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Kiedy to się  
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Piotr Cegłowski 
redaktor naczelny

 Jak większość z nas reaguje na wydającą się nie mieć końca 
pandemię? Zmęczeniem i irytacją. Dla wielu konieczność siedzenia 

w domu oznacza zerwanie z normalnym stylem życia. Rok temu, mając 
w perspektywie kilka dni we własnych czterech ścianach, odczuwalibyśmy 
radość. Dziś każdy ma ochotę krzyczeć: „Dość!”. 
W relatywnie najlepszej sytuacji są ci, których firmy funkcjonują w miarę 
normalnie. Co prawda boją się zakażenia, ale karnie chodzą do pracy. Inni 
cierpią w milczeniu, myśląc o tym, co zrobić po wykorzystaniu rezerwowych 
funduszy, sprzedaży samochodu i zegarka. Wiedzą, że prowadzone 
dotychczas z sukcesem firmy już nigdy się nie podniosą. Ze zdumieniem 
patrzą na napływające z rynku informacje o galopujących cenach 
nieruchomości. 
Frustracja powoduje, że największymi beneficjentami czasu pandemii stają 
się autorzy teorii spiskowych. Nic już nikogo nie dziwi: poważni z pozoru 
ludzie mówią, że szczepionki zabijają lub powodują bezpłodność, chcą 
nami zawładnąć wielkie korporacje, które w dodatku planują wskrzesić 
socjalizm. Imperium zła kieruje Bill Gates, który zamiast – jak przystało 
wielkim wizjonerom – planować podróże na Marsa lub zasiedlenie Księżyca, 
w podejrzany sposób walczy z głodem i chorobami na Ziemi. I tak dalej, i tak 
dalej. 
Jedyne sensowne lekarstwo proponuje prezydent Biden, przyspieszając 
program szczepień. Amerykanie znów pokazują światu, że jednak można, 
podając prawie 3 mln dawek dziennie. Z zazdrością myślę o tym, że naprawdę 
będą świętowali 4 Lipca w kraju wolnym od koronawirusa. 

Sztuczna inteligencja ważnym 
elementem napędowym 
cyfrowej gospodarki

Wojciech Gryciuk
zastępca redaktora naczelnego

POLECA

Revolut udostępnił dane o wydatkach 
klientów na przełomie roku. Gdy 
podczas pandemii jedne usługi rosły, 
inne niezmiennie traciły. Czy coś jest 
w stanie odwrócić te trendy? Które 
sektory ucierpiały najbardziej? Do jakich 
branż powinna trafić pomoc w 2021 r.?

52RAPORT:
Sektor usług po roku pandemii 
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Steven Bryen, Senior Developer Advocate 
z Amazon Web Services, uważa, że to właśnie 
COVID-19 ma największy wpływ na wzrost 
zainteresowania cyfrową transformacją biznesu. 
A ta nie może się obejść bez chmury

54

Firma, która powstała w garażu w 1994 r., jest dziś najbogatszą korporacją 
na świecie. Jak to osiągnęła? Jakie wnioski z tego niezwykłego sukcesu 
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W trudnych czasach zgrany  
zespół jest najważniejszy
Adam Mamok, prezes 
Zarządu Grupy Essilor 
na Polskę i kraje 
bałtyckie, mówi o tym, 
jak pandemia zachwiała 
rynkiem i jak dzięki 
konsekwentnym 
działaniom udało się 
osiągnąć stabilizację 
i rozwój 

 JESTEM 
ZWOLENNIKIEM 

SZEROKIEGO 
DELEGOWANIA ZADAŃ, 

SAMODZIELNOŚCI 
W PODEJMOWANIU 

DECYZJI 
I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
ZA NIE. LUDZIE BARDZO 
TO DOCENIAJĄ I CZUJĄ 

POZYTYWNĄ WIĘŹ 
Z FIRMĄ W POCZUCIU, 

ŻE BARDZO DUŻO 
OD NICH ZALEŻY

A jak pracownicy zareagowali na tak 
drastyczną zmianę organizacji pracy?
Był to wielki egzamin dla każdego – od 
kadry zarządzającej do wszystkich na-
szych współpracowników. Na szczęście 
wszyscy stanęli na wysokości zadania. 
Myślę, że niebagatelny wpływ na to 
miała atmosfera panująca w firmie 
przed pandemią. Jestem zwolennikiem 
szerokiego delegowania zadań, samo-
dzielności w podejmowaniu decyzji 
i odpowiedzialności za nie. Ludzie bar-
dzo to doceniają i czują pozytywną więź 
z firmą w poczuciu, że bardzo dużo 
od nich zależy. Jednakże w sytuacji 
kryzysowej, w której się znaleźliśmy, 
prezes jest jak kapitan statku: jeśli 
okaże słabość i zwątpienie, to nie ma 
opcji wyjścia z kryzysu, bo marazm 
szybko przełoży się na załogę. Musia-
łem więc podobnie jak oni dać z siebie 
wszystko i być na pierwszej linii. To 
trochę tak jak w okręcie podwodnym, 
który leży na dnie i przecieka. Tylko 
wiarą i wysiłkiem wszystkich można 
uratować okręt. 

Jakie były pana pierwsze decyzje?
Mimo obostrzeń musiałem kontaktować 
się z całym zespołem i przekazywać, 
jakie podejmujemy działania, aby wyjść 
z kryzysu. Jeżdżąc do oddziałów firmy, 
zacząłem nagrywać króciutkie filmiki 
opisujące sytuację i dodające otuchy, 
a także optymizmu. Systematycznie 
organizowaliśmy ogólnofirmowe konfe-
rencje online z informacjami o bieżącej 
sytuacji. Odniosło to pożądany skutek, 
bo relacje wewnątrz firmy jeszcze się 
umocniły. Kiedy to jeszcze nie było ob-
ligatoryjne, dla dobra pracowników 
wprowadziłem zarządzenie, że w pracy 
wszyscy mają nosić maski. Odniosło to 

doskonały skutek, bo na 500 zatrudnio-
nych przez cały okres pandemii mieli-
śmy jedynie 30 zakażonych. 

Część administracji i sprzedaży pra-
cowała zdalnie, a co z zakładami pro-
dukującymi soczewki?
Tutaj na początku sprawy też były bar-
dzo skomplikowane. Generalnie pra-
cowały, zachowując reżimy sanitarne, 
kłopot sprawiała nam niestabilność 
regulacji prawnych, które potrafiły 
zmieniać się dosłownie z dnia na 
dzień. To powodowało zwiększenie 
wydatków na obsługę prawną. Udało 
nam się jednak udrożnić wszystkie 
zatory i w krótkim czasie byliśmy w sta-
nie normalnie produkować. Kłopot 
był jednak gdzie indziej. W salonach 
optycznych sprzedaż spadła do 5 proc. 
Żeby wspomóc naszych odbiorców, 
rozpoczęliśmy działania w trzech ob-
szarach. Po pierwsze, staraliśmy się 
pójść na rękę w kwestii zatorów płatni-
czych. Po drugie, zaczęliśmy wspierać 
optyków, organizując e-konferencje 
poświęcone funkcjonowaniu rynku 
w czasach epidemii i wsparciu ich biz-
nesów przez media społecznościowe. 
Trzecim obszarem było specjalne za-
rządzanie firmą. Zacząłem od tego, że 
poprosiłem moich współpracowników 
o przygotowanie różnych scenariu-
szy na ciężkie czasy. Dotyczyły całości 
funkcjonowania firmy ze szczególnym 
uwzględnieniem przepływów finanso-
wych. Dzięki tym działaniom my pozy-
skaliśmy do współpracy nowe salony 
optyczne, a one nowych klientów. Na 
szczęście w połowie roku sprzedaż 
odżyła i powróciliśmy do częściowej 
normalności w warunkach pandemii. 

Jak wygląda sytuacja Grupy Essilor 
Polska na tle innych członków grupy? 
Zwłaszcza tych z Europy Zachodniej.
W krajach zachodnich wsparcie dla 
przedsiębiorców z naszej branży było 
na tyle silne, że udawało im się funk-
cjonować bez otwierania sklepów i sa-
lonów. Teraz mają trudniej, bo muszą 
wrócić do normalnej pracy bez wspar-
cia, a rynek jest już zupełnie inny. Poza 

Kiedy rozmawialiśmy dwa lata temu, od-
powiadał pan za krajowy rynek, a branża, 
którą pan reprezentuje, była w rozkwicie. 
Dzisiaj odpowiada pan dodatkowo za 
wschodni region Europy. Razem ponad 
500 osób i 250 mln zł rocznego obrotu. 
Czy pandemia COVID-19 miała wpływ 
na wasz biznes?
Wraz z awansem, 1 grudnia 2019 r., 
dostałem od losu szansę osobistego 
rozwoju, ale jak to w życiu bywa, żeby 
bilans wyszedł na zero, po trzech mie-
siącach przyszła pandemia, stawiając 
przede mną wyzwania, których wcze-
śniej sobie nawet nie wyobrażałem. 
Słyszeliśmy już o tym, że w Chinach 
nie dzieje się najlepiej, ale jako euro-
pocentryści myśleliśmy, że nas to nie 
dotknie w jakiejś większej skali. Gro-
za sytuacji zaczęła docierać do mnie 
w marcu, kiedy wracałem z Ameryki 
Południowej i okazało się, że są kłopoty 
z połączeniami lotniczymi. Cztery dni 
później ogłoszono lockdown. 

Co to oznaczało dla firmy?
Jak się szybko okazało, kompletną ka-
tastrofę. Z dnia na dzień stało się coś, 
czego nikt sobie nie wyobrażał. W skró-
cie, nasze przychody spadły o 95 proc. 

Z czego to wynikało? 
Większość salonów optycznych została 
zamknięta. Z dnia na dzień utraciliśmy 
przychody, a co za tym idzie – moż-
liwość realizacji swoich zobowiązań 
finansowych. Zmusiło nas to do na-
tychmiastowego opracowania dłu-
gofalowego planu wyjścia z kryzysu. 
Oczywiście musiał on zakładać nową 
strategię działania firmy i współpracy 
z odbiorcami naszych szkieł. Na nich 
szczególnie nam zależało. 

GOSPODARKA
wywiad

GOSPODARKA
wywiad
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tym Polacy pamiętają jeszcze złe czasy 
naszej gospodarki i robią wszystko, że-
by do tego nie wrócić. Ludzie z Zachodu 
nie mają tych doświadczeń. Niedługo 
będziemy mieli wewnątrzgrupową te-
lekonferencję na ten temat, wszyscy są 
ciekawi, jak sobie poradziliśmy w tych 
ciężkich czasach, wychodząc na pro-
stą z głębokiego kryzysu. Oczywiście 
pragnę tu jeszcze raz podkreślić, że 
nie osiągnęlibyśmy stabilizacji, gdyby 
nie kapitalna praca i zaangażowanie 
całego zespołu. 

A co się zmieniło w ciągu ostatnich 
dwóch lat w technologii produkcji 
soczewek progresywnych?
Zmiany następują w technologii pro-
dukcji nie tylko szkieł okularowych, 
lecz także sprzętu do badania wzroku 
dostarczanego przez nas do gabinetów 
okulistycznych. Wchodząc do gabinetu 
do okulisty czy optometrysty, może-
my stwierdzić, że spora część sprzętu 
pochodzi z naszej firmy. Dotychczas 
standardem w okulistyce była jedna 
czwarta dioptrii. Essilor jako pierwsza 
firma na świecie wprowadziła urzą-
dzenia o jeszcze większej dokładności 
i takież bardzo nowoczesne soczewki. 
Co ważne, o naszej sile stanowi również 
zdywersyfikowane portfolio produktów 
charakteryzujących się bardzo dobrą 
jakością dostosowaną w poszczególnych 
segmentach do każdej kieszeni. 

Trzeba też przyznać, że zmiana sposobu 
życia w związku z pandemią, czyli na 
przykład zwiększenie liczby godzin 
spędzanych przed komputerem, powo-
duje wzrost zainteresowania waszymi 
wyrobami czy to z racji pogarszającego 
się wzroku, czy w związku z ochroną 
przed tzw. niebieskim światłem emi-
towanym przez komputery. 
Dokładnie tak, zwłaszcza powłoki chro-
niące wzrok cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Pamiętajmy, że długotrwałe 
wpatrywanie się w ekran bez ochrony 
nie tylko szkodzi naszym oczom, lecz 
także wpływa na pogorszenie koncen-
tracji, może powodować rozdrażnienie 
i kłopoty ze snem. 
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Adam Mamok

Okulary to jednak nie tylko poprawa 
widzenia i ochrona, to także moda. Czy 
w tym zakresie w związku z COVID-19 
też zaszły zmiany?
Przez ostatnie dwa lata na rynku domi-
nowały mocne, bardzo wyraziste opra-
wy. Teraz obserwuję zmianę, do łask 
wracają oprawy o subtelnych kształ-
tach, bardzo delikatne. To powrót do 
lat 70., 80. Producenci wzorują się na 
informatykach, którzy budowali potęgę 
Doliny Krzemowej, promując duże 

szkła i cienkie oprawy. Kto chce być 
modny, ten kupuje takie oprawy i szkła. 
Hitem są również soczewki Transitions, 
zabarwiające się na różne kolory pod 
wpływem światła ultrafioletowego. Gdy 
jesteśmy w pomieszczeniu, są całkowi-
cie jasne, gdy wychodzimy na słońce, 
zabarwiają się i nie tracąc nic ze swojej 
jakości korekcji, stają się okularami 
przeciwsłonecznymi. Oczywiście za-
barwiają się tylko na jeden wybrany 
przez nas kolor. n

Zarząd spółki planuje inwe-
stycje o wartości 7 mln zł, 
w tym 4,4 mln zł z publicz-
nej sprzedaży akcji. Pozostała 

część zaplanowanej kwoty zostanie 
pozyskana z programów unijnych i fi-
nansowania dłużnego. 
Inwestorzy prywatni i instytucjonalni 
mogą nabyć łącznie 244,8 tys. akcji, 
każda o wartości 18 zł. Pakiety zaczy-
nają się od 180 akcji za kwotę 3240 zł. 
Najdroższy pakiet to 5760 akcji za nieco 
ponad 103 tys. zł. Dodatkową zachętą 
dla inwestorów są vouchery na usługi 
UTI.PL. Zakończenie emisji nastąpi 
11 maja 2021 r. 
Pozyskanie kapitału poprzez emisję 
akcji pomoże spółce wdrożyć inno-
wacyjne na światową skalę rozwią-
zania e-commerce dla firm w Polsce, 
a w przyszłości także na rynku mię-
dzynarodowym. Rozszerzeniem do-
tychczasowej oferty będzie autorska 
platforma B2B dla przedsiębiorców 
oraz system zarządzania oparty na 
sztucznej inteligencji. 
UTI.PL jako pierwsza na rynku, w ra-
mach pakietów Multi Cloud, zaoferuje 
swoim klientom możliwość sprzedaży 
ich produktów i usług także dla prawie 5 
mln osób niepełnosprawnych w Polsce, 
z dysfunkcjami wzroku, słuchu i ruchu 
(dane GUS). Innowacyjne i prospołecz-
ne rozwiązania UTI.PL dadzą szansę 
osobom z dysfunkcjami na korzystanie 
z Internetu bez barier, a firmom na 
dotarcie do odbiorców, którzy do tej 
pory nie mogli korzystać z platform 
e-commerce. 

Wirtuale.pl  
na rynku e-commerce
Kielecka firma Wirtuale.pl SA, działająca od ponad 20 lat, obsługująca ponad 18 tys. firm 
w zakresie usług internetowych (ICT), rozpoczęła w lutym 2021 r. pierwszą publiczną emisję 
akcji w celu rozwoju swojej marki UTI.PL 

Oferta UTI.PL skierowana jest do nowo 
powstających i rozwijających się firm 
z sektora MŚP. Spółka oferuje komplek-
sowe rozwiązania dobierane w moduły 
Internet Puzzle UTI.PL. Oprócz zakupu 
domeny, hostingu, budowania stron 
i sklepów WWW klienci mogą korzy-
stać także z „puzzli” w zakresie dedy-
kowanych narzędzi bezpieczeństwa, 
zarządzania danymi, pozyskiwania 
leadów oraz zwiększania konwersji 
w sprzedaży. 
Plany rozwoju UTI.PL na najbliższe lata 
zakładają zwiększenie liczby klientów 
do 70 tys. i wzrost średnich przychodów 
z jednego klienta abonamentowego 
do 600 zł rocznie. Jak wskazuje zarząd 
spółki, konsekwentny przyrost liczby 
stałych klientów UTI.PL zapewni oso-
bom nabywającym akcje wysokie bez-
pieczeństwo inwestycji, a planowana 

ekspansja na rynki zagraniczne może 
zdecydowanie przyspieszyć inwesto-
rom zwrot z kapitału i zwiększyć ren-
towność w perspektywie najbliższych 
trzech–pięciu lat. 
Prezes spółki Wojciech Korona dodaje: 
– UTI.PL dynamicznie rozwija się 
z roku na rok, codziennie pozyskując 
kilkunastu nowych klientów. W 2019 r. 
firma uzyskała 13 mln zł przychodu, 
mając dużo większe plany na rozwój 
w latach 2021–2025. Nasza publiczna 
emisja akcji, dostępna tylko do 11 maja 
br. na www.emisja.uti.pl, skierowana 
jest szczególnie do tych inwestorów, 
którzy w dynamicznie rozwijającym 
się rynku internetowym widzą szansę 
na bezpieczne i efektywne pomnażanie 
swojego kapitału poprzez innowacyjne 
projekty e-commerce. n 

M.N.

GOSPODARKA
wywiad

GOSPODARKA
usługi internetowe

Zegarek › Maurice Lacroix, Tag Heuer

Ubrania › Hugo Boss, Ralph Lauren

Wypoczynek › „Generalnie podróże, chociaż teraz 
to niełatwe hobby, postanowiłem wejść na wszystkie  
najwyższe szczyty na poszczególnych kontynentach.  
W tym roku, jak wszystko będzie dobrze, chcę zacząć 
od Kilimandżaro”.

Kuchnia › „Włoska i owoce morza. Ostatnio 
zacząłem gotować”.

Samochód › BMW

Hobby › „Muzyka: gram i komponuję, nagrywam płyty 
z zespołem CATHARSIS, dużo czytam”.
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 Ubiegłoroczny Revolut Money 
Report pokazał, jak świat 
klienta i usług przeniósł się 
do online. Jak w III kwartale 

Polacy, nie dając za wygraną, realizo-
wali plany urlopowe za granicą. Raport 
powakacyjny ujawnił wzrost oszczęd-
ności w sejfach Vault. Okazało się, że 
pandemia sprzyja oszczędzaniu. Nowy 
raport prześwietla wydatki w sezonie 
przedświątecznym, kluczowym dla 
rocznego wyniku wielu polskich firm. 
Preludium wydatków gwiazdkowych 
są: Dzień Singla, Black Friday i Cyber 
Monday. To impuls do kupna prezentów 
tak, by zdążyły dotrzeć na mikołajki 

i Wigilię. Wbrew pandemii średnie 
wydatki klientów Revolut na osobę 
w Cyber Monday (30.11) urosły rok do 
roku z 170 do 195 zł/os. W Dniu Singla 
(11.11) i Black Friday (27.11) spadły, ale 
tylko nieznacznie, odpowiednio z 215 
do 205 zł/os. i z 225 do 220 zł/os.

Rok wzrostów w e-commerce

Beneficjentem kwarantanny, ob-
ostrzeń i dystansu społecznego 
w 2020 r. były usługi online. IV kwartał 
pokazał to jeszcze dobitniej. Wydatki 
klientów Revolut w polskim e-com-
merce były wyższe niż rok wcześniej we 

wrześniu, w październiku, listopadzie 
i grudniu, a zakupy na platformach 
zagranicznych urosły r/r w listopadzie 
i grudniu. W najmocniejszym han-
dlowo listopadzie e-wydatki w Polsce 
wzrosły z 325 do 465 zł/os., a za granicą 
z 605 do 650 zł/os. Branża e-commerce 
ma za sobą znakomity rok i dobre 
perspektywy na rok 2021.
„Są dziś tylko dwie branże: branża 
online, która święci triumfy, i branża 
offline, która czeka na pomoc. Ten 
podział idzie w poprzek większości 
sektorów. Są wyjątki, jak sklepy conve-
nience, które w pandemii zwiększyły 
obroty, lub aplikacje do rezerwacji bi-
letów kolejowych, które notują straty, 
ale co do zasady świat online i offline 
oddalają się od siebie pod względem 
kondycji biznesu i wyników” – uważa 
Stefan Bogucki, Communications Ma-
nager Revolut w Polsce.

Kto rośnie, kto trwa, kto traci?

Kondycja sektora usług jest pochodną 
trendów konsumenckich, które wciąż 
kształtuje pandemia. Od zeszłego ro-
ku liczba klientów Revolut w Polsce 
wzrosła o ok. 50 proc. W ślad za tym 
można by pomyśleć, że o kilkadziesiąt 
procent powinna wzrosnąć wartość 
wydatków na poszczególne usługi. Nic 
z tego. Kryzys przyjmuje kształt litery 
K i dzieli usługodawców na wygra-
nych (online) i przegranych (offline). 
Przykładem mogą być wydatki klien-
tów Revolut w listopadzie i grudniu 
w galeriach handlowych (dramatyczne 
spadki) i na Allegro (+184 proc. r/r).
Z grona technologicznych gigantów, 
takich jak Allegro, Apple, Google, Ali- 
Express i Amazon, u pierwszej trójki 
klienci Revolut zostawili w listopadzie 
i grudniu 2020 r. dużo większe kwoty niż 
rok wcześniej. W przypadku platform 
azjatyckich, takich jak AliExpress i Bang-
good, lub amerykańskich – Amazon 
i Wish – wzrosty nie były aż tak wysokie. 
Znaczny wzrost świątecznych wydat-
ków wśród klientów Revolut w Polsce 
odnotował Apple (+216 proc. r/r), który 
dostarcza usługi przydatne do zdalnej 

RAPORT: Sektor usług  
po roku pandemii
Revolut udostępnił nam 
dane o wydatkach klientów 
na przełomie roku. 
Gdy podczas pandemii 
jedne usługi rosły, inne 
niezmiennie traciły.  
Czy coś jest w stanie 
odwrócić te trendy? 
Które sektory ucierpiały 
najbardziej? Do jakich 
branż powinna trafić 
pomoc w 2021 r.?

Krajowe wydatki e-commerce  
polskich klientów Revolut (zł/os.)

Zagraniczne wydatki e-commerce  
polskich klientów Revolut (zł/os.)

Wydatki polskich klientów Revolut  
w 2019/2020 (zł/os.)

zł/os. wśród kupujących danego dnia; Revolut Money Report Q4 2020

zł/os. wśród kupujących za granicą; Revolut Money Report Q4 2020

zł/os. wśród kupujących w Polsce; Revolut Money Report Q4 2020
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pracy, nauki i rozrywki, od muzyki i fil-
mów do smartfonów i laptopów.

