
funkcjonowania jest smartfon, który 
jest naszym oknem na świat, drugim 
życiem, mobilnym biurem czy bankiem. 
Dlaczego więc nie mógłby być kluczy-
kiem do auta? BMW serii 1 otworzyć 
możemy teraz, przykładając telefon do 
klamki drzwi, możemy także wysłać M135i to najmocniejsza obecnie odmiana BMW 

serii 1. 306 KM i napęd na wszystkie koła xDrive 
robią z niego prawdziwego hot hatcha
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Wyważone propor-
cje nadwozia, długi 
przód przywodzący 
na myśl klasyczne 

samochody sportowe, krągłe błotniki 
i duże koła są znakiem rozpoznawczym 
modelu i mogę się założyć, że nie wi-
dzieliście na ulicy niczego podobnego. 
Stylowa karoseria doskonale się nada-
je, by nadać jej szlachetny charakter. 
A co najlepiej zdobi piękną suknię? To 
oczywiste – diamenty! Tylne światła to 
trójwymiarowa konstrukcja zbudowa-
na z diodowych rombów, tworzących 
subtelną, elegancką świecącą siatkę. 
Z przodu także zastosowano technikę 
LED, ale w o wiele bardziej spekta-
kularnym wydaniu. Poszczególne so-
czewki reflektora podczas włączania 
obracają się o 180 stopni, odgrywając 
wyjątkowe świetlne przedstawienie. 
Dodatkowo ich część podświetlana 
jest subtelnym fioletowym światłem. 
Same reflektory postawione na biurku 
mogłyby być ozdobą niejednego gabi-
netu. Wspomagane są również przez 
najnowszą technikę, która aktywnie 
reguluje rozdział światła.
Wewnątrz znajdziemy efekty pracy naj-
lepszych rzemieślników. Praktycznie 
całe wnętrze wyściełane jest miękką 
skórą i aksamitną w dotyku alcantarą. 
W tym wnętrzu chce się przebywać. 
Jest przytulne i niezwykle eleganckie. 
Wyjątkowości dodają mu przeszycia 
w kształcie rombów. Są one obecne 
na siedzeniach, desce rozdzielczej, 
a także w wirtualnych zegarach wy-
świetlanych przez 12-calowy ekran. 

Nawet osłony głośników otrzymały 
własne rombowe wzory. Wnętrze jest 
tak miłe w dotyku, że miałem ocho-
tę się do niego przytulać, a podczas 
jazdy bezwiednie gładziłem palcami 
elementy deski rozdzielczej. 
Za nastrój i muzyczne uniesienia odpo-
wiedzialna jest firma Focal – renomo-
wany francuski producent nagłośnienia. 
Na pokładzie znajduje się 14 głośników, 
które wypełniają kabinę subtelnymi 
dźwiękami. Słowo uwagi należy się jesz-
cze konsoli centralnej, nad którą góruje 
drugi 12-calowy ekran. Odpowiada on 
oczywiście za multimedia, nawigację 
i kamerę cofania, ale także za ustawienia 
poszczególnych funkcji klimatyzacji. 
Nie do końca podoba mi się, że chcąc 
zmienić siłę nawiewu czy temperaturę 
we wnętrzu, za każdym razem trzeba 
sięgać do menu na ekranie. Odwraca 
to uwagę kierowcy na zbyt długi czas, 
a powinno być intuicyjne i możliwie 
najprostsze w obsłudze. Kąt pochyle-
nia tylnych oparć można regulować 
za pomocą przycisków, a bagażnik po-
mieści walizki na weekendowy wyjazd. 
Przecież jedwab i kaszmir nie zajmują 
wiele miejsca.
Francuzi, konstruując zawieszenie DS 7 
Crossback, rzeczywiście bardzo się sta-
rali, by oddać charakter historycznych 
modeli marki. DS 7 Crossback płynie, 
jakby lewitował kilka centymetrów 
nad jezdnią, a sposób resorowania to 
najwyższa światowa klasa, przy czym 
zawieszenie lepiej sprawdzi się na 
autostradzie czy drodze krajowej. Na 
górskich odcinkach Tour de France 