Prezentowe hity

Mikołaj stawiał na elektronikę. Wzrost 
wydatków wśród klientów Revolut 
w listopadzie i grudniu, oprócz Ap-
ple, zanotowali także RTV EURO AGD 
(+654 proc. r/r) i Media Markt (+44 proc. 
r/r). Z elektronicznymi urządzeniami 
do pracy, nauki i rozrywki przegrywały 
klasyczne prezenty, np. książki (Świat 
Książki: +3 proc. r/r), perfumy (Sephora: 
–4 proc. r/r) i zabawki (Smyk: +7 proc. 
r/r). O przewadze w walce o świąteczne 
budżety decydowała z pewnością obec-
ność danego usługodawcy w kanałach 
sprzedaży online i mobile.

Nieprzerwany boom w branży 
gier

Rok 2020 to triumfalny pochód usługo-
dawców z branży gier. Czwarty kwartał 
potwierdził ich dominację nad trady-
cyjnymi formami rozrywki. Największe 
zakupy polscy klienci Revolut zrobili 
w listopadzie i grudniu w Sony Play-
Station, Steam i Microsoft Xbox, ale 
to ten ostatni odnotował największy 
wzrost (+221 proc. r/r). Kluczowy okres 
w handlu przysłużył się także firmie 
Blizzard Entertainment (+76 proc. r/r) 
oraz polskiej platformie GOG  
(+66 proc. r/r). 

Trwa streaming kultury 
i rozrywki

Pandemia niemal całkowicie odcięła 
klientów Revolut od sal kinowych. Wy-
datki na bilety do kina w listopadzie 
i grudniu spadły o ponad 95 proc. r/r. 
Kina, teatry, muzea, kluby bez pomocy 
z zewnątrz lub ponownego otwarcia nie 
przetrwają. Ich miejsce zajęła – pytanie, 
czy na stałe – rozrywka online. Wzrosty 
wydatków na muzykę, filmy, seriale i in-
formacje online (mobile) przekraczają 
100 proc. r/r. Największe kwoty klienci 
Revolut zostawiają w Netfliksie i Spoti-
fy, ale liderami wzrostów byli YouTube 

(+233  proc. r/r), TVN (+203 proc. r/r), Tidal 
(+200 proc. r/r) i CDA (+175 proc. r/r). 

Więzi społeczne

Dystansujemy się społecznie, ale chce-
my pomagać innym. Klienci Revolut 
hojnie wspierali przed świętami cele 
charytatywne zarówno przez funkcję 
Darowizn w aplikacji Revolut, jak i poza 
nią, np. na platformie Siepomaga.pl 
(+120 proc. r/r). W odstawkę nie po-
szedł też Tinder, wręcz przeciwnie 
(+59 proc. r/r). Oprócz działalności 
dobroczynnej i randek klienci Revolut 
poświęcali czas na zdalne kursy eduka-
cyjne na Udemy i inwestowanie w start-
-upy na platformie Kickstarter, choć 
tu wzrosty wydatków były mniejsze 
(odpowiednio +30 proc. i +20 proc. r/r).

Marynarka i szorty

W świecie nauki i pracy zdalnej nie-
ważny jest nowy garnitur, liczą się wy-
godne krzesło i biurko. W listopadzie 
i grudniu klienci Revolut więcej niż rok 
temu wydawali na wyposażenie domu, 
np. w Leroy Merlin (+120 proc. r/r), 
Obi (+96 proc. r/r) i Castoramie 
(+84 proc. r/r), niż na nowe ubrania, np. 
w Reserved (–24 proc. r/r) i TK Maxx 
(–20 proc. r/r). Wyjątkiem były sklepy 
wyspecjalizowane w sprzedaży cyfro-
wej, np. Zalando, gdzie klienci Revolut 
zostawili znacznie większe sumy niż 
rok temu (+160 proc. r/r). Bardziej 
dbaliśmy o wygodę w domu niż o nową 
torebkę czy krawat.

Kawiarnie i restauracje 
na skraju upadku

W branży offline usługodawców i usług, 
którzy notują wzrosty, ze świecą szukać. 
Klienci Revolut zostawiali w listopadzie 
i grudniu większe kwoty niż rok temu 
w niektórych piekarniach, np. Putka 
(+176 proc. r/r) i Oskroba (+80 proc. r/r) 
oraz pobliskich sklepach, np. Dino 
(+204 proc. r/r) i Żabka (+141 proc. r/r). 
Zakupy spożywcze robimy i ten sektor 
się trzyma, ale kawiarnie i restauracje 

Sprzedaż artykułów spożywczych
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Źródło: Revolut Money Report Q4 2020

Dowóz jedzenia vs. restauracje
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Wyposażenie domu vs. odzież
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Rozrywka online vs. offline

–100 0 100 200–50 50 150 250

YouTube Premium
TVN Digital
Tidal Music

cda.pl
Spotify

HBO
Netflix

Agora Prenumerata
Audioteka

Cinema City
Multikino

Gry komputerowe

–100 0 100 200–50 50 150 250

Microsoft Xbox
Nintendo

Sony PlayStation
Blizzard Entertainment

GOG
Steam

Humble Bundle
G2A    

Prezenty gwiazdkowe
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Działalność charytatywna, edukacja i inwestowanie w start-upy
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Piekarnie vs. kawiarnie
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Zmiana wartości wolumenu transakcji w listopadzie i grudniu  2019/2020         realizowanych przez klientów Revolut w Polsce  w proc.

E-commerce vs. galerie handlowe
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Źródło: Revolut Money Report Q4 2020

Wynajem samochodów, przejazdy i noclegi
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Sprzedaż paliw vs. transport zbiorowy
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są w zapaści. Z wyjątkiem dowozu jedze-
nia, gdzie wydatki klientów Revolut są 
rekordowe – Uber Eats (+278 proc. r/r) 
i Pyszne (+149 proc. r/r) – polska gastro-
nomia notuje ogromne straty.

Siłownie, catering i vending 
na łopatkach

Sport przeniósł się do domu i do 
parku. Klienci Revolut wciąż wydają 
pieniądze na sprzęt sportowy, w li-
stopadzie i grudniu m.in. w sklepach 
Decathlon i Martes Sport (+32 proc. 
i +19 proc. r/r), ale siłowni nie odwie-
dzają. Kluby fitness bez przychodów, 
pozbawione pomocy nie przetrwają. 
Podobnie z branżą eventową, caterin-
gową i vendingową, które związane są 
z pracą w biurze. Bez powrotu do biur 
lub ratunku z zewnątrz te firmy, notując 
wpływy niższe rok do roku o ponad 
50 proc., mogą się już nie podnieść.

Dramat w transporcie 
zbiorowym

Klienci Revolut kochają podróże, ale 
pandemia mocno miesza szyki. Latem 
zamiast samolotem, autokarem lub 
pociągiem docierali często na miej-
sce transportem własnym. Zamiast 
hotelu wybierali kwatery i aparta-
menty. W IV kwartale te tendencje 
się utrzymały. Klienci Revolut wydali 
mniej w hotelach (np. Booking.com: 
–52 proc. r/r), na transport lotniczy 
(np. Wizz Air: –87 proc., Ryanair: 
–77 proc. r/r), kolejowy (np. PKP In-
terCity: –96  proc. r/r) i autokarowy 
(np. FlixBus: –90 proc. r/r). Chętniej 
za to wynajmowali auta (np. Panek: 
+119 proc. r/r, 4mobility: +91 proc. r/r).
Nic nie wskazuje na to, by powyższe 
trendy miały się zmienić w I kwartale 
2021 r. Drugi oddech tradycyjnym pol-
skim biznesom mogłoby dać ponowne 
otwarcie gospodarki offline. Kiedy to 
jednak nastąpi? Nie wiadomo. Dlatego 
firmy muszą budować „drugą nogę” 
w online i mobile, bo tam trafiają obec-
nie wydatki klientów. n

oprac. Wojciech Gryciuk

Zmiana wartości wolumenu transakcji
w listopadzie i grudniu 2019/2020  
realizowanych przez klientów Revolut w Polsce 
w proc.
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Pierwsza, druga fala pandemii… Ten 
rok zdecydowanie został zdominowany 
przez informacje o koronawirusie. 
Trudno będzie w tej rozmowie nie za-
dać pytania o to, czy COVID-19 zmienił 
państwa organizację.
Kryzys spowodowany pandemią koro-
nawirusa przyniósł wyzwania rządom 
państw, społeczeństwom, firmom, ale 
i obywatelom. Wszyscy znaleźliśmy 
się w nowej sytuacji. Jednak patrząc 
na to zagadnienie z perspektywy biz-
nesowej, chciałabym podkreślić, że 
pandemia nie zmieniła tak dużo, jak 
mogłoby się wydawać. Myślę, że spo-
sobem na poradzenie sobie z obecną 
sytuacją była i nadal jest gotowość do 
korzystania z nowych technologii oraz 
kultura organizacyjna nastawiona na 
otwartość cyfrową. Jako TFI od dawna 
jesteśmy przygotowani do częściowej 
pracy zdalnej. Wyzwaniem było jedynie 
przestawienie się w krótkim czasie na 
taki system funkcjonowania na sta-
łe. W ciągu tygodnia dostosowaliśmy 
procesy organizacyjne do całkowitej 
pracy zdalnej, dodatkowo opracowując 
procedury każdego przewidywalne-
go przypadku.

Dostosowanie się do nowych realiów 
dla wielu wiązało się z pokonaniem 
licznych przeciwności. Nie było cza-
su na przećwiczenie i dopracowanie 

przyjętych rozwiązań, tymczasem ich 
wprowadzenie musiało być niejako 
równoległe z normalnie prowadzoną 
działalnością…
Nie dopuszczaliśmy myśli, że czegoś 
nie da się zrobić. Przecież wszyscy 
widzimy, że digitalizacja, nowe media 
i sposoby komunikacji są już naszą 
rzeczywistością. Jedyne, nad czym po-
winniśmy się zastanowić, to to, w jaki 
sposób efektywnie wykorzystywać te 
narzędzia; jak rozwijać nowoczesne 
techniki i jak pomóc naszym pracow-
nikom w ich wdrożeniu i użytkowaniu.
Chciałabym podkreślić, że w całym 
procesie zarządzania nie tylko stawiam 
na bieżące potrzeby, lecz przede wszyst-
kim próbuję odpowiedzieć na pytanie, 
jak możemy przezwyciężyć kryzys i wy-
korzystać płynące z niego wnioski, by 
w przyszłości skutecznie reagować na 
podobne zdarzenia.

Zmienia się wszystko, nie tylko finanse, 
czyli przywództwo, współpraca, kom-
petencje i technologie. A jak wpływa 
to na sposób, w jaki dziś pracujecie?
Jestem przekonana, że dziś powinniśmy 
już nie tyle reagować, ile działać. Zatem 
potrzebne nam jest przede wszystkim 
myślenie strategiczne, które pokaże 
z jednej strony wyzwania i zagrożenia, 
a z drugiej – możliwości i szanse. Choć 
otoczenie, w jakim dziś funkcjonujemy, 

Powinniśmy 
działać,  
a nie reagować 
Ewa Małyszko, prezes PFR TFI, opowiada o pracy podczas 
lockdownu, znaczeniu PPK dla milionów Polaków oraz 
obsłudze finansowej tego programu
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charakteryzuje się ciągłymi zmianami, 
to bycie przywódcą oznacza korzystanie 
z najlepszych praktyk sprzed pandemii. 
Wielu managerów zadaje sobie pytanie: 
Jak przeformułować strategię, żeby nie 
tylko poradzić sobie z bieżącymi wy-
zwaniami, lecz także znaleźć najlepszy 
sposób funkcjonowania w sytuacji, kie-
dy nie potrafimy jeszcze jednoznacznie 
powiedzieć, czy powrót do sytuacji eko-
nomiczno-finansowej sprzed kryzysu 
będzie bardziej przypominał V, U czy 
niestety L? W mojej opinii niezbędne 
jest przywództwo oparte na działaniu 
długoterminowym, wyobraźni strate-
gicznej, szczerej komunikacji i otwarto-
ści na innowacyjność, ale też empatii.

W tym roku poznaliśmy chyba wszyst-
kie konsekwencje pracy zdalnej i niko-
go nie dziwią coraz głośniej stawiane 
pytania o jej efektywność. Jak moty-
wować rozproszone zespoły i nimi 
zarządzać?
W dłuższej perspektywie praca zdalna 
zdecydowanie wymaga od lidera odpo-
wiedniego podejścia. Doświadczenia 
z eksperymentu przeprowadzonego 
w latach 2012–2013 przez profesora 
Nicholasa Blooma z Uniwersytetu Stan-
forda pokazały, że do najważniejszych 
problemów związanych z pracą zdalną 
należą: poczucie izolacji, samotności, 
chęć intensyfikacji kontaktów spo-
łecznych. To stresująca sytuacja dla 
pracowników, ale jest to zupełnie inny 
rodzaj stresu niż ten, który znaliśmy 
do tej pory.
Idąc dalej: otrząsnęliśmy się z pierw-
szego wiosennego szoku oraz niepew-
ności i zaczęliśmy zadawać pytania 
o tworzenie nowej normalności, kiedy 
okazało się, że pandemia wraca ze 
zwielokrotnioną siłą i tym bardziej 
potrzebujemy jasnego określenia per-
spektywy, celu, na którym będziemy 
mogli oprzeć nasze funkcjonowanie. 
A już zupełnie nowym wyzwaniem jest 
kwestia organizacji czasu pracy w sy-
tuacji, kiedy po chwilowym powrocie 
do biur znów przyszło nam pracować 
między kuchnią a salonem. To, jak 
poradzimy sobie w takich realiach, 

będzie zależało również od postawy 
liderów poszczególnych zespołów. 
Podczas ostatniego Europejskiego 
Kongresu Finansowego profesor Ra-
fał Mrówka z SGH zwrócił uwagę na 
jeden bardzo istotny element zarzą-
dzania rozproszonym zespołem: to, 
co dzisiaj uzyskują liderzy w zakresie 
efektywności, jest rezultatem tego, co 
wydarzyło się przed pandemią. Osoby, 
które były wtedy dobrymi liderami, 
nie mają dzisiaj problemów ze swoimi 
zespołami. Ci, którzy przed pandemią 
stosowali bardziej dyktatorskie me-
tody zarządzania, mają z nimi w cza-
sie pandemii gigantyczny problem. 
Nie da się bowiem być dyktatorem 
przez Internet. Zdalnie – jakiekol-
wiek środki techniczne mielibyśmy 
do dyspozycji – zawsze będziemy 
trochę obok. Ale w PFR TFI staramy 
się codziennie podejmować nowe wy-
zwania, mierzyć się z nimi. Mamy też 
wiedzę i doświadczenie z ostatnich 
miesięcy, które powinny nam pomóc 
przetrwać kolejne zawirowania. Do-
skonale zdajemy sobie sprawę z tego, 
co zadziałało i się sprawdziło, a z czym 
mieliśmy problemy.

Wiele instytucji w ostatnich miesiącach 
położyło nacisk na wprowadzanie róż-
nych innowacyjnych rozwiązań. Mam 
wrażenie, że innego znaczenia nabrały 
określenia związane z kompetencjami 
i technologiami przyszłości – są nam 
jakby bliższe.
Tak, i to wielowymiarowo. Poszukuje-
my autorskich rozwiązań, które pomo-
głyby nam przetrwać kolejną falę pan-
demii i związane z nią ograniczenia, 
w relacjach już nie tylko biznesowych, 
lecz także społecznych. Dlatego na 
bieżąco analizujemy i uzupełniamy 
naszą strategię działania o coś więcej 
niż tylko adaptację do zmieniających 
się uwarunkowań. Nadal jednak stoję 
na stanowisku, że kluczem do przyszło-
ści – mówię to z pełną świadomością 
ograniczeń i utrudnień, o których już 
wspominałam – będzie praca zespo-
łowa, która wytworzy w naszych orga-
nizacjach zwinne i elastyczne, szybko 

reagujące grupy zadaniowe. To, co 
z punktu widzenia naszych firm będzie 
chyba najtrudniejsze, to pozwolenie 
sobie na błędy. Nie, nie chcemy ich 
sankcjonować i wpisywać w nasze dzia-
łanie na zasadzie: „Od czasu do czasu 
muszą się zdarzyć i trzeba z tym jakoś 
żyć”. Mam tu na myśli raczej wykorzy-
stywanie ich do wyciągania wniosków 
i do zabezpieczania wszystkich przed 
ich powielaniem. Błędy są pewnego 
rodzaju kosztem dążenia do sukcesu.

Doświadczenia wynikające z czasu 
pandemii zapewne znacząco wpłyną 
na rynek pracy.
Z pewnością tak. Możemy chyba po-
wiedzieć, że na naszych oczach tworzy 
się nowa kultura organizacyjna – jest 
to kultura nastawiona na bezpieczeń-
stwo, zaufanie i dzielenie się wiedzą. 
Choć praca zdalna nie jest zjawiskiem 
nowym, to dotychczas nie była spo-
tykana na tak dużą skalę. Dziś to coś 
oczywistego. Praca hybrydowa stanowi 
nową jakość i pod wieloma względami 
jest bardzo pożądana przez pracow-
ników. Najlepiej odnajdują się w tym 
modelu młodzi ludzie, którzy od dzie-
ciństwa spędzają mnóstwo czasu przy 
komputerze. Brak im za to dystansu 
i doświadczenia, które charakteryzują 
pracowników z grupy 40+. Moim zda-
niem wielką wartość może stanowić 
umiejętne wykorzystanie zalet obu tych 
grup w ramach jednego zespołu, w któ-
rym uczą się one od siebie nawzajem.

Na co powinni uważać liderzy?
Na pochopne i przedwczesne wyciąga-
nie wniosków z przeszłości, które jest 
następstwem opierania się na danych 
historycznych. Naturalnym zjawiskiem 
jest chęć porównania wydarzeń bie-
żących z minionymi. Takie działanie 
pozwala nam ujarzmić niepewność, zna-
leźć dla niej ramy. Tyle tylko, że brakuje 
nam punktów odniesienia. W ostatnich 
dziesięcioleciach nie mieliśmy – jako 
społeczeństwo – podobnych doświad-
czeń. A z racji zupełnie innego otoczenia 
makroekonomicznego nie polecałabym 
szukania analogii w czasach hiszpanki.

Pandemia nie zatrzymała wprowa-
dzania programu Pracownicze Plany 
Kapitałowe, ale odnoszę wrażenie, że 
nadal większość pracowników patrzy 
na niego z dystansem i ogranicza się 
do obserwowania…
Na zmianę nastawienia do PPK musimy 
poczekać. Jednak widzimy już pewne 
pozytywne sygnały, ponieważ od marca 
ok. 100 tys. osób, które pierwotnie zre-
zygnowały z uczestnictwa w programie, 
ponownie się do niego zapisało. Warto 
przypomnieć, że Pracownicze Plany 
Kapitałowe to niezwykle ważny pro-
jekt, dzięki któremu miliony Polaków 
otrzymały narzędzie do gromadzenia 
i pomnażania oszczędności w perspek-
tywie długoterminowej. Tego rodzaju 
rozwiązania dobrze sprawdzają się na 
całym świecie, m.in. w Wielkiej Bryta-
nii, Holandii, Islandii, Nowej Zelandii 
czy USA. Uważam, że z czasem także 
u nas wpłyną na standard życia na 
emeryturze. Dlatego misją, jaką sobie 
wyznaczyliśmy, jest nie tylko skuteczne 
zarządzanie programem, lecz także 
promowanie oszczędzania długoter-
minowego i edukacja finansowa. Je-
stem przekonana, że PPK mogą być 
skutecznym narzędziem w budowaniu 
poduszki finansowej na przyszłość.

Wdrażanie programu w reżimie dystan-
su społecznego nie ułatwiało zadania…
Rzeczywiście początek drugiego etapu 
wdrażania PPK zbiegł się z pojawieniem 
się koronawirusa w Polsce.
Dziś każdy pracodawca może zawrzeć 
umowę o zarządzanie PPK w zaledwie 
kilkanaście minut, a system iPPK po-
zwala mu zdalnie wykonać większość 
obowiązków. Myślę, że bardzo dobrym 
rozwiązaniem było też udostępnienie 
uczestnikom programu PPK poprzez 
specjalny serwis aktualizowanych na 
bieżąco informacji, m.in. o stanie ra-
chunku i historii wpłat.

To działa na wyobraźnię?
Zdecydowanie. Pracownicy, którzy już 
rok temu przystąpili do programu, widzą 
efekty oszczędzania. To są konkretne 
kwoty, które co miesiąc zasilają ich 

KAŻDY PRACODAWCA 
MOŻE ZAWRZEĆ UMOWĘ 

O ZARZĄDZANIE 
PPK W ZALEDWIE 

KILKANAŚCIE MINUT, 
A SYSTEM IPPK 

POZWALA MU ZDALNIE 
WYKONAĆ WIĘKSZOŚĆ 

OBOWIĄZKÓW. 
BARDZO DOBRYM 

ROZWIĄZANIEM BYŁO 
TEŻ UDOSTĘPNIENIE 

UCZESTNIKOM 
PROGRAMU PPK 

AKTUALIZOWANYCH 
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INFORMACJI, M.IN. 
O STANIE RACHUNKU 

I HISTORII WPŁAT

rachunki. Ludzie ze sobą rozmawia-
ją, dzielą się opiniami i informacjami. 
W konsekwencji podejmują decyzje 
o przystąpieniu do programu, pomimo 
początkowej niepewności i braku za-
ufania. Oczywiście musimy pamiętać, 
że PPK to program długoletni, a jego 
efektywność zależy m.in. od wieku pra-
cownika oraz od tego, kiedy podpisał 
on umowę. Tutaj nie da się niczego 
przyspieszyć ani skrócić. Żeby kapitał 
nabrał wymiernego znaczenia i stanowił 
dla nas realne dodatkowe źródło utrzy-
mania, gdy przejdziemy na emeryturę, 
musimy go budować latami.
Według danych przedstawionych przez 
Polski Fundusz Rozwoju na konferencji 
w połowie grudnia od pierwszej wpłaty 
do dziś fundusze PPK zarobiły już ponad 
230 mln zł – i kwota ta rośnie każdego 
dnia. Warto też zauważyć, że program 
PPK w 1,5 roku zgromadził więcej uczest-
ników niż IKE i IKZE w trakcie 15 lat.
Patrząc na cyfry, bo one zawsze najle-
piej przemawiają do wyobraźni, staty-
styczny uczestnik programu od grudnia 
2019 r. do sierpnia 2020 r. wpłacił do 
systemu 1085 zł, a teraz na jego koncie 
jest 2020 zł. Takie dane były publiko-
wane pod koniec III kwartału 2020 r.

W drugiej połowie grudnia poznali-
śmy dane o partycypacji w PPK. Dla 
wszystkich firm zatrudniających powyżej 
20 osób wynosi ona obecnie 30,4 proc. To 
chyba mniej, niż oczekiwały Fundusze?
Zgadzam się, to cały czas zbyt mało, ale 
tego wyniku nie traktowałabym jako po-
rażki, wręcz przeciwnie. Proszę zwrócić 
uwagę na przykłady podobnych progra-
mów w innych państwach – w począt-
kowym okresie też miały partycypację 
na podobnym poziomie. W Wielkiej 
Brytanii w momencie uruchomienia 
Workplace Pensions partycypacja wy-
nosiła ok. 50 proc., a po 10 latach jego 
funkcjonowania oszczędza w nim już 
88 proc. uprawnionych pracowników. 
W nowozelandzkim Kiwi Saver krótko 
po starcie programu oszczędzało tylko 
nieco ponad 19 proc. uprawnionych, 
a po 10 latach partycypacja wyniosła 
blisko 87 proc. Przypomnę, że w przy-
padku PPK dodatkowym wyzwaniem 
było to, iż wdrożenia prowadziliśmy 
w rzeczywistości pandemicznej. Jeśli 
dokładnie przyjrzymy się danym, za-
uważymy, że w największych firmach, 
które wprowadzały PPK przed pande-
mią, poziom partycypacji był wyższy. 
To był bardzo trudny rok. Wiele firm, 
zwłaszcza tych mniejszych, walczyło 
o przetrwanie, o zachowanie miejsc 
pracy. Dlatego, biorąc pod uwagę te 
okoliczności, uważam, że mamy do-
bry punkt wyjścia do upowszechniania 
programu. Zresztą ok. 8,9 tys. przedsię-
biorstw zatrudniających 20–249 pracow-
ników, czyli około 13 proc. z objętych 
drugim i trzecim etapem wdrożenia, nie 
podpisało jeszcze umowy o zarządzanie 
z instytucją finansową, która miałaby 
prowadzić PPK dla ich pracowników. 
W I kwartale 2021 r. PFR zacznie wzy-
wać je do podpisania takiej umowy, 
co sprawi, że kolejni pracownicy będą 
mogli przystąpić do programu. Nigdy 
nie dość podkreślania, że program PPK 
jest programem wieloletnim, i dlatego 
będziemy przez cały czas prowadzić 
szeroko zakrojone działania edukacyjne, 
pokazujące, że warto oszczędzać. n

rozmawiał Piotr Cegłowski
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W nazwie kierowanej przez pana fir-
my widnieje słowo: „Organizacja”. 
Dlaczego?
Działamy zgodnie z założeniami usta-
wy o obowiązkach przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania niektóry-
mi odpadami oraz o opłacie produk-
towej, która weszła w życie w 2002 r. 
Głównym celem naszej działalności 
jest zapewnienie odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych. W tym 
celu przejmujemy na siebie obowiązki, 
jakie ciążą na przedsiębiorcach, pro-
ducentach i importerach wprowadza-
jących na rynek produkty w różnego 
rodzaju opakowaniach wykonanych 
z papieru i tektury, tworzyw sztucz-
nych, aluminium i ze stali, szkła oraz 
z drewna. Specyficzną kategorię stano-
wią odpady wielomateriałowe, które 
składają się z kilku niemożliwych do 
oddzielenia elementów, np. papieru 
i plastiku.

Gdybym zaplanował sprzedaż tysięcy 
egzemplarzy „Managera” zapakowa-
nych w plastikowe koszulki, powinie-
nem zgłosić się do pana?
Jeśliby pan tak zrobił, uniknąłby pan 
wielu problemów, a jednocześnie spo-
ro zaoszczędził.

W jaki sposób?
Jak już wspomniałem, każdy produ-
cent lub importer bierze na siebie 
odpowiedzialność za przyszłą zbiórkę, 
segregację i proces odzysku oraz re-
cyklingu odpadów opakowaniowych, 
które stosuje. Rzecz jasna dotyczy 
to masy i typu, a nie konkretnych, 

Biznes i ekologia
Sławomir Kowalski, prezes Organizacji Odzysku Opakowań Rebis SA, o obowiązkach 
związanych z wprowadzaniem na rynek nowych produktów i działaniach na rzecz 
świadomości ekologicznej

BIERZEMY NA SIEBIE 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

ZA ODZYSK I RECYKLING 
OKREŚLONEJ TZW. MASY 

OPAKOWANIOWEJ. 
ŻEBY TAK SIĘ STAŁO, 
MUSIMY NAJPIERW 

ZEBRAĆ WYMAGANĄ 
MASĘ DANEGO 

RODZAJU OPAKOWAŃ, 
POSEGREGOWAĆ JE 

I PRZETWORZYĆ

jednostkowych pudełek, toreb itp. 
Jeżeli porozumie się ze specjalistycz-
nymi zakładami odzysku, tzw. recykle-
rami, i zapłaci im za przyszłą zbiórkę, 
segregację, proces odzysku i recyklin-
gu odpadów opakowaniowych odpo-
wiedniej ilości określonego rodzaju 
odpadu, to nie będzie musiał uiścić 
tzw. opłaty produktowej, czyli kary 
lub zadośćuczynienia za wprowadza-
nie do obiegu opakowań. Organizacja 
takiego przedsięwzięcia nie jest łatwa; 
zazwyczaj wymaga zatrudnienia przy-
najmniej jednego pracownika, który 
w dodatku musi być specjalistą w tej 
dziedzinie i wiedzieć, jak interpreto-
wać często aktualizowane przepisy.

Chcąc tego uniknąć…
Należy zgłosić się do nas. Zanim 
podpiszemy umowę, musimy zebrać 
informacje o typie i ilości tzw. masy 

opakowaniowej, żeby ustalić, czy nada-
je się ona do recyklingu, a my będzie-
my mogli przejąć na siebie obowiązki 
producenta lub importera. W związku 
z tym, że od wielu lat współpracuje-
my z zakładami odzysku i operujemy 
dużym wolumenem produktowym, 
możemy uzyskać nieporównywalnie 
lepsze warunki finansowe niż indy-
widualni zleceniodawcy. Co więcej, 
mamy dostęp do ogólnokrajowej sieci 
gospodarki odpadami, więc na rzecz 
naszego klienta np. ze Szczecina może 
działać recykler z Rzeszowa. Zgodnie 
z założeniami ustawodawcy chodzi 
o zapewnienie odzysku i recyklingu 
określonej masy odpadów, a nie o miej-
sce, w którym się to dzieje.

Słowem, nie uiszczę opłaty pro-
duktowej za plastikowe koszulki 
lub torebki „Managera”, jeśli dzięki 
pomocy pańskiej firmy zostanie 
przetworzona taka sama masa tego 
rodzaju tworzywa.
W uproszczeniu właśnie tak to wyglą-
da, choć w praktyce jest to skompli-
kowany proces. Bierzemy na siebie 
odpowiedzialność za odzysk i recykling 
określonej tzw. masy opakowaniowej. 
Żeby tak się stało, musimy najpierw 
zebrać wymaganą masę danego rodzaju 
opakowań, posegregować je i prze-
tworzyć. Naszymi partnerami są – jak 
już wspomniałem – zakłady odzysku 
z całej Polski. Część odpadów trafia 
na eksport, ale za granicą możemy 
współpracować tylko z zakładami re-
cyklingu posiadającymi uprawnienia 
honorowane w naszym kraju.
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A co się stanie, jeśli nie znajdziecie 
odpowiedniego ekwiwalentu danych 
odpadów?
W związku z tym, że przejmujemy obo-
wiązki przedsiębiorców, producentów 
lub importerów, musimy zapłacić za 
niego opłatę produktową. Słowem, 
odpowiedzialność spada na nas. Może 
to oznaczać dla nas poważny kłopot, 
ponieważ zwykle umawiamy się z klien-
tami na stawkę na poziomie pewnej 
procentowej części tej opłaty.

Jak się to przekłada na złotówki?
Opłaty produktowe są generalnie dość 
wysokie i uzależnione od typu opa-
kowań. W przypadku np. opakowań 
z tworzyw sztucznych stawka opłaty 
produktowej wynosi 2,7 zł/kg.

W pewnym sensie pełnicie funkcję 
nietypowej ubezpieczalni.
Nigdy nie patrzyłem na naszą dzia-
łalność pod takim kątem, ale rzeczy-
wiście, dużym firmom, które muszą 
się liczyć z opłatą produktową na po-
ziomie kilku, a nawet kilkudziesięciu 

milionów złotych, umowa z Organi-
zacją Odzysku Opakowań pozwala 
zapomnieć o niepotrzebnych zagro-
żeniach i karach.

Co dzieje się z opakowaniami niena-
dającymi się do recyklingu?
Trzeba je zutylizować. Część z nich 
trafia do spalarni śmieci, znaczne ilo-
ści wykorzystują cementownie jako 
wsad do pieców. Pomimo licznych ape-
li ekologów nadal poważny problem 
stanowią torby foliowe. Ich liczba się 
zmniejsza, ale znacznie wolniej, niż 
byśmy sobie tego życzyli. Wygląda na 
to, że jedynym rozsądnym rozwiąza-
niem jest powszechne zastąpienie folii 
materiałem biodegradowalnym. Jak 
widać, najtrudniej jest walczyć z na-
wykami rynkowymi…

Jest pan managerem z wieloletnim 
stażem. Kiedy zdecydował się pan 
na uruchomienie własnego biznesu?
Najprościej byłoby powiedzieć, że 
impuls ten stanowiła wiedza, jaką 
zdobyłem na Wydziale Zarządzania 

Uniwersytetu Warszawskiego. Ale to 
niepełna odpowiedź… Podczas stu-
diów, pod koniec lat 80., poleciałem 
do Nowego Jorku, gdzie – tak jak wie-
lu rodaków – starałem się zarobić na 
lepszą przyszłość w kraju. Był to dla 
mnie okres bardzo inspirujący, ame-
rykańska przedsiębiorczość zrobiła 
na mnie wielkie wrażenie. Poznałem 
wielu wspaniałych ludzi, m.in. mojego 
przyszłego wspólnika, z którym później 
prowadziłem biznes na Ukrainie. Po 
powrocie do Polski ukończyłem studia, 
a na początku lat 90. założyłem firmę 
wydawniczo-reklamową, co stanowiło 
realizację moich zainteresowań. Udało 
mi się wydać, jak dotąd najobszer-
niejszy, album poświęcony twórczości 
mojego ulubionego malarza – Jacka 
Malczewskiego. Jest w nim wiele mało 
znanych obrazów znajdujących się 
w zasobach muzealnych, a także w ko-
lekcjach prywatnych. Przygotowując to 
wydawnictwo od strony merytorycznej, 
współpracowałem ze znanymi uczony-
mi, m.in. z prof. Teresą Grzybkowską, 
autorką albumu, prof. Zdzisławem Ży-
gulskim, nieodżałowaną prof. Marią 
Janion. W promocji albumu pomogły 
mi Zachęta w Warszawie i Muzeum 
Narodowe w Krakowie oraz znako-
mici prelegenci aktorzy – Jerzy Stuhr 
i Krzysztof Gosztyła.

A jednak zmienił pan branżę.
Co tu kryć, tego rodzaju działalność nie 
jest szczególnie dochodowa, a w życiu 
przychodzi czas, gdy trzeba myśleć nie 
tylko o duszy… Będąc w zgodzie z tym, 
co mnie interesuje – bo nie umiem 
funkcjonować inaczej – zaangażowa-
łem się w działania na rzecz ochrony 
środowiska. W 2002 r. współtworzy-
łem i uruchomiłem Rebis, a następnie 
zostałem udziałowcem firmy, która 
bezpośrednio zajmuje się gospodarką 
odpadami, czyli Polskiej Grupy Recy-
klingu Proeko. Moją pasję podróżni-
czą łączę z inwestycjami w Kambodży, 
przede wszystkim w ekologiczne plan-
tacje awokado i marakui. n

rozmawiał Piotr Cegłowski

N
ie tylko praca…

Sławomir Kowalski

Moda › Vistula,  
Wólczanka i 4F

Wypoczynek › Mazury, 
Bałtyk i Azja

Kuchnia › polska w starym 
stylu, zwłaszcza pierogi, 
włoska

Restauracja › Azja 
w Galerii Mokotów 
w Warszawie, ze względu 
na świetne sushi

Samochód › Toyota, jeździ 
RAV 4

Hobby › planując podróże, 
zawsze przeznacza dużo 
czasu na galerie malarstwa. 
Szczególnie lubi Luwr 
i Prado

Jesteśmy po zamknięciu wyjątko-
wo trudnego dla branży retail roku 
pandemii. Jak podsumowałaby pani 
minione 12 miesięcy?
Tak, miniony rok był absolutnie wyjąt-
kowy i chyba nikt z nas nie ma wątpli-
wości, że doświadczył każdą branżę, 
również retail. Liczne obostrzenia 
związane z pandemią, reżimy sani-
tarne, trwający lockdown, konieczność 
niezwykle szybkiej cyfryzacji wielu 
biznesów czy dynamicznej optymali-
zacji łańcucha dostaw – wszystkie te 
czynniki wpłynęły na transformację 
branży na niespotykaną dotąd skalę. 
Tak naprawdę wszyscy odnajdujemy 
się w nowej rzeczywistości. Już dziś 
widzimy, że rok 2020 przetrwały te 
biznesy, które były w dobrej kondycji 
finansowej, ale przede wszystkim te 
firmy, które natychmiast zareagowały 
na zmiany rynkowe. Wzrost roli e-com-
merce jest niepodważalny i większość 
z nas doceniła wygodę płynącą z za-
kupów online. Firmy działające do tej 
pory w kanale tradycyjnym zaczęły 

pandemii
Dorota Sobieraj, National 
Sales Manager w ASM 
Sales Force Agency, 
o skutkach pandemii, 
rozwoju rynku online  
oraz optymalizacji 
sprzedaży

Retail 
podczas
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Klienci oczekują coraz większej ela-
styczności i indywidualnego podejścia 
do ich biznesów. Budżety są przesuwa-
ne i często zdarza się, że klient oczekuje 
przerzucenia wsparcia z obszaru X na 
obszar Y. W naszej firmie proponujemy 
klientom m.in. zewnętrzne wsparcie 
sił sprzedaży. Poprzez doradztwo mer-
chandisingowe, oparte na wieloletnim 
doświadczeniu i zaawansowanych sys-
temach analitycznych, tworzymy prze-
strzenie, które zachęcają do zakupów. 
W ten sposób pomagamy klientom 
podnosić efektywność sprzedaży. Rów-
nie ważny dla naszych partnerów jest 
outsourcing: jako zewnętrzni eksperci 
przejmujemy temat szkoleń, rekrutacji, 
nadzorowania pracowników i opty-
malizacji ich pracy. Zawsze można 
zrobić coś lepiej, efektywniej. Wszelkie 
procesy w firmach można – i warto – 
usprawniać. Między innymi właśnie 
tym się zajmujemy. Zbieramy także 
szczegółowe informacje z punktów 
sprzedaży, analizujemy je i dostarcza-
my klientom wiedzę o tym, co się dzieje 
w sklepach. To pomaga im szybciej 
podejmować ważne decyzje i lepiej 
planować strategię sprzedaży. W czasie 
pandemii widzimy też rosnącą otwar-
tość klientów na nowe rozwiązania 
technologiczne. Dlatego inwestujemy 
w nowe technologie i nieustannie roz-
wijamy narzędzia do sprzedaży, obsługi 
i kontaktu. 

A co z konsumentami? Czy ich nawy-
ki zakupowe wyraźnie się zmieniły, 
a jeśli tak, to czy sklepy stacjonarne 
mogą szybko na te zmiany zareagować 
i w jaki sposób?
Modele zakupowe w dobie pandemii 
wyraźnie się zmieniły. Konsumenci za-
częli kupować rzadziej, ale ich koszyk 
ma jednorazowo wyższą wartość. Dla 
sklepów oznacza to konieczność zadba-
nia nie tylko o maksymalną dostępność 
towarów, lecz także o ich właściwą 
ekspozycję. Klienci w minionym roku 
zaczęli odkrywać na nowo ideę racjo-
nalnych i przemyślanych zakupów. 
W praktyce kupują wielopaki, opako-
wania familijne, szukają atrakcyjnych 
ofert i promocji, uważniej porównują 
ceny i gramatury. Optymalizują swo-
je zakupy tak, by nie wyrzucać. Idee 
smart shopping i zero waste w dobie 
pandemii przybrały naprawdę realny 
kształt i stały się coraz powszechniej-
sze. Taka zwiększona analiza zakupowa 
konsumentów wiąże się oczywiście 
z sytuacją ekonomiczną coraz więk-
szej liczby gospodarstw domowych – 
w 2020 r. każdą złotówkę oglądaliśmy 
dwukrotnie i w najbliższym czasie 
to się nie zmieni. Więcej przemyśla-
nych wydatków i mniej zakupowej 
spontaniczności – tym zdecydowanie 
wyróżnia się „pandemiczny model 
zakupowy”. 

Kanał tradycyjny kontra e-commer-
ce – dziś walka offline’u z online’em 
weszła na zupełnie nowy poziom. Czy 
sklepy w sieciach tradycyjnych mają 
narzędzia do konkurowania z firmami 
działającymi w Internecie?
Oczywiście, że tak! Chociaż e-commer-
ce w czasie pandemii rośnie w siłę i już 
ponad 70 proc. Polaków kupuje w sieci, 
to handel tradycyjny wcale nie wydaje 
się zagrożony. Tam zawsze przewagą 
będzie to, że możemy produktu dotknąć 
i dokładnie go obejrzeć, co zdecydo-
wanie ogranicza ryzyko zwrotów. Poza 
tym tradycyjne zakupy to przecież dla 
wielu bardzo miłe doświadczenie i dla-
tego mnóstwo osób naprawdę tęskni za 
możliwością swobodnego kupowania. 

wykorzystywać kanały online do ge-
nerowania przychodów. To z kolei po-
stawiło przed nimi nowe wyzwania: 
konieczność zapewnienia klientom 
sprawnych dostaw, zabezpieczenie 
logistyki, łańcucha dostaw i umów 
z firmami kurierskimi czy dbałość 
o atrakcyjność oferty i promocję mar-
ketingową. Ten, kto w sprzedaży online 
zadbał o powyższe elementy, mógł 
powalczyć o kawałek rynkowego tortu. 
Z kolei w kanale tradycyjnym zarówno 
sieci handlowe, jak i detaliści musieli 
zmierzyć się m.in. z zapewnieniem 
dostępności towarów oraz dbałością 
o bezpieczeństwo klientów i zachowa-
nie reżimu sanitarnego. Z pewnością 
nie był to łatwy rok ani dla offline’u, 
ani dla sprzedaży internetowej. Dy-
namiczne zmiany, niepewność jutra, 
komunikacyjny chaos doświadczyły 
wszystkich graczy rynkowych.

Jako ASM Sales Force Agency wspierają 
państwo branżę handlową w optyma-
lizacji działań i zwiększaniu sprze-
daży. Jakie działania będą kluczowe 
w roku 2021?
Zauważyliśmy, że zakupy w czasie pan-
demii przestały być formą rozrywki, 
a stały się koniecznością. Klienci wcho-
dzą do sklepu, chcą jak najszybciej 
kupić to, czego potrzebują, i wyjść. 
Sklepy muszą mieć tego świadomość. 
Dlatego jako ASM Sales Force Agency 
wspieramy branżę detaliczną w za-
kresie szybkiego zaopatrzenia półek, 
odpowiedniej widoczności produktów 
czy w przygotowaniu kreatywnych ma-
teriałów POS (stojaków reklamowych). 
W czasie ograniczonej pracy tereno-
wej przedstawicieli jesteśmy „oczami 
i uszami” naszych klientów w punktach 
sprzedaży. Dla zwiększania obrotów 
to kluczowe, by ich produkty były do-
stępne i właściwie wyeksponowane. 

Czas pandemii to dla wielu biznesów 
rynkowe być albo nie być. Firmy kładą 
wszystkie ręce na pokład i… często 
się okazuje, że to nie wystarcza. Z ja-
kimi potrzebami ze strony klientów 
spotykają się państwo najczęściej? 

GDY  
MIMO WSZYSTKO 

BIZNES NIECO 
OKRZEPŁ W NOWYCH 

REALIACH, VISUAL 
MERCHANDISING 

I MATERIAŁY 
POS PONOWNIE 

POSTRZEGANE SĄ  
JAKO BARDZO  

WAŻNE NARZĘDZIA 
WSPARCIA  

SPRZEDAŻY

Niestety, dziś obostrzenia związane 
z pandemią sprawiają, że konsumenci 
spędzają mniej czasu w sklepie. W tej 
sytuacji dla producentów czy właści-
cieli sklepów kluczowe jest przemy-
ślane ustawienie półek tak, by ścieżka 
zakupowa była naprawdę intuicyjna, 
a oferta produktowa bogata. Komple-
mentarność oferty w zasięgu wzroku 
klienta jest równie ważna – liczą się 
szybkość i wygoda zakupów. Biznes 
musi zrozumieć, że nieprzemyślane, 
niedostosowane do bieżących realiów 
ruchy mogą wszystkich bardzo słono 
kosztować. W dobie pandemii rynek 
wyostrzył się na wszelkie działania 
konkurencji i każdy szuka sposobu na 
to, by być krok przed innymi. Dlatego 
managerowie muszą pamiętać o tym, 
że budżety powinny być planowane 
i optymalizowane z pełną starannością 
oraz rozwagą.

W czasach, gdy rozporządzenia i ob-
ostrzenia związane z pandemią zmie-
niają się dynamicznie, część firm prze-
stała przykładać wagę do aspektów 
związanych z visual merchandisingiem 
czy POSM. Czy słusznie?
Na początku pandemii w punktach 
sprzedaży dominował chaos. Zarówno 
producenci, jak i detaliści próbowali, 
z różnym skutkiem, natychmiast do-
stosować się do nowej rzeczywistości. 
Chodziło głównie o to, by przetrwać, 
a kwestie związane m.in. z visual mer-
chandisingiem schodziły na dalszy 
plan. Zwłaszcza że w tej początkowej 
fazie wiele punktów sprzedaży miało 
problemy z zaopatrzeniem. Ale z bie-
giem czasu w tej nowej rzeczywistości 
trzeba było zacząć się odnajdywać. 
I dziś, gdy mimo wszystko biznes nieco 
okrzepł w nowych realiach, visual 
merchandising i materiały POS po-
nownie postrzegane są jako bardzo 
ważne narzędzia wsparcia sprzedaży. 
Dziś kreatywna, ale czytelna ekspo-
zycja, przykuwające uwagę promo-
cje, rozwiązania niestandardowe – 
to wszystko liczy się w ostatecznym 
wyścigu o klienta. W ASM Sales For-
ce Agency stawiamy na nowoczesne 

wsparcie sprzedaży, m.in. poprzez 
rozwój systemu DataSense. Dziś nie 
trzeba już być na miejscu, by widzieć 
i wiedzieć, jak kształtuje się sprzedaż, 
czego brakuje na półce, jak optyma-
lizować zaopatrzenie w towar etc. 
– takich informacji i rekomendacji 
dostarcza system DataSense. 