Paryski szyk
DS 7 Crossback jest pierwszym modelem, który powstał 
po wyodrębnieniu z marki Citroën. To odważne 
posunięcie ma na celu usystematyzowanie oferty 
i uporządkowanie poszczególnych marek w grupie PSA. 
DS zajmuje miejsce na szczycie oferty, a jego celem jest 
dotarcie do klienta oczekującego wyjątkowego produktu

zachowuje się niczym jacht na spokoj-
nych wodach Lazurowego Wybrzeża. 
Jest bajecznie komfortowy, ale brak 
mu precyzji prowadzenia.
Pod maską DS 7 Crossback znalazł się 
znany już z gamy Peugeota benzynowy 
motor o pojemności 1,6 litra i mocy 
225 KM. Połączono go z 8-biegową auto-
matyczną skrzynią biegów. Mocy i mo-
mentu obrotowego nie brakuje, a samo-
chód rozpędza się sprawnie praktycznie 
z każdej prędkości i z każdych obrotów. 
Przyspieszenie do 100 km/h nie jest 
spektakularne i trwa 8,3 sekundy, ale 
nie kupujecie przecież DS po to, by się 
nim ścigać. Tu przede wszystkim ma 
być komfortowo i przyjemnie. Motor 
brzmi dobrze, ładnie wkręca się na 
obroty i dodatkowo został świetnie 
wyciszony. Nie brakuje mu elastyczno-
ści i z gracją napędza półtoratonowe 
nadwozie. Skrzynia biegów zmienia 
przełożenia praktycznie niezauważal-
nie. Auto wyposażone zostało także 
w system DS Connected Pilot, który 
przejmuje prowadzenie podczas jazdy 
autostradą, utrzymując się w pasie ru-
chu i zachowując bezpieczną odległość 
od poprzedzającego pojazdu.

Projektanci DS 7 Crossback stworzyli 
pojazd o przepięknej powierzchow-
ności, bogatym, miłym w dotyku 
i pachnącym skórą wnętrzu, poły-
skującym kryształami osadzonymi 
w luksusowych przełącznikach. Auto 
potrafi fantastycznie ukoić nerwy ota-
czającym luksusem, subtelną muzyką 
i wyrafinowanym stylem. DS jest marką 
koncernu PSA, ale moim zdaniem na 
potrzeby DS 7 Crossback powinno się 
zmienić jego nazwę na SPA. 

Michał Garbaczuk

Modelem DS 7 
Francuzi wracają 
do najlepszych 
lat w swojej 
historii, kiedy 
to samochody 
nie tylko były 
piękne, lecz 
także technicznie 
wyprzedzały  
swoje czasy
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Andrea Bocelli w Duomo
W Niedzielę Wielkanocną Andrea 
Bocelli wystąpił na koncercie „Muzyka 
nadziei” transmitowanym na żywo 
przez YouTube z katedry w Mediolanie, 
bijając rekordy oglądalności.

Wydarzenie zgromadziło ponad 2,8 mln 
widzów w ponad 100 krajach, co czyni go 

jednym z największych transmitowanych na żywo 
koncertów wszech czasów. W ciągu 48 godzin osią-
gnął on pierwszą pozycję na liście najczęściej oglą-
danych materiałów YouTube w USA, Wielkiej Brytanii, 
we Włoszech, w Kanadzie i całej Ameryce Łacińskiej, 
w tym w Meksyku, Hiszpanii, Argentynie, Boliwii, 
Chile, Kolumbii, Kostaryce, Dominikanie, Ekwadorze, 
Gwatemali, Hondurasie, Panamie, Peru, Paragwaju, 
Urugwaju, Nikaragui i Brazylii. Te zdumiewające 
wyniki dowodzą, że był to największy transmitowany 
na żywo koncert muzyki klasycznej wszech czasów. 
Występ odtworzono ponad 35 mln razy.
Wydarzenie było poruszającą realizacją programu 
muzyki sakralnej w zastygłym krajobrazie miasta 
w czasach kwarantanny. Oto co Andrea Bocelli powie-
dział po koncercie: „Jestem wzruszony i zachwycony 
tak niewiarygodnym odbiorem tego wydarzenia, który 
przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Dla artysty 
wczorajsze przedsięwzięcie było godne poświęceń 
całego życia”. Przy akompaniamencie organisty kate-
dralnego Emanuela Vianellego wybitny tenor wykonał 
m.in. „Ave Maria” Bacha/Gounoda oraz „Panis Ange-
licus” Francka. Porywający recital zakończył utworem 
„Amazing Grace”, który wykonał na schodach Duomo 
naprzeciw opuszczonego placu. q