Jakie są państwa prognozy na 2021 r. 
w branży retail? Czy można wskazać 
dwa, trzy trendy, które będą domino-
wać lub rozwijać się w nadchodzących 
miesiącach? 
Na fali pandemii sprzedaż obrała no-
wy kurs i nie ma wątpliwości, że jest 
nim rozwój e-commerce. Na polski 
rynek właśnie wchodzi Amazon, inni 
gracze e-commerce’owi nie pozostaną 
wobec tego ruchu obojętni. Dlatego 
kto może, ten przenosi siły do online-
’u i rozwój tego kanału będzie jednym 
z wiodących trendów w 2021 r. Ale 
pamiętajmy, że gdy kanał sprzedaży 
przez Internet staje się coraz bardziej 
nasycony, rywalizacja o klienta jest co-
raz bardziej agresywna. To z kolei daje 
pole do działania kanałowi tradycyj-
nemu. Tam w najbliższych miesiącach 
kluczowe będzie strategiczne plano-
wanie, perfekcyjna obsługa klientów 
oraz intensywna praca w punktach 
sprzedaży. Sytuacja w handlu trady-
cyjnym nadal pozostaje niepewna, 
ze względu zarówno na nadal trwają-
cą pandemię, jak i na wprowadzane 
zmiany w systemie prawnym – mam 
tu na myśli np. podatek cukrowy, 
obowiązujący od 1 stycznia, plastic 
tax czy opłatę małpkową w segmen-
cie alkoholowym. Te elementy będą 
mieć znaczny wpływ na kształtowa-
nie się ofert producentów i ceny na 
półkach. Dlatego branża detaliczna 
będzie coraz częściej sięgać po ze-
wnętrzne narzędzia do optymalizacji 
kosztów, procesów i wszelkich działań 
merchandisingowych. Pomocne będą 
najnowsze technologie i systemy, któ-
re na bieżąco będą analizować sprze-
daż w sklepach, ponieważ w tym roku 
czas i maksymalizacja zysków będą 
się liczyć jak nigdy dotąd. n

To unikalny projekt 
badawczy stworzony 
przez ASM Sales Force 
Agency, spółkę specjalizującą 
się w świadczeniu 
kompleksowych usług 
wsparcia sprzedaży 
i outsourcingu. Raport 
publikowany jest 
w cyklu comiesięcznym, 
od marca 2019 r. 
Obejmuje porównanie cen 
analogicznych produktów 
FMCG (tych samych marek  
i o tych samych gramaturach) 
z różnych kategorii, 
w sklepach stacjonarnych, 
internetowych oraz tzw. 
hybrydach (czyli sieciach 
prowadzących zarówno 
sprzedaż online, jak i offline). 
Badanie przeprowadzane 
jest w dyskontach (Lidl 
i Biedronka), sieciach 
tradycyjnych (Auchan, 
Carrefour, E.Leclerc, 
Intermarché, Kaufland, 
Tesco) oraz cash & 
carry (Makro i Selgros). 
Do zbiorowej kategorii 
e-grocery zalicza się 
pięć sklepów online:  
frisco.pl,  
dodomku.pl,  
polskikoszyk.pl, 
szybkikoszyk.pl oraz 
MEGASAM24.pl. Hybrydę 
sprzedaży stacjonarnej 
i internetowej reprezentują 
odpowiednio Auchan vs. 
Auchan Direct, E.Leclerc 
vs. E.Leclerc online, 
Carrefour vs. E-Carrefour. 
W raporcie publikowana 
jest też analityka i wnioski 
dotyczące danych.

Raport „Koszyk 
Zakupowy”
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 Jakie były efekty? Na koniec 2020 r. 25,8 tys. firm prowa-
dzi PPK lub PPE, a wspólnie z pracodawcą oszczędza 
ponad 2 mln osób. Łącznie w III filarze, uwzględniając 
PPK, PPE, IKE i IKZE, oszczędza 2,6 mln Polaków. 

Dla porównania pod koniec 2018 r. oszczędzało w PPE: 
1,2 tys. firm i 334 tys. osób. Obecny wynik Pracowniczych 
Planów Kapitałowych to ponad 20 razy więcej firm i ponad 
6 razy więcej uczestników! 
Co ciekawe, w ciągu 18 miesięcy liczba uczestników PPK 
przekroczyła dwukrotnie liczbę aktywnych uczestników 
wszystkich programów emerytalnych (IKE, PPE, IKZE) 
od 2004 r. To bardzo pozytywne dane, które pozwalają 
z optymizmem zachęcać Polaków do uczestniczenia 
w programach oszczędnościowych. 
Wartość aktywów zgromadzonych w PPK wyniosła na ko-
niec 2020 r. 2,72 mld zł, a całkowita suma wpłat do PPK to 
2,49 mld zł. To oznacza, że od początku istnienia fundusze 
PPK zarobiły łącznie… ponad 230 mln zł. 
Mimo trudnej sytuacji epidemicznej wyniki inwestycyjne 
funduszy PPK za ubiegły rok są bardzo dobre − średnia stopa 
zwrotu z funduszy PPK od ich powstania to 10,1 proc. 
Uczestnik PPK, zarabiający średnią krajową, przez 12 miesięcy 
roku 2020 zainwestował w PPK 1450 zł (1286 zł własnych wpłat 

– przy 2-procentowej wpłacie – oraz 164 zł podatku od wpłat 
pracodawcy). Na koniec roku na rachunku tego uczestnika 
było, w zależności od grupy funduszy, od 2639 zł do 2872 zł – 
czyli od 1189 zł do 1422 zł więcej, niż sam wpłacił, co oznacza 
od 82 proc. do 98 proc. zysku (wyliczenia: analizy.pl).
W jakich branżach pracownicy najchętniej zostawali w PPK? 
To przede wszystkim sektor szeroko rozumianych usług 
finansowych, nowych technologii, IT, telekomunikacji, 
reklamy i badań rynku oraz firm związanych z doradztwem 
i zarządzaniem. Trudno nie wysnuć wniosku, że są to przede 
wszystkim uczestnicy, którzy przed podjęciem decyzji wni-
kliwie zapoznali się z tematyką PPK. 
Uczestnictwo w PPK jest o 17,8 punktów procentowych wyższe 
w firmach z kapitałem zagranicznym w porównaniu z firmami 
z kapitałem polskim. Wśród innych narodowości, przystępu-
jących do PPK, najwięcej jest osób narodowości ukraińskiej, 
białoruskiej, hinduskiej, rumuńskiej, rosyjskiej i włoskiej. 
To, co cieszy, to wzrost liczby uczestników PPK z pierwszej 
tury – do programu w 2020 r. przystąpiło ponad 100 tys. 
nowych osób z największych firm. Wzrost zaufania to głów-
nie efekt większej edukacji, ale też pozytywnych opinii 
dotychczasowych uczestników, którzy mogą obserwować, 
jak dynamicznie rosną ich oszczędności. n

Podsumowanie 

Rok 2020 minął pod znakiem pandemii, która zdominowała życie i pracę w niewyobrażalnym 
do tej pory stopniu. Zmiany nie ominęły także PPK – ustawą o Tarczy Antykryzysowej 
przesunięty został termin wdrożenia II etapu (firmy 50+) i zrównany z terminem 
wprowadzenia PPK w firmach z III etapu (20+). Tym samym bardzo duża grupa firm 
i pracowników dołączyła do programu jednocześnie 

II i III etapu
wdrożenia
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Jesteście już Krynicą północy? 
Przygotowujemy dopiero czwartą edy-
cję, Krynica ma na koncie 30, w tym 
ostatnią przymusowo przeniesioną 
przez pandemię do Karpacza. Nie 
możemy się jeszcze mierzyć z „pol-
skim Davos”, ale z pewnością jesteśmy 
największym wydarzeniem gospodar-
czym w północnej części kraju. Coraz 
bardziej rozpoznawalnym. 

Co o tym decyduje?
Kilka tysięcy uczestników każdej z do-
tychczasowych edycji, format eksper-
tów i uczestników paneli, coroczny 
patronat premiera, duże zaintereso-
wanie mediów wymierne w kilkuset 
publikacjach i relacjach, rosnący pre-
stiż naszych nagród gospodarczych, 
program, ranga i aktualność tematów 
poruszanych w Gdyni. 

Pandemia w znacznej mierze zmie-
niła zjawiska wpływające na rozwój 
gospodarki. Zamierzacie je badać 
i diagnozować?
Naturalnie. Program tegorocznej edycji 
forum jest jeszcze w fazie przygotowań, 
ale już się w nim znalazły tematy naj-
bardziej newralgiczne dla współczesno-
ści i przyszłości gospodarki. Zjawiska, 
problemy, tendencje i czynniki, których 
zrozumienie i opanowanie jest koniecz-
ne dla tworzenia wizji rozwoju. A to 
przecież nasza misja. 

Może pan już coś ujawnić z tegorocz-
nej agendy? 
Planujemy cztery sesje plenarne obej-
mujące około 70 wydarzeń, głównie pa-
nele dyskusyjne, ale nie tylko. Forum 
tradycyjnie towarzyszyć będzie Hacka-
thon – zmagania informatyków i osób 

związanych z tworzeniem oprogramo-
wania, które od lat cieszą się olbrzymią 
popularnością. Wieczorem pierwszego 
dnia zapraszamy też na uroczystą galę, 
podczas której wręczymy nasze nagrody 
gospodarcze w kilku kategoriach. 

Najważniejsze tematy tegorocznej 
edycji? 
Jest ich wiele. Z pewnością energetyka. 
Chcemy poszukać rozwiązań w dzie-
dzinie morskiej energetyki wiatrowej, 
w ogóle podyskutować o źródłach: od 
atomu do biogazu czy wody. Oczywiście 
nie zabraknie zagadnień, które są już 
stałym elementem programu poszcze-
gólnych edycji forum. Myślę przede 
wszystkim o gospodarce morskiej: per-
spektywach rozwoju portów, problemach 
magazynowania towarów, ogranicze-
niach w przemyśle stoczniowym czy 

terenach przeznaczonych na inwestycje 
obszarowe od Trójmiasta po Świnoujście 
i Szczecin. Poszukamy też odpowiedzi na 
pytanie, czy polscy armatorzy w ogóle 
są potrzebni. 
Kolejny blok, który możemy już trakto-
wać jako naszą specjalność, to srebrna 
gospodarka, czyli ekonomiczne sprawy 
seniorów stanowiących grupę ważnych 
uczestników procesów rynkowych. In-
teresuje nas wypracowanie rozwiązań 
w dziedzinie aktywizacji osób starszych, 
zaspokajania ich potrzeb i poszukiwania 
ułatwień w funkcjonowaniu tej grupy 
w społeczeństwie coraz częściej korzy-
stającym z nowoczesnych technologii. 
W programie IV forum nie zabraknie 
również tematów związanych z inwe-
stycjami, choćby w infrastrukturę trans-
portową, taką jak Via Carpatia, która ma 
połączyć Litwę, Łotwę i Estonię z Grecją 
i Chorwacją. Chcemy zająć się zagadnie-
niami przekopu Mierzei Wiślanej i budo-
wy Centralnego Portu Komunikacyjnego. 

Kontrowersyjne tematy. 
I bardzo dobrze. Forum zaprasza wszyst-
kich zainteresowanych polską gospo-
darką, bez względu na opinie i poglą-
dy. Chcemy słuchać głosów padających 
z różnych stron sceny politycznej i na 
ich fundamencie wypracowywać roz-
wiązania, które zaproponujemy decy-
dentom. Bardzo liczymy na rzeczową, 
konstruktywną dyskusję zarówno w tych 
dwóch kwestiach, jak i zagadnieniach 
Nowego Ładu zaproponowanego przez 
rząd, zwłaszcza w obszarach dotyczących 
przedsiębiorców. 

Czy w kwestiach gospodarczych moż-
liwe jest uniknięcie polityki?
To też temat, który interesuje forum. 
W tym roku proponujemy blok o nazwie 
„Polityka i gospodarka”. Zapraszamy eks-
pertów, którzy poszukają odpowiedzi na 
pytania o miejsce Polski w gospodarce 
światowej w zależności od zmian zacho-
dzących chociażby w Unii Europejskiej 
i decyzji przez nią podejmowanych. 
Zwłaszcza że ostatnio przeżywa ona 
kryzys wartości i nie jest już tym, czym 
była 15 lat temu. Interesuje nas również 

czwartą

Doktor Andrzej Michalak,  
prezes Fundacji Wizja 
Rozwoju, o przygotowaniach 
do czwartej edycji swojego 
kongresu 
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kwestia polsko-węgierskiej współpracy 
gospodarczej i w ogóle pomysł na eko-
nomiczną wspólnotę Trójmorza. Wiele 
obiecujemy sobie po dyskusji na temat 
wpływu mediów na procesy gospodarcze, 
bo środki masowego przekazu bardzo 
często kształtują politykę, zjawiska po-
parcia lub negacji. 

Czy forum podejmie tematykę pro-
blemów związanych z pandemią i ich 
wpływu na rzeczywistość gospodarczą?
Naturalnie. Będziemy analizować bie-
żącą sytuację, ale też 
zastanawiać się nad 
konsekwencjami tego 
wszystkiego, co przy-
niosła Polsce pandemia, 
choćby na rynku pracy. 
Ważnym zagadnieniem 
jest również kwestia dy-
wersyfikacji produkcji. 
Czy gospodarka rzeczy-
wiście dobrze wychodzi 
na tym, że produkuje 
w Chinach? Jak wery-
fikują ten proces sy-
tuacje kryzysowe? Czy 
nie lepiej zainwestować 
w produkcję własną? 
Droższą, ale bezpieczniejszą, czyli per 
saldo bardziej opłacalną? 

Paneli nadal będzie tak dużo jak w po-
przednich edycjach? 
Nie. Modyfikujemy ten program. Skra-
camy czas dyskusji kosztem przedłuże-
nia spotkań pozapanelowych i rozmów 
w kuluarach. Doświadczenie dotych-
czasowych trzech edycji uczy, że one 
też bardzo wiele dają, że to właśnie tam 
rodzi się wiele pomysłów i inicjatyw 
wykorzystywanych później w różnych 
dziedzinach życia. 

No właśnie. Ideą, ale i ambicją forum 
jest wypracowywanie konkretnych 
rozwiązań. Czym możecie się pochwalić 
po trzech latach?
Wiele tematów rozpoczęło się w Gdyni 
i wiele daje nam powody do satysfakcji. 
Chociażby kwestie e-gospodarki czy roz-
wiązań informatycznych w dziedzinie 

ochrony zdrowia, e-recepty i inne udo-
godnienia, które przynoszą wymierne 
korzyści pacjentom. Zwłaszcza w dobie 
pandemii, kiedy samo korzystanie z roz-
wiązań online chroni zdrowie i życie. 
Na forum ruszył projekt polskiego va-
na o napędzie elektrycznym, a kilka 
gigantów energetycznych podpisało 
tu umowę o wspólnych działaniach 
na rzecz elektromobilności. Powstało 
wiele rozwiązań dla przedsiębiorców, 
niektóre już zostały urzeczywistnione, 
inne są w toku. 

Czwarte forum szykuje jakieś nowości?
Z pewnością można zaliczyć do nich 
blok 3W: Węgiel-Woda-Wodór, realizo-
wany wspólnie z Bankiem Gospodar-
stwa Krajowego. Będzie to z pewno-
ścią jeden z najciekawszych wątków 
dyskusyjnych, na który przeznaczamy 
trzy godziny. Co ciekawe, węgiel w tym 
bloku nie oznacza paliwa, czyli źródła 
energii, ale surowiec produkcyjny. 

Będzie patronat premiera? 
Tradycyjnie tak. Swój udział potwier-
dziły też ministerstwa kompetencyjnie 
związane z tematami sesji i paneli. 
Obok przedstawicieli rządu zasiądą 
naukowcy, eksperci i praktycy: mana-
gerowie i właściciele przedsiębiorstw. 
Tradycyjnie serdecznie zapraszamy 
dziennikarzy i bardzo liczymy na ich 
udział przynajmniej tak liczny jak pod-
czas poprzednich edycji. n

rozmawiał Piotr Grabosz

GOSPODARKA
wywiad

GOSPODARKA
wywiad



3332
MANAGER-REPORT 

marzec 2021
MANAGER-REPORT 

marzec 2021

 Obecnie na rynku dominują 
dwa skrajne trendy w zakre-
sie funkcjonowania przedsię-
biorstw w obszarze cyfryzacji. 

Podmioty będące już w zaawansowanej 
fazie procesu transformacji wiedzą, co 
i jak chcą osiągnąć. Często nie mają one 
jednak wystarczającej ilości zasobów, 
głównie czasu i ludzi, by dalej przepro-
wadzać te zmiany. Widać także grupę 
firm, które dysponując odpowiednimi 
zasobami, nie czują potrzeby zmiany 
lub brakuje im pomysłów na to, jakiego 
rodzaju unowocześnienia wprowadzić. 
Mimo trendów tempo, w jakim postępuje 
na przestrzeni ostatnich lat transformacja 
cyfrowa biznesu, zwłaszcza handlu, jest 
błyskawiczne. Liczby dotyczące sprze-
daży w kanale B2B na światło dzienne 
wydobyła w raporcie „Polski rynek B2B 
vs. Cyfrowy Megatrend. Sytuacja bran-
ży post COVID-19” spółka Unity Group. 
Do komentowania danych zaproszono 
ekspertów m.in. z PFR, LPP, eRecruiter 
oraz Selena FM.

sprzedaży online, ale dla 79 proc.* sta-
nowi ona mniej niż jedną dziesiątą 
obrotów, a 16 proc. deklaruje, że nie 
wygenerowała żadnych przychodów 
z e-handlu. Wśród firm handlowych 
cyfrowe kanały  są jednak szczególnie 
ważne – tam odsetek takich, którzy nie 
prowadzą sprzedaży internetowej, kur-
czy się do zaledwie 4 proc. 
O przychodach z online powyżej 20 proc. 
może mówić 10 proc. przedsiębiorstw, 
przy czym w handlu i usługach już ponad 
14 proc. Oznacza to, że dla tego segmentu 
rynku digitalizacja sprzedaży B2B, ro-
zumiana jako zmiana technologiczna, 
przekroczyła próg adopcji.
– Strategia rozwoju e-commerce wymaga 
myślenia długofalowego i wielowątkowe-
go. Należy unikać skupiania się wyłącz-
nie na aplikacji sprzedażowej, która jest 
oczywiście ważna, ale też bezpośrednio 
związana z wieloma innymi systemami 
firmy. Staramy się działać wyprzedzająco, 
przygotowując nasze platformy tak, aby 
mogły się łatwo skalować i być gotowe na 
różne scenariusze. Efekty zaowocowały 
podczas lockdownu, którego oczywiście 
nikt nie przewidział, ale systemy były 
gotowe do szybkiej adaptacji na potrzeby 
zmiany strategii sprzedaży. To oraz nasza 
metodyka pracy typu agile pozwoliły 
nam wykorzystać szanse, jakie przyniósł 
kryzys – powiedział Arkadiusz Wróbel, 
dyrektor IT w LPP.

Pandemia zmienną jest
Ponad połowa badanych podmiotów 
odnotowuje wpływ pandemii na digi-
talizację sprzedaży, przy czym dla firm 
o rocznych obrotach powyżej 50 mln zł 
szacuje się go na ponad 60 proc., a dla 
reszty – ok. 40 proc. Respondenci jako 
główny powód wskazywali podniesienie 
efektywności działania firmy (51 proc.) 
oraz zmiany zachowań konsumentów na 
rynku (48 proc.). Na pandemię wskazało 
26 proc. badanych. 
Niestety, ponad połowa badanych firm 
(54 proc.) nie posiada strategii transfor-

macji cyfrowej. Za to pozostałe, jeśli tylko 
wdrożą ją z sukcesem, mogą liczyć na 
skokowy wzrost poziomu ich digitali-
zacji. Co istotne, wśród nich tylko ok. 
19 proc. zadeklarowało, że posiada stra-
tegię cyfrową, a 18 proc. – że prowadzi 
transformację cyfrową.

Sprzedaż online a posiadana 
architektura systemów IT 
Podstawą systemów IT są wdrażane już 
od lat 90. ubiegłego wieku w fazie digita-
lizacji tradycyjnych kanałów sprzedaży 
rozwiązania klasy CRM oraz ERP. Posiada 
je lub w ciągu roku planuje wdrożyć 
75 proc. firm. Natomiast rozwiązania 
typu WMS (zarządzanie procesami ma-
gazynowymi) i CMS (system do zarządza-
nia treścią) osiągną niebawem poziom 
70 proc. upowszechnienia. Drugą falę 
digitalizacji i transformacji cyfrowej 
wyznaczają rozwiązania e-commerce, 
BI i POS, które posiada ok. 42 proc. firm. 
Eksperci Unity Group oceniają, że doce-
lowo w ciągu roku poziom ten powinien 
wzrosnąć do blisko 60 proc. 
Które rozwiązania są przez firmy pomi-
jane najczęściej? Na przykład te służące 
do integracji – tych nie planuje wdrażać 
aż 60 proc. firm. Na drugim biegunie 
są narzędzia typu PIM (do zarządzania 
informacją produktową), które z całej 
architektury omnichannelowej notują 
najszybsze tempo wzrostu. Co prawda 
posiada je obecnie zaledwie 20 proc. firm, 
ale kolejne 30 proc. ma w planach ich 
wdrożenie. To słuszny kierunek, bo dobra 
jakość i spójność opisów produktów są 
kluczowe w marketingu online.
– Zaskakujące jest to, że mimo pandemii 
aż 37 proc. firm nie planuje inwestycji 
w e-commerce oraz BI. A to oznacza, 
że nie będą w stanie ocenić, co i jak 
sprzedają, a tym bardziej samodziel-
nie sprzedawać online – podsumowuje 
Grzegorz Rudno-Rudziński, Managing 
Partner w Unity Group. n

Wojciech Gryciuk

Polski rynek B2B  
vs. Cyfrowy Megatrend
Transformacja cyfrowa w handlu B2B musi znacząco przyspieszyć, podążając za trendami 
wdrożonymi w B2C – oceniają eksperci Unity Group w najnowszym raporcie

B2B powinno gonić B2C

 Cel, który przyświecał nam podczas tworzenia 
raportu, był jasny – chcieliśmy sprawdzić 

poziom i potencjał cyfrowej transformacji handlu 
w firmach działających w modelu B2B na polskim 
rynku. Już dzisiaj e-sprzedaż ma możliwość 
dynamicznego rozwoju, lecz na kawałek tego tortu 
mają szansę tylko ci, którzy dogonią resztę rynku 
w kontekście transformacji cyfrowej. Co ciekawe, 
z naszych obserwacji wynika, że B2B powoli 
zaczyna adaptować trendy rozwinięte przez 
B2C, a siłą napędową całego procesu są szybko 
przebiegające zmiany potrzeb klientów B2B.  
Jako firma zajmująca się uruchamianiem kanałów 
B2B obserwujemy ten trend od ponad 10 lat, ale 
znacznego przyspieszenia nabrał on od zeszłego 
roku, ponieważ od czasu wybuchu pandemii 
kanał online był dla wielu firm jedyną możliwością 
prowadzenia sprzedaży. 
Co więcej, dochodzi do swoistej „konsumeryzacji 
B2B”, co oznacza, że klienci przyzwyczajeni 
do standardów B2C będą oczekiwać tego samego 
komfortu zakupów także w obszarze biznesowym, 
a firmy tego sektora muszą podjąć rękawicę, 
ponieważ pandemia spowodowała, iż walka 
o klienta w sieci będzie teraz jeszcze bardziej 
zawzięta.  
Wyniki przeprowadzonego badania pokazują 
też wyraźny rozdźwięk w postrzeganiu gotowości 
organizacji w modelu B2B do zmiany pomiędzy 
właścicielami, zarządami i kierownikami. Im niżej 
w strukturze, tym większy sceptycyzm wobec 
zmian. Wynika to z faktu, że właściciele oceniają 
swoje wizje i pomysły w perspektywie czasowej 
od 12 do 24 miesięcy. Natomiast kierownicy i wiele 
zarządów funkcjonuje w systemie premiowym, 
więc ich plany dotyczą perspektywy krótszej 
niż rok. Dla nich transformacja to często tylko 
dodatkowa praca, za którą nie zostaną nagrodzeni 
w horyzoncie czasowym, w którym się poruszają.q

Managing Partner
Unity Group

Grzegorz Rudno-Rudziński

Podniesienie efektywności działania firmy

Zmiany zachowań konsumentów na rynku

Poprawa rentowności firmy

COVID-19

Innowacje technologiczne**

Presja ze strony konkurencji

Wejście na nowe rynki

Zmiany regulacji i/lub wymogów prawnych

Inne

Powody przeprowadzenia cyfrowej transformacji sprzedaży*
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30
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Zmiana zachowań konsumenckich to 
trwały zwrot w preferencjach zakupo-
wych, co skłania rynek do inwestowa-
nia w rozwiązania, które mogą pomóc 
wyprzedzić konkurencję oraz się od niej 
odróżnić. Podobnie jak wśród prioryteto-
wych projektów rozwojowych zyskuje na 
znaczeniu automatyzacja procesów, która 
pozwala się zabezpieczyć przed nieprze-

widzianymi sytuacjami typu pandemia. 
Dlatego w tym roku pytanie nie brzmi 
już, czy warto zainwestować w realizację 
cyfrowej transformacji handlu, ale jak 
to zrobić szybko i optymalnie kosztowo.