Płyty Książki

Maciej Siembieda 

Wotum 

Kilka dni temu ukazał się kolejny znakomity 
kryminał „Wotum” Macieja Siembiedy, 

z niepokornym prokuratorem IPN Jakubem Ka-
nią w roli głównej. Tym, którzy czytali poprzednie 
książki z tego cyklu: „444” oraz „Miejsce i imię”, niepo-
trzebna jest rekomendacja, ponieważ wiedzą, że połączenie 
współczesnej prozy obyczajowej i inteligentnej intrygi nieczęsto 
gości na naszym rynku. Tym razem autor zbudował fascynującą 
opowieść wokół… obrazu Czarnej Madonny, wchodząc na niebez-
pieczny grunt religijnego dogmatyzmu, sekt i oszustw związanych 
z paramedycyną. Powołał do życia kilka pełnokrwistych, niejedno-
znacznych postaci, które mogą się kojarzyć z bohaterami telewi-
zyjnych newsów. Jak przystało na wybitnego reportera, Siembieda 
wzbogacił narrację świetnymi anegdotami i obserwacjami wzmac-
niającymi wrażenie autentyczności opisywanych zdarzeń. Warto 
wspomnieć, że w aplikacji Empik Go można znaleźć rozmowę 
z autorem, który opowiada o okolicznościach powstania książki. q

Jean Raspail 

Obóz świętych

W czasach pandemii, która wielu wydaje się końcem świata, 
nie wolno zapominać o znacznie poważniejszych zagroże-

niach stojących przed Europą. Zespół ekspertów powołany przez 
Billa Gatesa ostrzega przed skutkami eksplozji demograficznej, po-
łączonej ze zmianami klimatycznymi. W ciągu kilkunastu lat wiele 
milionów biednych, głodnych ludzi zapewne emigruje z południa 
na północ – zarówno w Ameryce, jak i na naszym kontynencie. 
O tym, jaką postać może przybrać współczesna wędrówka 
ludów, pisze w swej profetycznej, napisanej przed pół wiekiem 
książce „Obóz świętych” Jean Raspail, autor prawdziwie 
niepokorny. We Francji czytany i doceniany, jest jednocześnie 
agresywnie krytykowany za teksty niepoprawne 
politycznie. To jeden z nielicznych pisarzy, którzy 
konsekwentnie głoszą kontrowersyjne poglądy, 
nie przejmując się atakami, przede wszystkim ze 
strony lewicy laickiej. 
Scenariusz, który Raspail przedstawia w „Obozie 
świętych”, jest przerażająco przekonujący, choć 
w roli najeźdźców niszczących europejską 
cywilizację występują Hindusi, którzy formują 
wielką armadę, by uciec z głodującej ojczyzny. 
Niepokojąco aktualnie brzmi argumentacja 
demokratycznych mediów, które na własną zgubę 
wspierają nadciągającą inwazję… Książka jest 
dostępna m.in. w Audiotece. q
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Dbam o to, abyś zrealizował/a wszystkie swoje marzenia. Odbiegam od salonów fryzjerskich – stworzy-
łam SPA dla Ciebie i Twoich włosów. Spraw sobie prezent, poczuj się wyjątkowo. Bądź najważniejszy/a 
w tym miejscu – gdzie otwieram pielęgnacyjny EDEN. Muzyka, sztuka, design – TO MIEJSCE, GDZIE 
ODKRYJESZ SWOJĄ STRONĘ DOSKONAŁOŚCI. Poświęć sobie czas, daj mi możliwość, abym mogła po-
kazać Ci MAGICZNĄ STRONĘ SIEBIE – WEJDŹ W ŚWIAT MOONLIGHT.

MOONLIGHT Monika Manz
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 60
GSM 600 443 642 • e-mail: moonlight.atelier@gmail.com • www.moonlightatelier.pl •   moonlight Monika Manz
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.
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