Niewykorzystany potencjał
Zgodnie z badaniem 82 proc. ankietowa-
nych firm przyznaje się do prowadzenia 

* Uwzględniając odpowiedzi respondentów wskazujących na brak przychodów z e-handlu (16 proc.). 
Przyjęto założenie, że deklaracja nieosiągania przychodów ze sprzedaży internetowej nie jest 

równoznaczna z nieposiadaniem takiego kanału dystrybucji.

GOSPODARKA
cyfrowa transformacja biznesu

GOSPODARKA
cyfrowa transformacja biznesu

*  jako proc. odpowiedzi; **np. cloud, sztuczna inteligencja; Źródło: Unity Group
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Rok 1995, pionierskie czasy dla biznesu 
finansowego w Polsce. Pan właśnie 
w takich okolicznościach rozkręca 
firmę windykacyjną. Skąd u inżyniera 
lotnictwa taki pomysł na drogę życiową?
Wszystko zaczęło się jeszcze przed 
upadkiem systemu socjalistycznego 
w Polsce. Skończenie prestiżowego 
kierunku na Wydziale Mechanicznym 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki 
Warszawskiej nie gwarantowało mi 
pracy zgodnej z wykształceniem, głów-
nie z powodu pukającej już do drzwi 
recesji. Dodatkowo zmagaliśmy się już 
z inflacją, a minimalne płace ledwie 
wystarczały ludziom na życie. Miałem 
więc do wyboru emigrację, na którą 
udał się bardzo duży odsetek najbar-
dziej zaradnej i aktywnej części mo-
jego pokolenia, zmianę zawodu bądź 
prowadzenie prywatno-spółdzielczej 
działalności gospodarczej. Ja wybrałem 
karierę w usługach. 
Sprzyjające temu miały być pomysły 
i próby reformowania gospodarki. Jed-
nak te, które próbował wprowadzić w ży-
cie zarówno rząd premiera Messnera, 
jak i po nim rząd premiera Rakowskiego 
powodowały, że sytuacja na rynku była 
bardzo płynna i niepewna. Projekty 

Zespół to klucz  
Fakt, że rodzina jest zaangażowana w prowadzenie biznesu, podnosi poziom wiarygodności 
i jest wartością dodaną – przypomina Jan Piotr Kuchno, prezes Giełdy Praw Majątkowych 
„Vindexus” S.A., obchodzącej 25-lecie istnienia

„VINDEXUS” 
OD SAMEGO 

POCZĄTKU STAWIAŁ 
NA PROFESJONALIZM 

I WYRÓŻNIENIE SIĘ 
NA TLE KONKURENCJI. 
SKŁADAŁO SIĘ NA TO 

BARDZO DUŻO 
ELEMENTÓW. WAŻNE 
BYŁO RACJONALNE 

PODEJŚCIE DO BIZNESU 
I PRAWIDŁOWA 

IDENTYFIKACJA RYZYKA 
ORAZ DETERMINACJA 

W DZIAŁANIU

reformatorskie skupiały się na próbie 
zmian w polityce fiskalnej i monetarnej, 
natomiast nie dotykały sfery społecznej, 
to znaczy próby stworzenia rzeczywi-
stego stabilizatora rozwoju gospodar-
czego, za jaki jest uznawana w ustroju 
kapitalistycznym klasa średnia. Swoją 
drogą, w ustroju socjalistycznym by-
ło to pojęcie niewygodnie polityczne 
i obce temu systemowi, chociaż trzeba 
sprawiedliwie stwierdzić, że szczątki tej 
formacji przetrwały do tamtych czasów, 

a „kroplówka” w postaci reform Rakow-
skiego zapewniła im wówczas niemrawy 
rozwój. Jednak przy początkowym braku 
dostępu do dóbr produkcyjnych (w ca-
łości pozostawały w rękach państwa) do 
rozwoju i zagospodarowania pozostał 
jedynie handel. 
Obrót gospodarczy kojarzy się ze 
zmianą właściciela produktu, ale jest 
też bardzo związany z instrumenta-
mi finansowymi (na etapie zakupu 
i sprzedaży). Przy braku pomocy 
fachowców i braku doświadczenia 
zaczęły powstawać zatory płatnicze, 
co przy niewydolności wymiaru spra-
wiedliwości, socjalistycznego jeszcze, 
powodowało brak płynności na ryn-
ku. Przypominam, że jest początek lat 
90., a przejście z gospodarki socjali-
stycznej (zarządzanej centralnie) do 
gospodarki rynkowej (rządzącej się 
prawami rynkowymi, gdzie rozwój 
kształtują popyt i podaż) było szo-
kiem dla znacznej części społeczeń-
stwa. Odpowiedzią na całą opisaną 
sytuację był pośrednik dysponujący 
odpowiednią obsługą pod względem 
zarówno prawnym, jak i finansowym, 
konieczną do skutecznego dochodze-
nia należności. 
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Czy zakładając Giełdę Praw Majątko-
wych „Vindexus”, miał pan już jakieś 
doświadczenie biznesowe?
W okresie studiów byłem działaczem 
w Studenckiej Spółdzielni Pracy „Uni-
versitas”. Chciałbym tu podkreślić, że 
w tamtym czasie była to już organizacja 
apolityczna. Kierowanie zespołem, 
a także krótkookresowe prace dorywcze 
na zachodzie Europy umożliwiły mi 
płynne wejście na rynek jako przedsię-
biorca. Szczególnie pomocne okazało 
się doświadczenie w kierowaniu ludź-
mi. Praktykę w biznesie zdobywałem 
zaś na wielu frontach. Zaczynałem 
od prowadzenia Zakładu Usługowego 
„Jelonek” SSP Universitas, funkcjonują-
cego na słynnym kampusie studenckim 
na Jelonkach. Potem byłem udziałow-
cem, a nawet kreatorem wielu firm 
z branży produkcyjnej: od wytwarzania 
galanterii sanitarnej przez drzewną 
aż do spożywczej. Zakres zdobytego 
doświadczenia był więc duży.
Chciałbym jednak zwrócić uwagę na 
jedną bardzo istotną rzecz. Nawet naj-
więksi managerowie, odsunięci na kilka 
lat od zarządzania funkcjonującą na 
rynku firmą, tracą znaczną część swoich 
umiejętności. Jest to widoczne zwłaszcza 
obecnie, kiedy postęp technologiczny, 
jaki dokonuje się na rynku, jest ogrom-
ny. Uczestniczą więc w biznesie tylko 
ci, którzy funkcjonują na co dzień w tej 
rzeczywistości i stykają się z bieżącymi 
problemami związanymi z prowadze-
niem działalności biznesowej. Ja (może 
to efekt pracoholizmu?) takiej negatyw-
nej sytuacji nie doświadczyłem. 
I oczywiście, co zawsze podkreślam, 
w prowadzeniu działalności biznesowej 
czynnik ludzki jest równie istotny. War-
tościowy pracownik czy współpracow-
nik jest wynikiem nie tylko posiadania 
pożądanych przez pracodawców cech, 
ale przede wszystkim doświadczenia, 
które nabywa, stykając się w swej dzia-
łalności zawodowej z wieloma różnymi 
sytuacjami. 

Jest pan jednym z pionierów rynku 
wierzytelności w Polsce. Jak do tego 
doszło?

Często w takich sytuacjach potrzeba 
spojrzenia z boku, jest najbardziej 
obiektywne. Z mojego punktu wi-
dzenia to splot kilku, jeśli nie wielu, 
elementów. Mam zainteresowania 
humanistyczne, dużo czytam i anali-
zuję fakty historyczne, skończyłem LO 
z łaciną (poziom rozszerzony), a także 
Politechnikę Warszawską z tytułem 
magistra inżyniera. W życiu staram 
się postępować racjonalnie, ale też nie 
stronię od nowinek. Ta oryginalność 
i nieszablonowość, jak to oceniają inni, 
przełożyła się także na wybór ścieżki 
życiowej. Istotny był tu również powiew 
wiatru historii, czyli stanu wojennego 
i przemian gospodarczych przełomu lat 
80. i 90., o czym napomknąłem wcze-
śniej. Pewnie nie bez znaczenia były 
też obserwacje wyniesione z pobytów 
za granicą w latach 1981–1984. Nowy 
ład ekonomiczny, jaki został zaszcze-
piony w naszym kraju, wymagał innego 
spojrzenia na mechanizmy rządzące 
gospodarką. System prawny z innej 
epoki nie radził sobie z nową sytu-
acją. Przepaść, jaka istnieje między 
obydwoma systemami, musiała być 
„zasypana” pomostem. Tym pomostem 
były firmy, które zdecydowały się to 
zadanie zrealizować.

Znane powiedzenie mówi, że suk-
ces ma wielu ojców. Czy tak też było 
w przypadku GPM „Vindexus” S.A.?
Kiedy zaczynaliśmy, rynek był zdomi-
nowany przez małe kancelarie prawne. 
Dostęp do pomocy prawnej był bardzo 
utrudniony. Innym problemem było 
również to, że wspomniane kancelarie 
prawne nie mogły podołać zadaniu 
świadczenia szerokiej pomocy praw-
nej wszystkim powstającym lawinowo 
firmom. 
Jak się okazało, dla nas kluczowe było 
właśnie pozyskanie do współpracy fa-
chowców z zakresu obrotu gospodar-
czego: prawników oraz managerów, 
w połączeniu z możliwościami obsługi 
finansowej przejmowanych tematów. 
Nie sposób tu wymienić wszystkich 
z imienia i nazwiska. W każdym razie 
tych ojców było wielu. To połączenie 

fachowości managerów z wiedzą i do-
świadczeniem prawnym adwokatów, 
którzy współtworzyli GPM „Vinde-
xus” S.A., zapewniło nam zarówno 
przetrwanie, jak i sukces.

W tamtym czasie na rynku pojawiło się 
prawie 100 firm windykacyjnych, po 
kilku latach już nie istniały. Państwo 
przetrwali. Jak pan myśli, dlaczego?
Do każdego projektu biznesowego pod-
chodziłem bardzo poważnie. Istotne 
były podstawy działania oraz prawi-
dłowy rozwój. Wszyscy, którzy chcieli 
szybkiego zysku lub wykazywali się 
nonszalancją w działaniu – to tak zwa-
ny biznes na krótką metę – nie prze-
trwali. Nasza działalność gospodarcza 
skierowana była do przedsiębiorstw, 
potem banków i firm masowych, któ-
rych celem było pozbycie się problemu 
nieuregulowanych należności.
Konkurencja proponowała usługi w za-
kresie windykacji, my zaś oferowaliśmy 
ich zakup. Takich firm wtedy nie było. 
Nasza rzeczywiście była jedną z pierw-
szych, które kupowały wierzytelności dla 
własnej windykacji. Tak więc na pewno 
czynnikiem, który przyczynił się do 
naszego sukcesu, był model działania.  
„Vindexus”, bo pod taką nazwą wówczas 
funkcjonowaliśmy, od samego początku 
stawiał na profesjonalizm i wyróżnienie 
się na tle konkurencji. Składało się na 
to bardzo dużo elementów. Ważne było 
racjonalne podejście do biznesu i prawi-
dłowa identyfikacja ryzyka oraz deter-
minacja w działaniu. Trzeba też wspo-
mnieć o cechach osobowościowych 
zarządu, o doświadczeniu w zakresie 
prowadzenia firmy. Zwykle zapomina 
się, jak ważną rolę odgrywa organizacja, 
a przede wszystkim komórki wspomaga-
jące – księgowość czy administracja. Bez 
tego prowadzenie firmy trudno sobie 
wyobrazić. Ważną rolę przypisuję też 
rynkowi i kontrahentom. To wszystko 
zdecydowało o powodzeniu.

Jaki okres z życia firmy szczególnie 
utkwił panu w pamięci?
Nie mam w pamięci jednego konkretne-
go wydarzenia. I to wcale nie dlatego, że 

nic nie utkwiło mi w pamięci, tylko po 
prostu takich zdarzeń było zbyt dużo… 
Wiele radości mam na przykład wtedy, 
gdy patrzę na swoich pracowników. 
Często dołączają do naszego zespo-
łu jako bardzo młodzi ludzie, potem 
się rozwijają, stają się kierownikami, 
dyrektorami. Miło się obserwuje ich 
kariery i osiągnięcia. Wtedy człowiek 
widzi, że świat idzie do przodu i nic nie 
stoi w miejscu. I to jest powód do dumy. 

Co pana zdaniem było najtrudniejsze 
w historii firmy?
Rozwój firmy porównuję zawsze do 
małżeństwa. Ludzie czasami się kłócą 
bądź nawet rozwodzą. Momentami 
jest bardzo źle, a kiedy indziej z kolei 
bardzo dobrze. Najtrudniejsze były 
początki, brak wiary, szczególnie 
wśród wspólników. W końcu zabie-
raliśmy się za branżę źle postrzeganą 
społecznie. Niewiara w powodzenie 
całego przedsięwzięcia przełożyła się 
na niedostateczne finansowanie ze 
strony wspólników i donatorów. Ko-
nieczne było stworzenie odpowied-
nich procedur. Rynek był wtedy bardzo 
ubogi, jeśli chodzi o fachowców, a na 
ich pozyskanie zwyczajnie brakowało 
nam funduszy. 
Na naszą działalność miały i mają też 
wpływ wydarzenia gospodarcze i po-
lityczne. Wchodzimy w skład sektora 
finansowego, który jest bardzo czuły 
na tego typu zawirowania. Dotyczy to 
zwłaszcza kryzysów światowych, na 
które nasz kraj nie jest uodporniony. 
Wydarzenia polityczne z naszego rodzi-
mego podwórka, te najbardziej dotkli-
we, to z reguły twórcza ustawodawcza 
działalność posłów, którzy nie biorą 
odpowiedzialności za skutki gospodar-
cze powstałe w wyniku wprowadzenia 
źle napisanych ustaw. 

Dziś GPM „Vindexus” S.A. to spółka 
giełdowa, doskonale radząca sobie 
w trudnych dla branży finansowej 
realiach, odnotowująca co roku mi-
lionowe zyski…
To, że funkcjonujemy już tyle lat, to 
efekt determinacji ludzi. Stworzyliśmy 

NA NASZĄ 
DZIAŁALNOŚĆ 

MIAŁY I MAJĄ TEŻ 
WPŁYW WYDARZENIA 

GOSPODARCZE 
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WCHODZIMY 

W SKŁAD SEKTORA 
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DOTYCZY TO 

ZWŁASZCZA KRYZYSÓW 
ŚWIATOWYCH, 

NA KTÓRE NASZ KRAJ 
NIE JEST  

UODPORNIONY

zespół, który chciał wspólnie pracować. 
Bez tego nic by się nie udało. Gdy za-
czynaliśmy, na naszym pokładzie było 
zaledwie kilka osób. Obecnie zatrud-
niamy ponad 130 pracowników. Cały 
czas pracujemy nad strategią i planami 
związanymi z rozwojem i dalszą eks-
pansją. Ruch i zmiana są podstawą 
wszelkiego życia. 

Jakie przeszkody były najtrudniejsze 
do pokonania w początkowym okresie 
działalności, a jakie są teraz?
Zdobycie finansowania i zabezpie-
czenie jego obsługi. Na początku 

problemem był też brak rozpoznawal-
ności. Z czasem zniknął, co bardzo 
ułatwiło nam działanie. Teraz nie może-
my narzekać na anonimowość, ale też 
skala potrzeb jest inna. Bez wsparcia 
finansowego rozwój jest niemożliwy. 
Coraz istotniejsze jest planowanie 
zarówno przychodów, jak i kosztów. 
Liczy się też prawidłowe zarządzanie 
wierzytelnościami, połączone z rapor-
towaniem. Odnotować należy także 
wzrost roli działu IT i jego wpływu na 
funkcjonowanie firmy. 

Co najmocniej zmieniło się przez te 
25 lat w branży windykacyjnej?
Zdecydowanie postrzeganie tej dzia-
łalności. Dziś firmy windykacyjne to 
pełnoprawni uczestnicy rynku. Kilka 
podmiotów, w tym nasz, jest notowa-
nych na giełdzie. Rośnie ocena branży, 
zaufanie do niej, jej prestiż, także wśród 
inwestorów. Udział w takich biznesach 
przestał być wstydliwy. Istotnie wzrosła 
też rola regulatora, jakim dla giełdy 
jest Komisja Nadzoru Finansowego. 
To bardzo ważne, z moich spostrzeżeń 
oraz analizy tego, co się dzieje na rynku, 
wynika, że brak współdziałania mię-
dzy regulatorami a decyzjami sądów, 
które dotyczą spółek giełdowych, czę-
sto skutkuje dyskusyjnymi wyrokami. 
Zwłaszcza na etapie zabezpieczenia 
roszczeń. 

Spółka, na której czele pan stoi, to jesz-
cze firma rodzinna czy już korporacja? 
Pracują w niej pańska żona i dzieci. 
Niektórzy pracownicy są związani 
z nią od początku. Dba pan o załogę, 
chętnie inwestuje w rozwój ludzi, 
ale także szanuje czas prywatny – to 
bardzo rzadkie w dzisiejszych czasach 
i trudne w sytuacji, gdy zatrudnia się 
ponad 100 osób.
Tak dobre funkcjonowanie firmy jest 
niewątpliwą zasługą mojej rodziny, 
która zaangażowała się w prowadzenie 
tego biznesu. 
Dwoje moich najstarszych dzieci skoń-
czyło studia prawnicze – córka jest ad-
wokatem, a syn radcą prawnym. Oboje 
są związani z firmą, a dział finansowy 
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jest kierowany przez moją żonę, bez 
której wiedzy nie wyobrażam sobie 
funkcjonowania spółki. Niedawno, tuż 
po studiach ekonomicznych, dołączyła 
do nas moja najmłodsza córka, która 
jest obecnie doktorantką na tymże kie-
runku. Czy jesteśmy firmą rodzinną? 
I tak, i nie. Gdy mówi się o biznesie 
rodzinnym, to wszyscy myślą o kilku-
osobowej firmie prowadzącej działal-
ność produkcyjną bądź usługową. My 
zaś jesteśmy firmą bliską korporacji, 
giełdową, której zasady funkcjonowania 
znacznie odbiegają od utartych schema-
tów działania firmy rodzinnej. Ważny 
jest liczny management, a my jesteśmy 
tylko trybikami – być może ważnymi, 
ale jednak trybikami. Chociaż na pew-
no fakt, że rodzina jest zaangażowana 
w prowadzenie biznesu, zwiększa po-
ziom wiarygodności i jest wartością 
dodaną. 
Natomiast co do sposobu prowadzenia 
spółki i podnoszenia poziomu meryto-
rycznego całego zespołu, postrzegam 
swoją rolę jako – nazwijmy to – słu-
żebną. Pracownicy rzeczywiście mają 
szerokie możliwości kształcenia, firma 
chętnie inwestuje w ich rozwój. Idą za 
tym rzecz jasna awanse zawodowe. To 
dobry kierunek, którego będziemy się 
trzymać. Jestem zwolennikiem awan-
sów pionowych. Mają one dużo zalet, 
zarówno dla mnie, jako pracodawcy, 
jak i dla mojej kadry. Dla pracowni-
ków to prestiż i związany z tym wzrost 
wynagrodzenia (ale i obowiązków), 
a dla mnie radość z dokonania traf-
nego wyboru. Mam też na myśli to, że 
świetne CV to nie wszystko. Dla mnie 
znacznie istotniejszy jest monitoring 
pracy i zachowania danej osoby. To daje 
szerszy ogląd niż wszystkie dokumenty 
i dyplomy razem wzięte.
A pracownicy tworzą zespół… Trzeba pa-
miętać, że zespół jest w stanie pociągnąć 
do przodu każdą firmę, ale i skutecznie ją 
zlikwidować. Nie chcę oceniać wydarzeń 
w naszym kraju, ale jestem zdania, że 
sporo zakładów upadło, bo zwyczajnie 
brakowało chęci u pracowników do 
uratowania swoich miejsc pracy. I nie 
mówimy tu nawet o poświęceniu, ale 

o determinacji całego zespołu. Podkre-
ślam: zespołu efektywnego i sprawnie 
realizującego politykę firmy.

W rankingu firm notowanych na GPW, 
wypracowujących zysk netto przez 
ostatnie 10 lat, są państwo w czołówce. 
Jak to się robi?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć 
na to pytanie. Prawdę mówiąc, nie 
wszystko zależy tu od nas. Bardzo wiele 
dla uporządkowania i wzmocnienia 
prestiżu całej branży uczyniły regula-
cje stworzone przez Komisję Nadzoru 
Finansowego i Narodowy Bank Pol-
ski wraz z Ministerstwem Finansów. 
Pozwoliło to nam na dokonywanie 
skutecznych dla nas i jednocześnie 
przyjaznych dla osoby zadłużonej dzia-
łań. Nasze profesjonalne podejście 
dało wymierne profity finansowe, co 
ma odzwierciedlenie m.in. w noto-
waniach spółki na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

Jakie doświadczenie biznesowe uważa 
pan za najcenniejsze?
To pytanie najczęściej zadają mi ludzie 
młodzi. Wszyscy uważają, że jest jeden 
moment bądź jedna rzecz, o której 
warto dyskutować. Jest to oczywiście 
założenie błędne i naiwne. Doświad-
czenie biznesowe zbiera się całe życie. 
Podstawą, oprócz zdobycia kapitału 
i opracowania modelu biznesowego, 
jest stworzenie zespołu, który mo-
że te zadania zrealizować. Zespół to 
jest klucz do sukcesu. Oczywiste jest, 
że potrzebne są jasne i prawidłowo 
zdefiniowane dla nich cele. Ludzie 
też chcą być docenieni i zauważeni. 
Staramy się – tworząc na przykład 
różne rankingi wśród pracowników 
– wyróżniać najlepszych z imienia 
i nazwiska. 

Czy czuje się pan człowiekiem sukcesu? 
Czy uważa się pan za osobę spełnioną?
To chyba najtrudniejsze pytanie. 
Wszystko, co powiem, może być ode-
brane jako megalomania. Jedno jest 
pewne, pojawiamy się na tym świecie 
z zadaniem osiągnięcia spełnienia. Dla 

każdego z nas jest ono czymś innym. 
Dla mnie sukcesem jest stworzenie od 
podstaw przedsięwzięcia, które zna-
lazło swoje miejsce na rynku. Rotacja 
jest u nas mała, a to znaczy, że ludzie 
dobrze się czują w firmie. Widocznie 
praca tutaj daje im poczucie spełnienia 
i stabilności. Jest to dla mnie najwięk-
sza radość i nobilitacja. 
Poza tym, wszyscy dążymy do tego, aby 
być najlepszymi w swojej branży i ja 
w tym zakresie nie jestem wyjątkiem. 

Gdyby mógł pan cofnąć się w czasie, 
to czy coś by pan zmienił?
Zmieniłbym niewiele. Gdy spojrzę na 
swoją drogę życiową, zaczynam wie-
rzyć w przeznaczenie… Urodziłem się 
w małej miejscowości rolniczej, wśród 
ciężko pracujących ludzi, dla których to, 
czym teraz się zajmuję i jaką osiągnąłem 
pozycję, jest czymś niewiarygodnym 
i wręcz abstrakcyjnym. Skończyłem 
liceum ogólnokształcące z francuskim 
i łaciną, a potem kierunek lotniczy na 
Politechnice Warszawskiej. Prowadzi-
łem bardzo wiele biznesów z różnych 
branż. Najdłużej jestem związany z GPM 
„Vindexus” S.A. Na pewno doświad-
czenie, jakie zdobyłem, jest ogromne. 
A zadowolenie? Zdobywa się je też na 
bazie akceptacji swojego działania przez 
współpracowników i partnerów biz-
nesowych. 
To, o czym wspomniałem, dotyczy 
spraw biznesowych. Jestem praco-
holikiem, więc rodzinie poświęciłem 
bardzo niewiele czasu, czego szczerze 
żałuję. Wszystkie obowiązki z tym zwią-
zane obciążały moją żonę. Ten aspekt 
na pewno chciałbym zmienić, gdybym 
oczywiście mógł. 
Na swoje usprawiedliwienie chciałbym 
dodać, że – a jestem o tym przekona-
ny – miejsce, gdzie się urodziliśmy, 
determinuje nasze życie. Postawy spo-
łeczne, w jakich wyrastamy, są potem 
związane z naszym dalszym życiem. 
To też w części pokazuje skalę różnic 
dotyczących życia na wsi i w mieście, 
ale też funkcjonowania nas, ludzi wsi 
– tak z dumą siebie określam – w re-
aliach wielkomiejskich.

Czy udało się panu zrealizować zakła-
daną wizję rozwoju firmy?
Zrealizowanie wizji oznaczałoby, że 
nie mam już nic do zrobienia i mogę 
udać się na emeryturę, co nie jest dla 
mnie kuszącą perspektywą. Chociaż 
zrobiłem już bardzo wiele i spółka od 
wielu lat rozwija się zgodnie z moimi 
wytycznymi, to czuję, że mam jeszcze 
swojej firmie dużo do zaoferowania. 
Cały czas snuję odważne i dalekosiężne 
plany, których pomyślna realizacja 
zajmie mi z pewnością wiele lat. I bar-
dzo dobrze, gdyż nie wyobrażam sobie 
„słodkiej bezczynności” kojarzącej się 
wielu z okresem emerytalnym.

Czy jest pan z jakiejś swojej decyzji 
związanej z przewodzeniem firmie 
szczególnie dumny? A może jakiejś 
decyzji bardzo pan żałuje?
Skoro na początku byłem prezesem, 
potem przez kilkanaście lat przewod-
niczącym Rady Nadzorczej i zdecy-
dowałem się, pomimo wieku, wrócić 
na stanowisko prezesa, to znaczy, że 

Jedna z pierwszych firm 
windykacyjnych, które 
pojawiły się na polskim 
rynku; dziś należy 
do grona wiodących 
w sektorze zarządzania 
wierzytelnościami. Od 2009 r. 
spółka jest notowana na GPW 
w Warszawie. Przedmiotem 
działalności jest zarządzanie 
wierzytelnościami 
głównie poprzez ich 
zakup i windykację 
na własny rachunek lub 
do obsługiwanych funduszy 
sekurytyzacyjnych oraz 
windykacja na zlecenie, 
a priorytetem windykacja 
polubowna. 

GPM „Vindexus” S.A.
nie żałuję i wierzę w przyszłość firmy. 
Zdaję sobie sprawę, że zmiany na tak 
ważnym stanowisku to delikatna spra-
wa i że czasami jedynym sposobem, 
aby zmienić nastawienie drużyny do 
pracy, jest zmiana trenera. 
Jestem dumny z wielu osiągnięć. Przede 
wszystkim udało się nam zbudować 
zespół, wkomponować w jego skład 
moją rodzinę i funkcjonować bez zgrzy-
tów. Chciałbym pozostawić swojemu 
następcy firmę zajmującą stabilne 
i wysokie miejsce na rynku, dobrze 
postrzeganą przez akcjonariuszy i ob-
ligatariuszy.

Jakie plany biznesowe ma pana spółka 
na najbliższe lata?
Mamy wiele pomysłów i planów, trud-
no je teraz wszystkie wymienić. Mogę 
tylko powiedzieć, że pracujemy, roz-
patrujemy różne scenariusze działań 
i wybieramy ten, który dla naszej spółki 
jest najwłaściwszy. Jeśli się nam po-
wiedzie, to porozmawiamy przy okazji 
kolejnej rocznicy.

GOSPODARKA
wywiad
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Czy po tylu latach zdarza się panu 
myśleć o emeryturze?
Urodziłem się w czasach, kiedy nasz 
stan – chłopski – nie posiadał czegoś 
takiego jak emerytura. Ludzie pracują 
na roli do chwili, gdy starcza im sił. 
Mam podobną filozofię. Ponieważ moja 
forma fizyczna i psychiczna są bez 
zarzutu, na obecną chwilę o emery-
turze nie myślę. Zresztą plany, które 
posiadam, sięgają wiele lat naprzód, 
a w nich emerytury nie uwzględniam.
Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że 
życie emeryta stało się dziś o wiele bo-
gatsze i obfitujące w różne możliwości. 
Powstają uniwersytety trzeciego wieku, 
a seniorzy starają się aktywnie uczest-
niczyć w życiu społecznym, rodzinnym. 
Możliwości jest wiele, wystarczy tylko 
z nich skorzystać. 
Czytałem kiedyś wywiad z Kōnosuke 
Matsushitą, założycielem i twórcą po-
tęgi koncernu Matsushita Corp. Wspo-
minał w nim o sposobie angażowania 
się w życie firmy już po przejściu na 
emeryturę. Konkluzja jest jedna – praca 
to jest pasja, a pasji nie porzuca się 
tak łatwo. 
Na tę chwilę nie chciałbym jednak 
za wcześnie składać jednoznacznych 
deklaracji. Mam jeszcze pewne plany 
do zrealizowania i chcę służyć firmie 
swoją pomocą, ale jak ostatecznie bę-
dzie – czas pokaże.

Ci, którzy pana znają, wiedzą, że pan 
dużo pracuje, mało odpoczywa i cały 
czas ma głowę pełną pomysłów oraz 
wielką pasję – historię Polski. Jest 
pan też autorem bloga www.zteki-
prezesa.pl.
To rzeczywiście moje wielkie hobby. Do 
historii staram się podchodzić w spo-
sób analityczny. To jest to, czego zawsze 
brakowało i nadal brakuje na lekcjach 
w szkole.
Zdarzenia mają to do siebie, że cy-
klicznie powracają, stąd konieczność 
posiadania takiej wiedzy, aby błędów 
raz popełnionych nie powtarzać. 
Zwłaszcza my, Polacy, powinniśmy 
się ich wystrzegać. W czasie naszej 
tysiącletniej historii przeżyliśmy już 

PRZEDE WSZYSTKIM 
UDAŁO SIĘ NAM 

ZBUDOWAĆ ZESPÓŁ, 
WKOMPONOWAĆ 

W JEGO SKŁAD 
MOJĄ RODZINĘ 

I FUNKCJONOWAĆ 
BEZ ZGRZYTÓW. 

CHCIAŁBYM 
POZOSTAWIĆ 

SWOJEMU NASTĘPCY 
FIRMĘ ZAJMUJĄCĄ 

STABILNE I WYSOKIE 
MIEJSCE NA RYNKU, 

DOBRZE POSTRZEGANĄ 
PRZEZ AKCJONARIUSZY 

I OBLIGATARIUSZY

wszystko i niejednokrotnie za swe błędy 
i zaniechania zapłaciliśmy najwyższą 
cenę. Powinniśmy zrobić wszystko, 
aby wyciągnąć naukę z doświadczeń 
przeszłości i użyć jej do kreowania 
lepszej przyszłości.

Uważa pan, że złote czasy dla firm 
windykacyjnych już były, czy może są 
jeszcze dopiero przed nami?
Generalnie jestem optymistą. Przynaj-
mniej jeśli chodzi o „Vindexusa”. Mamy 
wszelkie możliwości rozwoju i na razie 
nie dostrzegam na horyzoncie żadnego 
poważnego niebezpieczeństwa.

Jubileusz firmy przypadł w trudnym 
okresie zarówno dla Polski, jak i całego 
świata. Wiemy jednak, że zawsze są 
przegrani i wygrani. A jak epidemia 
koronawirusa wpłynęła na funkcjono-
wanie firm windykacyjnych?
Trudno udzielić mi autorytatywnej 
wypowiedzi w imieniu całej branży. 
Zresztą nie czuję się do tego powoła-
ny. Dlatego odpowiem bardzo dyplo-
matycznie i filozoficznie zarazem: są 
różne momenty i w życiu, i w funk-
cjonowaniu firmy. Trudno określać, 
kto jest wygrany, a kto przegrany. Ge-
neralnie przegrani jesteśmy wszyscy. 
W końcu funkcjonujemy w systemie 

gospodarczym i jesteśmy narażeni na 
wszystkie mechanizmy, które go doty-
czą – te pozytywne i te negatywne. Teraz 
mamy czas recesji (może nie dotyka 
on równie mocno całej gospodarki) 
i musimy z tym żyć.
Na początku pandemii byłem lekko 
zaniepokojony myślami o tym, jaki 
wpływ na gospodarkę naszego kraju 
i świata może ona mieć. Na szczęście 
gospodarka nie stanęła całkowicie, 
ale tylko trochę wyhamowała. Przy-
puszczam, że mogło zaprocentować 
tu doświadczenie, jakie firmy i kraje 
Zachodu zdobyły, radząc sobie z kryzy-
sem finansowym w latach 2007–2009.
Ograniczenia, których obecnie do-
świadczamy, to zmiana modelu funk-
cjonowania windykacji polubownej. 
Już poprzednie ustawy z RODO na 
czele (sygnowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości) wprowadzały ograni-
czenia. Jednak to, co dzieje się obecnie, 
w dobie pandemii (a chyba wszyscy 
mamy świadomość, że to może potrwać 
jeszcze jakiś czas), wymusza na nas 
skierowanie większej uwagi na rozwój 
technik IT w zakresie kontaktu z dłuż-
nikiem. To zaś jest związane z całym 
szeregiem działań i generuje koszty 
finansowe. 
Oczywiste jest więc, że musimy zmienić 
metody działania i przystosować się do 
nowej sytuacji. Naszej firmie może to 
tylko wyjść na dobre.

Czego życzyć panu i firmie z okazji 
rocznicy?
Efektywnego rozwoju i dorównania naj-
lepszym z branży, ale z zastrzeżeniem 
stworzenia autorskiego modelu dzia-
łania. Dla obligatariuszy – satysfakcji 
z inwestycji, dla akcjonariuszy – zado-
wolenia z inwestycji i wiary w możli-
wości rozwoju spółki oraz zaufania 
do kadry kierowniczej. Firmie życzę 
kolejnych 25 lat sukcesów, a sobie – jeśli 
dopadnie mnie emerytura – poczucia 
wielkiej i autentycznej satysfakcji zwią-
zanej z tym, że pracowałem w ciekawej 
firmie. n

Rozmawiał Piotr Cegłowski

GOSPODARKA
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Wszyscy stęskniliśmy się 
za wieczorami w du-
żej grupie znajomych 
i przyjaciół. Minęło już 

parę lat od czasu, kiedy ja i znajomi 
z mojego rocznika zapraszaliśmy się 
wzajemnie, by świętować sześćdzie-
siątkę. Jeden z tych wieczorów, choć 
przebiegł podobnie jak wiele innych, 
pozostanie dla mnie niezapomniany. 
W połowie imprezy z toastem wystąpił 
syn jubilata, Jacek. Znam chłopaka od 
dziecka i wiem, że rodzice przeżywali 
z nim trudne czasy; w okresie dojrze-
wania zaliczył okres chuligańskich 
wybryków, alkohol i narkotyki. Tam 
stał przed nami 34-latek, ustatkowany 
ojciec rodziny, właściciel i prezes nie-
wielkiej firmy informatycznej. Opowia-
dał o tym, jak się wstydził, gdy ojciec 
odbierał go kiedyś z komisariatu. Bez 
wymówek, pouczeń, po prostu przy-
wiózł go do domu i zrobił mu coś do 
jedzenia. „Właśnie za to chciałbym 
ci, tato, podziękować: okazywałeś mi 
swoją miłość i zaufanie właśnie wtedy, 
gdy na nie najmniej zasługiwałem”. Nie 
tylko ja starłem łzę z oka.
Trudno o bardziej przekonujący przykład 
tego, jak ważne jest, w jaki sposób reagu-
jemy na zdarzenia, które są dla nas trudne 
do zaakceptowania. Czy wiele sensu ma 
to, że damy upust niezadowoleniu, wy-
puścimy z siebie parę i zrugamy kogoś? 
Osoba ta sama dobrze wie, że zawiniła, 
nie oczekuje od nas potwierdzenia ani 
uznania, a dodatkowe kary, wymówki 
i tyrady w takiej sytuacji nie pomogą. 
Szczególnie istotne jest to w przypadku 
ludzi, którzy są od nas zależni, takich 

Zarządzanie, wychowanie, 
zaufanie…
Nawet po sześćdziesiątce warto nad sobą pracować, a okazja ku temu szczególnie często 
przytrafia się nam w pracy

jak właśnie dzieci czy nasi współpra-
cownicy. Skutkiem jest prawie zawsze 
nieodwracalny spadek zaufania! W sy-
tuacjach krytycznych warto skoncen-
trować się na wsparciu, bo tylko tak 
możemy zbudować trwałe zaufanie, 
które w przyszłości powróci do nas 
z nawiązką. 
Trafiło to do mnie wyjątkowo silnie, 
bo był to okres, gdy podawałem w wąt-
pliwość wiele dotychczasowych życio-
wych priorytetów. Wstyd przyznać, że 
wcześniej, zajęty budowaniem firmy, 
pogonią za sukcesem albo jego odbu-
dową, chyba zbyt późno przeżyłem tzw. 
kryzys wieku średniego, czas refleksji 
i podsumowań. Okazuje się, że na-
wet po sześćdziesiątce można zacząć 
nad sobą pracować, a okazja ku temu 
szczególnie często przytrafia się nam 
w pracy. Oczekujesz zaufania od swoich 
pracowników? Chcesz, by mówili ci 
o swoich błędach, które zwykle łatwo 

udaje im się zamieść pod dywan. Tyl-
ko wówczas istnieje szansa na to, że  
z jej/jego doświadczenia wyciągnie-
my wnioski i nikt w firmie ich nie po-
wtórzy! Jedyną drogą do tego, abyś ty  
mógł/mogła im zaufać, jest to, że naj-
pierw oni zaufają tobie.
Postawa wyrozumiałości jest trudniej-
sza, jeśli mamy do czynienia z ludźmi 
dorosłymi. Wybaczamy błędy dzie-
ciom, „bo one jeszcze nie wiedzą…”. 
Dorośli natomiast wiedzą, co może się 
przydarzyć, i właśnie dlatego zwykle 
z uwagą podchodzą do swych zadań. 
Niestety, i tu zdarzają się błędy, ale 
często ich przyczyną okazuje się brak 
doświadczenia lub nieprzewidywalne 
dla wszystkich zbiegi okoliczności. 
Niejednokrotnie trudno nawet mówić 
o winie! Dlatego taka postawa, jaką 
pokazał ojciec Jacka, będzie w tym 
przypadku słuszniejsza. Gdy opadną 
emocje, przyjdzie jeszcze czas na to, by 
przeanalizować, co się stało i dlaczego.
W tym właśnie czasie byliśmy akurat 
w firmie w trakcie wprowadzania istot-
nych zmian organizacyjnych. Oddając 
prawo do podejmowania ważnych decyzji 
w ręce ludzi młodych, energicznych i za-
angażowanych, a jednak mało doświad-
czonych, byłem świadom związanego 
z tym ryzyka. Żeby uniknąć tego, że ludzie 
będą tuszować swoje wpadki, a przez to 
nie poznamy ich przyczyn, pracowałem 
nad tym, aby oni mi zaufali. A jednak 
w mojej firmie nikt nie popełnił tylu 
błędów co ja. Dlaczego? Ponieważ jako 
szef firmy od dawna mogłem je robić 
i właśnie na tych błędach zbudowałem 
swoje doświadczenie! n 

przedsiębiorca,  
manager i autor książek: 

„Sztuka życia”, „Szef, który 
ma czas” i „Szef, który myśli”

dr Andrzej Jeznach
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Prawniczką została pani trochę z przy-
padku.
Uwielbiałam historię i chciałam kształ-
cić się w tym kierunku; moja mama 
jednak stwierdziła, że hobby, owszem, 
ale studia muszę mieć poważne i przy-
szłościowe. Ukończyłam Wydział Prawa 
na Uniwersytecie Śląskim. Potem w Ło-
dzi ukończyłam studia podyplomowe 
z prawa Unii Europejskiej. Pracowałam 
wtedy w UOKiK. Był to szalenie ciekawy 
i intensywny okres w administracji 
państwowej, ponieważ wprowadzali-
śmy i dostosowywaliśmy system prawa 
polskiego do regulacji europejskich. 

Z tymi doświadczeniami wyjechała 
pani do Australii i po nostryfikacji dy-
plomu rozpoczęła pracę w kancelarii. 
Najpierw przeżyłam ogromny szok, 
stykając się bezpośrednio z anglosa-
skim systemem prawnym. Zaczęłam 
od tego, że na uniwersytecie w Sydney 
skończyłam roczne studia podyplo-
mowe z prawa międzynarodowego 
prywatnego, które zawierało elementy 
systemów europejskich i anglosaskich. 
Po ukończeniu studiów zdecydowałam 
się na nostryfikację mojego dyplomu. 
Prawo precedensowe bardzo mi się 
spodobało i rozpoczęłam przygotowa-
nia do egzaminów. 

Jak wygląda proces nostryfikacji?
To zależy, z jakiego kraju się przyjeżdża. 
Prawnicy z Anglii, RPA czy Kanady, 
czyli systemu common law, nie mają 
z tym problemów, wystarczy, że zaliczą 

Na antypodach prawa
Adwokat Iwona Pruszyńska mówi nam o swojej pracy w Australii i zawiłościach 
systemów prawa europejskiego i anglosaskiego 

W AUSTRALII  
NIE MA APLIKACJI 

SĘDZIOWSKIEJ, 
TRZEBA ZDOBYĆ 
DOŚWIADCZENIE 

ZAWODOWE ORAZ 
RENOMĘ PRAWNIKA- 

-MĘDRCA, A TO CZĘSTO 
WYMAGA PRZEJŚCIA 

PRZEZ WSZYSTKIE 
STOPNIE, ZACZYNAJĄC 

OD PRAKTYKI JAKO 
SOLICITOR, A KOŃCZĄC 

NA PRAKTYCE 
BARRISTERA

prawo konstytucyjne, jednak dla praw-
ników z systemu prawa stanowionego, 
do których należy Polska, nostryfikacja 
oznacza praktycznie konieczność zali-
czenia całego materiału studiów praw-
niczych. Kurs prawa na uniwersytecie 
trwa trzy lata. Nostryfikujący się praw-
nicy nie muszą uczęszczać na zajęcia, 
wystarczy, że co pół roku podejdą do 
egzaminów semestralnych. Egzaminy 
odbywały się w systemie open books, 
tzn. mogłam na nie przynieść dowolną 
liczbę książek i materiałów, żeby się 
nimi wspomagać. 

Czyli trochę jak w powiedzeniu, że 
dobry prawnik nie musi wiedzieć, ale 
musi wiedzieć, gdzie szukać. 
Tak, ale proszę mi wierzyć, że w trak-
cie egzaminu ogrom materiału, stres 

i presja czasu są tak duże, że jak się 
nie umie, to książki nie pomogą. Pod-
sumowując, w Polsce jest ciężej skoń-
czyć studia niż w Australii, ponieważ 
studia są dłuższe i dochodzi aplikacja. 
W Australii nie ma aplikacji. Po trzech 
latach kursu teoretycznego i odbyciu 
półrocznego kursu praktycznego moż-
na rozpocząć pracę w zawodzie. 

Na czym polega ta praktyka?
Na pół roku absolwenci zostają zgrupo-
wani w wirtualnych kancelariach, które 
w ramach przydzielanych im spraw 
reprezentują klientów przeciwko sobie. 
Mimo że są to tylko zajęcia praktyczne, 
są one przez prowadzących mento-
rów symulowane w ten sposób, że od-
zwierciedlone są atmosfera i tryb pracy 
prawdziwej kancelarii. Tym samym 
pracuje się pod stresem, z trudnym 
klientem, z nagłymi, nieprzewidzia-
nymi wydarzeniami lub ze zwrotami 
sytuacji. W tym czasie nasze działania 
są poddawane ciągłym ocenom przez 
mentorów i zakończone egzaminem 
na sali rozpraw. Kurs praktyczny słynie 
ze swojej niesłychanej intensywno-
ści i szkolenia młodych prawników 
do pracy w stresie. To sprawia, że po 
ukończeniu praktyki studenci są gotowi 
do pracy. 

W Australii dzielimy zawód prawniczy 
na dwa rodzaje – solicitor i barrister. 
Czym różnią się te dwa tytuły?
Po zdaniu egzaminów, odbyciu prak-
tyki oraz wpisaniu na listę prawników 

GOSPODARKA
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przy Sądzie Najwyższym danego stanu 
otrzymuje się tytuł solicitor, czyli coś 
w rodzaju prawnika pierwszego kon-
taktu. Solicitor to ta osoba, do której 
trafia klient i która prowadzi klienta 
przez cały czas trwania sprawy. To on 
przygotowuje dokumenty, doprowadza 
do ewentualnej ugody, reprezentuje 
klienta przed organami władzy pań-
stwowej. Jeśli jednak sprawa ma trafić 
do sądu i solicitor otrzyma od sędziego 
termin rozprawy, do gry wchodzi barri-
ster, czyli prawnik procesowy, który na 
zlecenie solicitora reprezentuje klienta 
na wszystkich rozprawach. Barrister 
nie pracuje bezpośrednio z klientem. 
Jest to prawnik specjalizujący się w ora-
torstwie oraz jest odpowiedzialny za 
posiadanie wiedzy z dziedziny prawa 
procesowego i procedur sądowych. 
W prawie precedensowym procedury 
sądowe są dynamiczne i detaliczne. 
Barrister śledzi je na bieżąco. To jego 
zadanie. Obaj prawnicy w hierarchii 
mają równorzędną pozycję, ale bar-
rister jest lepiej opłacany ze względu 
na bardziej stresogenną pracę. Biorąc 
pod uwagę, że w systemie common law 
sąd wydaje rozstrzygnięcia na pod-
stawie słuszności i sprawiedliwości 
społecznej, umiejętność barristera 
do przekonania sędziego do swoich 
racji jest podstawą sukcesu. Mówiąc 
kolokwialnie, im barrister ma lepsze 
gadane, tym lepiej. Klient jest gotowy 
zapłacić za to najwyższą stawkę. Ich 
umiejętności oratorskie, argumentacja, 
sposób przekonywania są kluczowe, 
bo sędzia podejmie decyzję nie tak 
jak u nas, w oparciu o konkretny prze-
pis, ale jedynie o argumenty obu stron 
i przepisy o bardzo generalnym charak-
terze. Stąd utalentowany oratorsko bar-
rister zarabia ogromne pieniądze. Za 
dzień pracy, na który składa się analiza 
dokumentów przygotowanych przez so-
licitora oraz udział w rozprawie, bierze 
średnio 10 tys. dol. australijskich, czyli 
około 28 tys. polskich złotych.

W takim razie dla osób gorzej sytuowa-
nych trudno tam o sprawiedliwość. 
Z jednej strony to prawda, z drugiej 

Ukoronowaniem kariery prawniczej 
jest zawód sędziego. Co trzeba zrobić, 
żeby nim zostać?
W Australii nie ma aplikacji sędziowskiej, 
trzeba zdobyć doświadczenie zawodowe 
oraz renomę prawnika-mędrca, a to często 
wymaga przejścia przez wszystkie stop-
nie, zaczynając od praktyki jako solicitor, 
a kończąc na praktyce barristera. Ci ostatni 
najbardziej doświadczeni, kiedy zwalnia 
się stanowisko sędziowskie, mogą zgłosić 

swoją kandydaturę. W drodze do kariery 
sędziego liczą się: wiedza, doświadczenie, 
całkowita apolityczność oraz autorytet 
społeczny. Sędzia w Australii cieszy się 
olbrzymim szacunkiem i prestiżem. 

Od dwóch lat prowadzi pani samo-
dzielnie kancelarię w Sydney.
Tak, jest to kancelaria międzynarodo-
wa. Składają się na nią dwa oddziały 
w Polsce i jeden w Australii. 

Kim są pani klienci?
Osoby fizyczne i firmy. Jeśli chodzi 
o tych pierwszych, to większość 
naszych spraw dotyczy postępowań 
spadkowych z elementem bądź austra-
lijskim, bądź polskim. Krótko mówiąc, 
reprezentuję australijskich spadkobier-
ców w Polsce i polskich spadkobierców 
w Australii. Ze względu na znaczne 
różnice w obu systemach prawnych, 
różnice językowe i kulturowe, prze-
prowadzenie międzynarodowego 
postępowania spadkowego wymaga 
wiedzy i doświadczenia. Specjalizu-
jemy się również w poszukiwaniu 
zaginionych lub ukrytych testamentów, 
a bywa i tak, że musimy ustalić, gdzie 
(w Polsce czy w Australii) znajduje się 
masa spadkowa i w jakim procencie. 
A jest o co walczyć, bo, dla przykładu, 
stumetrowe mieszkanie w Australii 
potrafi kosztować około 2 mln dol. 
Z tego właśnie powodu australijska 
rodzina spadkodawcy potrafi ukryć 
dokumenty przed spadkobiercami 
z Polski. Nasza praca polega na tym, aby 
odtworzyć całą dokumentację i dopro-
wadzić postępowanie do korzystnego 
dla naszych klientów rozstrzygnięcia. 
Następna kategoria to sprawy rodzinne. 
Bardzo często związane z rozwodami, 
podziałem majątku pomiędzy małżon-
kami z różnych krajów oraz opieką 
nad dziećmi.

A firmy?
To przede wszystkim zakładanie spółek 
i organizowanie działalności gospodar-
czej dla klientów polskich działających 
w Australii. Generalnie są to klienci 
z branży handlowej, kosmetycznej, ener-
getyki i sektora górniczego; w przypad-
ku tego ostatniego – np. zajmujący się 
sprzedażą maszyn. Ostatnio zgłosił się 
do nas klient zainteresowany ustawia-
niem w Australii wiatraków produku-
jących energię elektryczną. Bardzo się 
cieszę, że coraz więcej przedsiębior-
czych Polaków przybywa do Australii 
i zakłada swoje firmy, a my możemy 
im pomóc w załatwieniu wszystkich 
formalności. n

rozmawiał Jarek Dotka

jednocześnie i solicitor, i barrister. Po 
wyjściu z rozprawy barrister referuje 
bezpośrednio solicitorowi, omawiają 
dalsze ewentualne kierunki działań, 
decydują o przygotowaniu do zeznań 
kolejnych świadków itd. Solicitor 
następnie przekazuje uzgodnienia 
klientowi i pracuje z nim nad przygo-
towaniem sprawy do kolejnego etapu.
Ponadto dla ubogich obywateli istnieje 
możliwość reprezentacji z urzędu.

jednak trzeba być bardzo pewnym 
swoich racji, żeby zaryzykować takie 
wydatki. Ta bariera kompletnie odcina 
pieniactwo i powoduje, że ogromna 
liczba spraw zostaje rozstrzygnięta 
w ramach mediacji. Pozwala to unik-
nąć nie tylko kosztów sądowych, 
lecz także podwójnej reprezentacji: 
solicitor i barrister. Proszę bowiem 
pamiętać, że w trakcie postępowa-
nia sądowego nad sprawą pracują 
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Iwona Pruszyńska

Ulubiona marka samochodu › BMW 

Biżuteria › Tiffany 

Kuchnia › „Lubię gotować, 
a w szczególności bardzo cenię kuchnię 
wietnamską i tajską; z europejskich – 
włoską i francuską”. 

Restauracja › „Polecam w Sydney 
restaurację Caterina specjalizującą się 
w owocach morza; pyszne jedzenie 
i przepiękny widok na zatokę, zwłaszcza 
o zachodzie słońca”.

Hobby › „Wschodnie sztuki walki, 
a zwłaszcza kick boxing. Wcześniej przez 
pięć lat ćwiczyłam judo, praktykuję 
również jogę i medytację. Bardzo dużo 
podróżuję, nie korzystam jednak z biur 
podróży, fascynuje mnie dzika natura. 
Pod tym względem uwielbiam oczywiście 
Australię i Nową Zelandię”. 
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Związek między średnim 
wynagrodzeniem w Polsce 
a cenami nieruchomości jest 
wyjątkowo silny, w ostatnich 

latach wynosił ponad 90 proc. Analiza 
pierwszego wskaźnika pozwala więc 
przewidzieć, jak będzie kształtować się 
wartość mieszkań i domów w najbliż-
szym czasie. Według prognoz NBP pod 
koniec 2022 r. średnie wynagrodzenie 
w Polsce powinno przekroczyć 6000  zł 
brutto. 
Prognozy dotyczące wzrostu wyna-
grodzeń (a tym samym cen mieszkań) 
mają też swoje uzasadnienie w prze-
widywanym wzroście PKB i ożywieniu 

wyraźne ożywienie na rynku nieru-
chomości. W czasie lockdownu wielu 
Polakom doskwierała mała przestrzeń 
mieszkania. To spowodowało chęć 
zakupu większej nieruchomości lub 
nabycia tzw. second home. Posiada-
nie drugiego, najlepiej nadmorskiego 
mieszkania, do którego można swo-
bodnie wyjeżdżać na weekend lub 
wakacje, staje się już trendem. Nową 
funkcją second home jest też praca 
zdalna, która wymaga dodatkowej 
przestrzeni pod home office. W mi-
nionym roku intensywnie rozwinął się 
również rynek apartamentów w nad-
morskich miejscowościach. Ten trend 
na pewno utrzyma się w najbliższych 
latach. Wszystkie te czynniki wywołały 
duże zainteresowanie i ruch na rynku 
nieruchomości. n

od kilkunastu lat 
związany z branżą,  

ekspert rynku nieruchomości  
miesięcznika „Manager” 

Piotr Tarkowski

Mieszkania będą droższe
W ciągu najbliższych dwóch lat ceny nieruchomości będą rosły w tempie 4–7 proc. 
rocznie. Wskazuje na to zarówno korelacja między średnim wynagrodzeniem a wysokością 
cen mieszkań, jak i oczekiwane ożywienie koniunktury w nadchodzących latach

Prognozowane średnie wynagrodzenie brutto w sektorze 
przedsiębiorstw w latach 2021–2022 (w zł miesięcznie)
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Średnie ceny nieruchomości w siedmiu głównych polskich  
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NBP i GUS
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koniunktury. W 2022 r. do Polski tra-
fią obiecane dofinansowania unijne 
z Funduszu Odbudowy. Będą one miały 
znaczący wpływ na wzrost PKB i po-
budzenie gospodarki.

Ratunek dla kapitału

Rok 2020 był rokiem gotówki. Śred-
nio aż 60 proc. nieruchomości zostało 
sprzedanych za pośrednictwem trans-
akcji gotówkowej, co jest efektem mi-
nimalnych stóp procentowych. Polacy 
wycofali aż 77 mld zł z lokat w obawie 
przed stratą majątku. Te pieniądze trze-
ba było bezpiecznie zamrozić, a zakup 
mieszkania jest jednym z najlepszych 
rozwiązań. Wszystko wskazuje na to, 
że następne dwa lata będą pod tym 
względem podobne. Dalej będziemy 
obserwować wycofywanie pieniędzy 
z banków i lokowanie ich w nieru-
chomości, co jest atrakcyjną metodą 
inwestowania. Ciągły wzrost wartości 
mieszkań, domów i działek sprawia, że 
jest to rentowny i bezpieczny sposób 
lokowania swoich oszczędności i nad-
wyżek kapitałowych. Mimo bieżących 
problemów na rynku najmu krótkoter-
minowego wynajem długookresowy 
przynosi dziś od 4 do nawet 7 proc. 
zwrotu. 

Nowe potrzeby

Na ceny mieszkań ma wpływ nie 
tylko popyt inwestycyjny, lecz także 
ten wynikający z potrzeb klientów. 
A te zmieniły się w czasie pandemii. 
Już w IV kwartale 2020 r. zauważono 

kw
ie

ci
eń

 2
02

0

kw
ie

ci
eń

 2
02

1

kw
ie

ci
eń

 2
02

2

st
yc

ze
ń 

20
20

st
yc

ze
ń 

20
21

st
yc

ze
ń 

20
22

kw
ie

ci
eń

 2
02

0

m
ar

ze
c 

20
20

m
ar

ze
c 

20
21

m
ar

ze
c 

20
22

lu
ty

 2
02

0

lu
ty

 2
02

1

lu
ty

 2
02

2

kw
ie

ci
eń

 2
02

1

kw
ie

ci
eń

 2
02

2

5000

5250

5500

5750

6000

6250

INWESTOR
nieruchomości

INWESTOR
nieruchomości



MANAGER-REPORT 
marzec 2021

MANAGER-REPORT 
marzec 2021

4948
MANAGER-REPORT 

marzec 2021
MANAGER-REPORT 

marzec 2021

Znacznie nasiliła się w ostat-
nim czasie działalność 
podmiotów związanych 
z różnymi państwami, któ-

re stosują zaawansowane techniki 
wywiadowcze, zagrażające celom 
o dużej wartości. Grupy przestęp-
cze przeniosły swoją działalność do 
chmury, aby ukryć się wśród tysięcy 
legalnie istniejących firm. Do tego 
napastnicy opracowali nowe sposoby 
przeszukiwania sieci  celem jeszcze 
sprawniejszego zlokalizowania sys-
temów podatnych na oprogramowa-
nie ransomware.
Kluczowe statystyki prezentujące głów-
ne trendy w obszarze cyberzagrożeń:
q  Microsoft zablokował 13 mld złośli-

wych i podejrzanych wiadomości e-
-mail. Z tej puli 1 mld zawierał adresy 
URL utworzone wyłącznie po to, aby 
przeprowadzić atak phishingowy na 
dane uwierzytelniające.

q  Najczęstszym powodem naruszeń 
bezpieczeństwa w sieci był ransom-
ware.

q  Najpopularniejsze techniki ataków 
stosowane przez podmioty związane 
z poszczególnymi państwami w cią-
gu ostatniego roku to rozpoznanie, 
zbieranie danych logowania, złośliwe 
oprogramowanie i wykorzystanie 
wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

q  Na ataki narażone są także urządze-
nia wykorzystujące Internet Rzeczy 
(IoT). W I połowie 2020 r. liczba ata-
ków na nie wzrosła o 35 proc. w sto-
sunku do II połowy 2019 r.

Mając na uwadze podniesienie stop-
nia wyrafinowania ataków, ważniejsze 
niż kiedykolwiek jest podjęcie kroków 
w celu ustanowienia nowych zasad bez-
pieczeństwa w cyberprzestrzeni. Cho-
dzi o to, by wszystkie organizacje, czy 
to agencje rządowe, czy przedsiębior-
stwa, inwestowały w ludzi i technologie 

pomagające powstrzymać ataki. Co 
więcej, należy koncentrować się na 
podstawach, w tym na regularnym 
stosowaniu aktualizacji zabezpieczeń, 
kompleksowych zasadach tworzenia 
kopii zapasowych, a zwłaszcza na 
umożliwieniu uwierzytelniania wielo-
składnikowego (MFA). Dane Microsoftu 
pokazują, że samo włączenie usługi 
MFA zapobiegłoby większości ataków.

Grupy przestępcze usprawniają 
techniki

W ciągu ostatnich kilku miesięcy do-
strzegliśmy, że cyberprzestępcy zazwy-
czaj stosują złośliwe oprogramowanie 
wykorzystujące ludzką ciekawość i po-
trzebę informacji. Codziennie zmienia-
ją tylko przynęty, aby dostosować się 
do aktualnego cyklu informacyjnego, 
co widać po wykorzystaniu przez nich 
pandemii COVID-19.

Chociaż ogólna skala złośliwego opro-
gramowania była względnie stała, na-
pastnicy wykorzystali ogólnoświatowy 
strach przed koronawirusem, tworząc 
społeczne przynęty opierające się na 
zainteresowaniu tematem pandemii. 
W ostatnich miesiącach zmniejszyła się 
jednak liczba ataków phishingowych 
związanych z COVID-19. Kampanie 
te były wycelowane w  szerokie gro-
no konsumentów, a także wybrane 
sektory, takie jak opieka zdrowotna.
W ostatnich latach cyberprzestępcy kon-
centrowali się głównie na atakach wyko-
rzystujących złośliwe oprogramowanie. 
Niedawno skupili się na phishingu (ok. 
70 proc.) jako bardziej bezpośrednim 
sposobie osiągnięcia celu, jakim jest 
gromadzenie indywidualnych danych 
uwierzytelniających. Aby skłonić ludzi 
do rezygnacji z poświadczeń, osoby 
atakujące często wysyłają e-maile imitu-
jące znane marki. Bazując na telemetrii 
Office 365, najpopularniejsze sfałszo-
wane marki wykorzystywane w tych 
atakach to Microsoft, UPS, Amazon, 
Apple i Zoom.
Ponadto coraz częściej obserwuje się 
ataki, które są szybko przekształcane 
w celu uniknięcia wykrycia. Morphing 
jest używany do zmieniania domen, ad-
resów e-mail, szablonów treści i domen 
URL. Celem jest zwiększenie kombinacji 
odmian, aby pozostać niezauważonym.

Podmioty państwowe zmieniają 
cele

Państwa dostosowały się do zmieniają-
cych się celów politycznych w swoich 
krajach. Microsoft zaobserwował, że 
16 różnych podmiotów reprezentują-
cych wybrane kraje dokonało ataków 
na klientów firmy zaangażowanych 
w globalną walkę z COVID-19 lub wy-
korzystało kryzys jako swoistą przynę-
tę zwiększającą możliwość kradzieży 
danych uwierzytelniających i dostar-
czania złośliwego oprogramowania. 
Te ataki związane z pandemią były 
wymierzone w czołowe rządowe or-
ganizacje opieki zdrowotnej. Celem 
były również organizacje akademickie 

Digital Defense Report 
a pandemia

Z najnowszego raportu firmy Microsoft wynika, że cyberataki stają się coraz bardziej 
wyrafinowane. Do ich przeprowadzenia przestępcy wykorzystują metody, które utrudniają 
ich wykrycie i zagrażają nawet najbardziej odpornym celom 

TYLKO REGULARNA 
AKTUALIZACJA 
ZABEZPIECZEŃ, 
KOMPLEKSOWE 

ZASADY 
TWORZENIA KOPII 

ZAPASOWYCH ORAZ 
UWIERZYTELNIANIE 

WIELOSKŁADNIKOWE 
MOGĄ SKUTECZNIE 

ZAPOBIEC 
WIĘKSZOŚCI  

ATAKÓW

i komercyjne, zaangażowane w badania 
nad szczepionkami.
W ubiegłym roku podmioty związane 
z państwami w dużej mierze skupiły 
się na organizacjach nienależących do 
infrastruktury krytycznej. Powszechny-
mi celami były organizacje pozarządo-
we (NGO), organizacje praw człowieka 
i ośrodki analityczne, zajmujące się 
polityką publiczną, stosunkami mię-
dzynarodowymi lub bezpieczeństwem. 
Tendencja ta może sugerować, że pod-
mioty związane z państwami narodo-
wymi celują w osoby, które mogą po-
móc w kształtowaniu oficjalnej polityki 
rządu. Większość grup przestępczych 
wywodziła się z Rosji, Iranu, Chin i Ko-
rei Północnej.

Ransomware wciąż stanowi 
zagrożenie

Zaszyfrowane i utracone pliki oraz 
groźby okupu stały się teraz głównym 
powodem obaw większości zespołów 
wykonawczych ds. bezpieczeństwa. 
Wzorce ataków pokazują, że cyberprze-
stępcy wiedzą, kiedy nastąpi moment 
zmniejszenia uwagi, taki jak święta, 
który wpłynie na zdolność organizacji 
do wprowadzania zmian zwiększają-
cych odporność sieci. Wiedzą oni, kiedy 
organizacje będą bardziej skłonne do 
płacenia okupów niż do przestojów, 
na przykład podczas cykli rozlicze-
niowych w branży zdrowia, finansów 
i usług prawniczych.

Przestępcy wykorzystali kryzys 
COVID-19 do skrócenia czasu przebywa-
nia w systemie ofiary, najwyraźniej wie-
rząc, że w wyniku wybuchu pandemii 
zwiększy się gotowość do zapłaty. W nie-
których przypadkach cyberprzestępcy 
przechodzili od pierwszego wejścia do 
żądania okupu w mniej niż 45 minut.

Praca z domu rodzi nowe 
wyzwania

Na przedstawione w raporcie dane ma 
wpływ nie tylko rozwój technologicz-
ny, lecz także COVID-19. Wiele firm, 
instytucji czy organizacji przestawiło 
się bowiem na pracę zdalną. To zaś 
pociąga za sobą wykorzystywanie przez 
pracowników wielu sieci o różnych 
stopniach zabezpieczenia. Dzięki temu 
dla cyberprzestępców otwarte zostały 
liczne furtki, które łatwo sforsować, 
aby wyłudzić dane logowania i przejąć 
kontrolę nad firmowymi zasobami. 
O tym, jak powszechne są tego typu ata-
ki, niech świadczy fakt, że aż 73 proc. 
CISO zbadanych przez Microsoft przy-
znaje, że w ciągu minionego roku do-
szło w ich organizacjach do wycieku 
danych, w tym także tych wrażliwych. 
Cyberprzestępcy wciąż stosują dobrze 
sprawdzone metody działania.
W I połowie 2020 r. dało się zaobserwo-
wać wzrost liczby ataków polegających 
na przejęciu tożsamości użytkownika 
na kontach przedsiębiorstw. Ta technika 
ataku wykorzystuje systematyczne zga-
dywanie listy haseł, zrzucone poświad-
czenia z poprzednich naruszeń lub inne 
podobne metody w celu wymuszone-
go uwierzytelnienia na urządzeniu lub 
w usłudze. Biorąc pod uwagę częstotli-
wość odgadywania haseł, wyłudzania 
ich, kradzieży przy użyciu złośliwego 
oprogramowania lub ponownego ich 
wykorzystywania, bardzo ważne jest, 
aby ludzie łączyli hasła z drugą formą 
silnych danych uwierzytelniających. Dla 
organizacji włączenie uwierzytelniania 
wieloskładnikowego jest obecnie dzia-
łaniem niezbędnym. n

Wojciech Gryciuk
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To główne wnioski z przepro-
wadzonego na zlecenie Das-
sault Systèmes badania PMR: 
„Gotowość polskich firm pro-

dukcyjnych na transformację cyfrową 
i migrację do chmury. Analiza sytuacji 
w obliczu pandemii COVID-19”. Zostało 
przeprowadzone w III kwartale 2020 r. 
wśród średnich i dużych firm produk-
cyjnych w Polsce z sektorów: transport 
i mobilność, urządzenia przemysłowe, 
lotnictwo oraz home & lifestyle.
Z badania wynika, że chociaż 73 proc. 
przedsiębiorstw przemysłowych 
w Polsce odczuło negatywne skutki 
COVID-19, stosunkowo dobrze poradziły 
sobie one w czasie pandemii. Jedna 
trzecia z nich ocenia swoją kondycję 
finansową w 2020 r. pozytywnie w po-
równaniu z rokiem poprzednim, a dla 
ponad połowy wyniki będą porówny-
walne rok do roku. Niemniej jednak 
więcej niż połowa badanych firm uważa, 
że pandemia COVID-19 negatywnie 
wpłynie na ich sektor w 2021 r. 
W wyniku pandemii 42 proc. firm zmie-
nia także priorytet biznesowy, chcąc 
w większym stopniu zadbać o dotych-
czasowych klientów oraz podejmować 
działania mające na celu pozyskiwanie 
nowych. Wśród innych potrzeb wymie-
niono wzrost efektywności biznesowej 
oraz innowacyjność w zakresie nowych 
produktów i usług. Okres pandemii wy-
raźnie pokazał managerom IT potrzebę 
wdrożenia skuteczniejszych procesów 
produkcyjnych, ponieważ istniejące 
systemy w wielu przypadkach okazały 
się niewystarczające. 

oprogramowania do chmury w cią-
gu najbliższych 2–3 lat potwierdziło 
33 proc. badanych firm. 
46 proc. ankietowanych deklaruje 
przy tym, że już korzysta z rozwiązań 
w chmurze, a wśród kluczowych ko-
rzyści wdrożenia wymienia: 
r  umożliwienie pracy zdalnej (64 proc.),
r  optymalizację kosztów (47 proc.),
r  zmniejszenie zapotrzebowania 

na wyspecjalizowany personel IT 
(45 proc.),

r  niezależność od awarii sprzętu 
(36 proc.),

r  dodatkową ochronę i wsparcie czy 
większą elastyczność (36 proc.).

Równocześnie z grupy firm, które 
jeszcze nie wdrożyły rozwiązań cloud,  
67 proc. twierdzi, że w swoich planach 
na najbliższe lata nie ma migracji do 
chmury. Główną barierą we wdrażaniu 
rozwiązań chmurowych jest budowa 
własnej infrastruktury IT. Co czwarty 
podmiot obawia się o bezpieczeństwo 
danych w chmurze, wskazuje na brak 
wystarczającej wiedzy na temat cloud 
computing oraz na niską wartość usług 
dodanych w chmurze. 

Niskie nasycenie chmurą
Badane firmy oceniają stopień nasyce-
nia branży rozwiązaniami chmurowymi 
jako stosunkowo niski. Tym samym 
widzą szeroki obszar działania dla do-
stawców usług chmurowych, których 

celem jest upowszechnienie rozwią-
zań cloud. Ankietowani managerowie 
wskazali na działania, które powinni 
podjąć dostawcy, aby zwiększyć zain-
teresowanie rozwiązaniami w chmu-
rze obliczeniowej:
r  prezentację atrakcyjnych cenowo 

ofert (47 proc.),  
r  zestawienie kosztów (40 proc.),
r  organizowanie szkoleń dla decyden-

tów w zakresie inwestycji w nowe 
rozwiązania (40 proc.),

r  przejrzystość kosztów (34 proc.), 
r  kalkulacje dotyczące optymalizacji 

poszczególnych procesów realizowa-
nych przez firmę (34 proc.).

Wyniki badania wskazują, że aspekt 
finansowy chmury ma wciąż kluczo-
we znaczenie w podejmowaniu decyzji 
o migracji do rozwiązań cloud. Pokazuje 
to, jak duża jest potrzeba edukacji rynku 
i bliższej współpracy firm z dostawcami 
nad opracowaniem konkretnych projek-
tów. Współpraca powinna uwzględniać 
różne modele integracji chmury oraz wy-
nikające z tego krótko- i długoterminowe 
korzyści, np. skalowalność i zdolność 
szybkiego reagowania oferowane przez 
środowiska chmurowe. Istotne jest też 
budowanie kompetencji w zakresie roz-
wiązań cloud w firmach produkcyjnych.
Pełna wersja badania jest dostępna na: 
https://discover.3ds.com/pl/cloud-and-
-digital-transformation-readiness. n

Wojciech Gryciuk

Branża produkcyjna 
w obliczu pandemii
COVID-19 wzmocnił zainteresowanie transformacją cyfrową wśród firm produkcyjnych 
w Polsce. Jedna trzecia z nich planuje migrację do chmury

Biznes musi trwać

 Zarówno duże organizacje, jak i firmy z sektora 
SMB mierzą się dziś z podobnymi wyzwaniami: 

problemy stają się coraz bardziej złożone, wymagają 
szybkiej reakcji, połączenia wiedzy i umiejętności 
różnych osób lub działów. W ostatnim roku 
dotychczasowe problemy zostały dodatkowo 
spotęgowane pandemią koronawirusa, która 
wyraźnie pokazała, jak ważne jest dostosowywanie 
procesów do aktualnej sytuacji, a tym samym 
zapewnienie sprawnego funkcjonowania w każdych 
warunkach. 
Badanie PMR, przeprowadzone na zlecenie 
Dassault Systèmes, pokazało wiele pozytywnych 
sygnałów z rynku. Jednym z nich jest plan 
migracji do chmury w ciągu następnych 2–3 lat, 
deklarowany przez jedną trzecią ankietowanych 
przedsiębiorstw, które dotychczas nie wdrożyły 
rozwiązań cloud. Coraz więcej organizacji 
dostrzega, że chmura nie jest już tylko prostym 
zamiennikiem dotychczasowych systemów, 
fizycznie zainstalowanych na terenie firmy. 
Przedsiębiorstwa, które zainwestowały w cloud 
computing, są elastyczne pod względem 
zakupu zasobów informatycznych, mogą 
szybko zwiększać lub zmniejszać zdolności 
produkcyjne oraz minimalizować wydatki 
inwestycyjne. Chmura przynosi innowatorom 
także wiele innych korzyści, choćby poprawia 
integralność danych czy umożliwia współpracę 
osób związanych z projektem, często pracujących 
w odległych lokalizacjach.
W cyfrowej, ale też COVID-owej rzeczywistości 
tradycyjny model pracy, gdzie wszystkie zespoły 
działały jako odrębne zbiory osób, już się nie 
sprawdza. Odpowiedzią na nowe wyzwania 
jest solidna platforma, taka jak 3DEXPERIENCE 
w chmurze od Dassault Systèmes, która zapewnia 
wszystkim interesariuszom dostęp do jednej wersji 
danych, jedynego źródła prawdy (ang. Single 
Source of Truth) w czasie rzeczywistym. q

Country Manager na Polskę
Dassault Systèmes

Ireneusz Borowski

Czy zna Pan/Pani pojęcie transformacji cyfrowej

Potrzeba edukacji rynku
Z badania wynika, że zdecydowana 
większość firm w Polsce (73 proc.) zna 
pojęcie transformacji cyfrowej. Termin 
ten wiąże się dla nich głównie z:
r  automatyzacją i integracją procesów 

produkcyjnych (80 proc.), 
r  wdrażaniem cyfrowych narzędzi 

wspierających procesy sprzedażowe 
i marketingowe (77 proc.), 

r  rozwojem usług zdalnych (71 proc.),
r  wdrażaniem zaawansowanych narzędzi 

i systemów informatycznych (67 proc.),

r  przejściem na rozwiązania chmuro-
we (66 proc.),

r  nowymi technologiami zwiększają-
cymi produktywność i efektywność 
pracowników (65 proc.).

63 proc. badanych deklaruje, że wdraża 
obecnie różne rozwiązania z obszaru 
transformacji cyfrowej. Natomiast tylko 
14 proc. w ogóle nie planuje tego typu 
działań, nie wiedząc, jakie korzyści mogą 
przynieść, na jakie obszary działalności 
firmy mogą wpłynąć i do kogo zwrócić 
się w sprawie wdrożenia. 
Brak wystarczającej wiedzy widać też 
w przypadku 14 proc. ankietowanych firm 
deklarujących zakończenie procesu cyfro-
wej transformacji. Firmy te utożsamiają ją 
bowiem głównie z wdrożeniem rozwiązań 
umożliwiających pracę zdalną. Pokazuje 
to, jak duża jest wciąż potrzeba edukacji 
rynku co do samej istoty i kompleksowości 
procesu cyfrowej transformacji.

Migracja do chmury
Według raportu PMR „Rynek przetwa-
rzania danych w chmurze w Polsce 2020. 
Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 
2020–2025”, pomimo pandemii, wartość 
rynku cloud computing w Polsce w 2020 r. 
po raz kolejny rosła w tempie przekracza-
jącym 30 proc. r/r. Zgodnie z prognozami 
PMR w 2021 r. trend wzrostowy może 
z powodu sytuacji kryzysowej nawet 
przyspieszyć, a wartość rynku chmu-
rowego zbliży się do 2,5 mld zł. 
Potwierdza to badanie zrealizowane na 
zlecenie Dassault Systèmes: konkret-
ne plany migracji całości lub części 
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się publicznie, rządy powierzając na-
maszczonemu przez siebie na następcę 
58-letniemu synowi Jayowi Lee, wicepre-
zesowi firmy, mimo że zrzekł się on bycia 
członkiem zarządu z końcem ostatniej 
kadencji. Co gorsza, po trzech latach 
rozpraw sądowych i czterech procesach 
oczekiwał on na kolejny wyrok w sprawie 
przekupstwa zdymisjonowanej już wtedy 
prezydent Korei Południowej, Park Geun-
-hye, która za przyjęcie łapówki została 
wcześniej skazana na 20 lat więzienia.
Co się działo później? Lee Kun-hee 
umiera 25 października 2020 r., a Jay 
Lee zostaje skazany 18 stycznia 2021 r. 
na 2,5 roku bezwzględnego więzienia 
za korupcję. W toku są jednak jeszcze 
inne jego procesy, związane m.in. z po-
dejrzaną fuzją firmy w 2015 r., na któ-
rej bardzo się wzbogacił, nielegalnymi 
transakcjami, manipulowaniem kursami 
akcji i krzywoprzysięstwem. Otwarte 
pozostaje jednak pytanie, czy trafi do 
więzienia i na jak długo. W 2017 r. został 
już raz skazany na pięć lat, ale po roku 
go wypuszczono i w kolejnych procesach 
odpowiadał już z wolnej stopy, cały czas 
zarządzając firmą.
Chociaż to w sumie trudny czas dla Sam-
sunga, to kurs jego akcji w dniu ogło-
szenia wyroku dla Jaya Lee zbytnio nie 

Samsung:  
droga na szczyt
Książkę Geoffreya 
Caina pt. „Republika 
Samsunga” czyta 
się jak dynastyczny 
thriller, który toczy 
się przez trzy 
pokolenia rodzinnych 
intryg, defraudacji, 
przekupstw, korupcji, 
prostytucji i innych 
złych zachowań. 
Jej polskie 
wydanie ukaże się 
w marcu br. nakładem 
krakowskiego 
wydawnictwa SQN

2020 r.), zakulisową opowieść o karierze 
najdziwniejszego i najbardziej tajemni-
czego tyrana świata, Kim Dzong Una, 
pióra Anny Fifield, reporterki z najlep-
szymi kontaktami i największą wiedzą 
o absurdalnie niebezpiecznym świecie 
Korei Północnej. Na stronach „Republiki 
Samsunga” wielokrotnie pojawia się 
stwierdzenie, że kultura korporacyj-
na Samsunga jest bardzo podobna do 
reżimu panującego w Korei Północnej 
i chociaż Samsung oficjalnie zaprzecza 
tym porównaniom, wielu byłych jego 
pracowników w całości to potwierdziło 
w rozmowie z autorką.
Warto też sięgnąć po książkę „Tim  
Cook. Człowiek, który wzniósł Apple na 
wyższy poziom” (wyd. 2019 r.) autorstwa 
Leandera Kahneya, i to przynajmniej 
z dwóch powodów. Po pierwsze, bo 
powstała w podobny sposób co „Re-
publika Samsunga”, a to dzięki wielu 
rozmowom z osobami wewnątrz opi-
sywanej korporacji i z najbliższego 
otoczenia następcy Steve’a Jobsa, więc 
można je ze sobą porównać. A po drugie, 
bo dotyczy tego samego okresu, który 
odegrał kluczową rolę także w historii 
Samsunga, a konkretnie wieloletniego 
procesu o naruszenie praw patentowych 
(2012–2019), wszystko to zaś w sytuacji, 
gdy Samsung był i jest głównym dla 
Apple dostawcą komponentów. Temat 
ten jest szeroko poruszony na kartach 
„Republiki Samsunga”, zajmując do-
brych kilkadziesiąt stron, ale warto też 
poznać drugą stronę medalu.
Jako lekturę uzupełniającą można na-
tomiast polecić książkę „Netflix. To się 
nigdy nie uda” (wyd. 2020 r.) autorstwa 
Marca Randolpha, współzałożyciela 
i pierwszego CEO Netfliksa, firmy, któ-
ra wielokrotnie pojawia się na łamach 
książki o Samsungu, a także książkę 
Roberta Igera „Przejażdżka życia. Cze-
go nauczyłem się jako CEO The Walt 
Disney Company” (wyd. 2020 r.) Disney 
Company jako globalny koncern me-
dialny wielokrotnie stykał się na swojej 
drodze biznesowej z Samsungiem, co 
także jest dokładnie opisane na stronach 
„Republiki Samsunga”. n

Wojciech Gryciuk

OD DZIESIĘCIOLECI 
POSTRZEGANY  
W KRĘGACH 
TECHNOLOGICZNYCH  
JAKO SZYBKI 
NAŚLADOWCA,  
A NIE LIDER INNOWACJI, 
DZIŚ SAMSUNG JEST 
NIEKWESTIONOWANYM 
LIDEREM ŚWIATOWEGO 
RYNKU SMARTFONÓW, 
MAJĄC W NIM  
JEDNĄ CZWARTĄ  
UDZIAŁÓW

ucierpiał, spadając tylko o 3,8 proc. Co 
więcej, zaledwie cztery dni później firma 
ogłosiła, że planuje wybudować w Au-
stin w stanie Teksas najnowocześniejszą 
w USA fabrykę mikroprocesorów, dzięki 
której chce pozyskać więcej klientów z te-
go kraju i dogonić lidera branży – Taiwan 
Semiconductor Manufacturing. Wartość 
inwestycji to aż 10 mld dol., przy czym 
oprzyrządowanie ma być zainstalowane 
do końca 2022 r., a ona sama oddana do 
użytku już na początku 2023 r.! 

Nie tylko „Republika Samsunga”

Jak do tego wszystkiego doszło? Żeby się 
dowiedzieć, trzeba sięgnąć po książkę, 
która z jednej strony jest fascynującą 
opowieścią o współczesnej historii Korei 
Południowej i roli, jaką odgrywa w niej 
Samsung, a z drugiej o tym, do czego 
trzeba się posunąć, żeby odnieść sukces 
na bardzo wymagającym rynku ame-
rykańskim, co Samsungowi się udało.
Przy okazji warto sięgnąć po inne pozycje 
z listy książek wydanych przez wydaw-
nictwo SQN, które tę wiedzę mogą po-
szerzyć bądź uzupełnić, a które ukazały 
się w ciągu ostatnich dwóch lat. 
W pierwszej kolejności mogę zareko-
mendować „Wielkiego następcę” (wyd. 

Autor prezentuje wnikliwe 
spojrzenie na kulisy dzia-
łania jednej z największych 
na świecie firm technolo-

gicznych, o których mało kto wie na 
świecie, może poza samą Koreą Po-
łudniową. Książka opiera się głównie 
na jego własnych artykułach na temat 
Samsunga pisanych podczas wielolet-
niego pobytu w tym kraju, gdzie był 
korespondentem takich popularnych 
periodyków jak „The Economist”, „The 
Wall Street Journal” czy „Time”. Żeby 
uczynić książkę bardziej atrakcyjną, 
przeprowadził ponad 400 rozmów z by-
łymi pracownikami Samsunga i z oso-
bami spoza firmy, a wszystko to wsparł 
niezliczonymi materiałami źródłowymi, 
których lista zajmuje w liczącej 340 stron 
książce ok. 20 proc. objętości (70 stron). 
Od dziesięcioleci postrzegany w kręgach 
technologicznych jako szybki naśladow-
ca, a nie lider innowacji, dziś Samsung 
jest niekwestionowanym liderem rynku 
zarówno w USA, jak i na świecie, ma-
jąc jedną czwartą rynku smartfonów 
i wywierając ogromny nacisk na każdy 
segment, w którym działa.
Czterdzieści lat temu Samsung był kore-
ańskim konglomeratem rolnym na gli-
nianych nogach, produkującym cukier, 
papier i nawozy, który był zlokalizowany 
w zacofanym kraju o gospodarce charak-
terystycznej dla Trzeciego Świata. Jednak 
wraz z nadejściem rewolucji kompute-
rowej ówczesny prezes Lee Byung-chul 
rozpoczął odważny eksperyment, chcąc 
uczynić z Samsunga głównego dostaw-
cę chipów komputerowych. Ten plan 
wymagający wielomilionowych inwe-
stycji był niezwykle ryzykowny, ale Lee, 
zachwycony młodym Steve’em Jobsem, 
który nie wahał się usiąść z nim przy 

jednym stole, żeby mu doradzać, miał 
obsesję na punkcie stworzenia impe-
rium technologicznego. Sama książka 
odkrywa wiele tajemnic pokazujących, 
jak w rzeczywistości przebiegała walka 
Samsunga w drodze na technologicz-
ny szczyt. Obecnie to on jest głównym 
dostawcą podzespołów do większości 
produktów firmy Apple, w tym sztan-
darowego iPhone’a, chociaż jego własny 
telefon Galaxy już dawno go wyprzedził 
pod względem liczby sprzedanych eg-
zemplarzy na świecie.
Obecnie Samsung zatrudnia blisko 
370 tys. osób, a to trzy razy więcej niż 
Apple i Google razem wzięte (odpowied-
nio 80 tys. i 48 tys.). Przychody firmy 
wzrosły ponad 40 razy w porównaniu 
z rokiem 1987 i stanowią ponad 20 proc. 
eksportu Korei Południowej. A wpadki, 
takie jak zapalający się z niewiadomych 
powodów tablet Galaxy Note 7, co działo 
się w 2016 r., czy Galaxy Fold ze składa-
nym ekranem z 2019 r., który dawał się 
łatwo zarysować, tylko uzmysławiają 
niebezpieczeństwa, jakie są związane 
z gwałtowną próbą przejęcia kogokol-
wiek, w tym przypadku Apple, i to za 
wszelką cenę. Obszerna relacja z wojen 
nie tylko z Apple, lecz także innymi gi-
gantami, np. Google, dobitnie pokazuje, 
jak zdeterminowany i nieustraszony 
azjatycki konkurent stał się siłą, z którą 
należy się liczyć.

Ciąg dalszy historii

Historia Samsunga jest w książce do-
prowadzona do początku 2020 r., bo 
ona sama ukazała się w USA w marcu 
ub.r. Formalnie firmą zarządzał wtedy 
78-letni Lee Kun-hee, który po zawale 
i wylewie w 2014 r. w ogóle nie pokazywał 

Geoffrey Cain  
„Republika Samsunga” 
wydawnictwo Sine Qua Non

NOWE TECHNOLOGIE
recenzja

NOWE TECHNOLOGIE
recenzja
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Podczas dorocznej konferencji dla 
programistów AWS re:Invent 2020 
często pojawiało się sformułowanie 
„reinvention”. Jak je należy rozumieć 
i jak ten trend wpłynie na rozwój tech-
nologii w 2021 r.?
Aby zachować konkurencyjność, fir-
my muszą cały czas wymyślać się na 
nowo. Wielokrotnie widzieliśmy, jak 
działalność całych branż została za-
kłócona przez nowych konkurentów 
wkraczających na rynek. Organizacje 
nie mogą siedzieć i czekać, aż to się 
stanie, muszą dokonywać „reinwencji” 
w momencie, gdy są silne. Częścią tego 
jest zbudowanie właściwej kultury re-
inwencji w organizacji, umożliwiającej 
zespołom eksperymentowanie, a także 
kultury słuchania klientów w celu lep-
szego zrozumienia ich potrzeb. Drugą 
częścią jest wiedza, jakie technologie 
są dostępne i jak z nich skorzystać we-
wnątrz własnej organizacji.

Jakieś przykłady?
Jednym z naszych klientów, który był 
w stanie dokonać reinwencji, jest Du-
nelm, największy sprzedawca artykułów 
gospodarstwa domowego w Wielkiej 
Brytanii, któremu dotychczasowa plat-
forma utrudniała przebrnięcie przez 
okresy szczytowej sprzedaży. Firma 
zaimplementowała AWS Lambda i prze-
twarzanie bezserwerowe, aby umoż-
liwić szybkie wdrażanie i skalowanie 
w celu zaspokojenia potrzeb. Oprócz 
technologii Dunelm inwestował w kul-
turę i ludzi, umożliwiając zespołom 
wymyślanie i zachęcanie wszystkich do 

tworzenia pomysłów. Obecnie wdrażają 
oprogramowanie co najmniej 12 razy 
dziennie, mogąc przejść od nowego 
pomysłu prosto do wdrożenia w ciągu 
zaledwie kilku godzin.

Jakie są inne główne trendy na rynku 
przetwarzania w chmurze?
Skupię się na trzech kluczowych. 
Pierwszy z nich to ciągłe inwestowanie 
w nowoczesne technologie tworzenia 
aplikacji. Do tej pory zaobserwowali-
śmy wzrost popularności kontenerów 
i obciążeń bezserwerowych, ale to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Klienci szu-
kają bowiem sposobów na szybsze udo-
stępnianie oprogramowania i funkcji, 
a także na wyeliminowanie obciążeń, 
które są zwykle związane z opracowy-
waniem i wdrażaniem aplikacji. Dla-
tego AWS uruchomił niedawno wiele 
nowych funkcji i usług w tym obszarze, 
takich jak możliwość rozliczenia za 
1 ms bezserwerowego obciążenia ob-
liczeniowego w AWS Lambda.
Po drugie, widzę utrzymujący się trend 
polegający na zniesieniu postrzega-
nia sztucznej inteligencji i uczenia 
maszynowego (AI i ML – przyp. red.) 
jako technologii złożonych, trudnych 
i niedostępnych dla programistów. 
A jest to obszar technologiczny dla 
tych wszystkich, którzy chcą dodać 
do swoich aplikacji funkcje widzenia 
komputerowego, procesować duże ilo-
ści archiwów długich dokumentów 
lub nawet używać wstępnie wytreno-
wanych modeli ML do wykrywania, 
kiedy prawdopodobne jest wystąpienie 

oszustwa. Funkcjonalności te są już 
dostępne w ramach takich usług jak 
Amazon Rekognition, Amazon Textract 
i Amazon Fraud Detector, i to bez ko-
nieczności posiadania doświadczenia 
w ML.
Po trzecie, czeka nas boom w obsza-
rze przetwarzania brzegowego (edge 
– przyp. red.) i to w różnych obszarach, 
np. IoT, 5G, stref lokalnych czy AWS Out-
posts. Edge już się stał usługą lokalną, 
przy czym liczba połączonych ze sobą 
urządzeń znajdujących się w domu, 
w biurze, w fabrykach, na pokładach 
statków i samolotów, w samochodach, 
na polach naftowych i polach upraw-
nych będzie szła w miliardy. Potrzebne 
do tego czujniki są już wszędzie, są za-
zwyczaj małe, z niewielkim procesorem 
i równie niedużym dyskiem, ale bez 
chmury są bezwartościowe. Większość 
dużych aplikacji IoT, które powstały 
w ciągu ostatnich kilku lat, została 
zbudowana przy użyciu AWS jako ich 
uzupełnienia, a wśród ich użytkowni-
ków można wymienić takie firmy jak 
ENEL, iRobot, Siemens czy Nokia. Wpro-
wadziliśmy też innowacje na potrzeby 
5G, pozwalające świadczyć usługi na 
obrzeżach sieci dzięki AWS Wavelength, 
przy czym usługa ta będzie dostępna 
w Europie na początku bieżącego roku 
dzięki współpracy z firmą Vodafone. 

Które z usług biznesowych AWS są 
obecnie najpopularniejsze?
Między innymi ML, z którego korzysta-
ją dziesiątki tysięcy naszych klientów, 
takich jak FINRA, Slack, American 

Heart Association czy NBC. To właśnie 
z tego powodu wprowadziliśmy do 
oferty nową usługę o nazwie Amazon 
SageMaker Clarify, która zapewnia 
programistom ML lepszy wgląd w ich 
modele szkoleniowe, dzięki czemu 
mogą identyfikować i ograniczać błę-
dy oraz wyjaśniać przewidywania. 
Odchylenie jest dużym wyzwaniem 
w ML, brak równowagi w danych 
szkoleniowych w różnych grupach, 
takich jak wiek lub przedział docho-
dów, może powodować nieuczciwe 
przewidywania. SageMaker Clarify 
ułatwia programistom i analitykom 
danych wczesne wykrywanie błędów 
w ich modelach ML i dostarczanie 
użytkownikom dokładnych i kom-
pleksowych prognoz. 
Dodatkowe funkcje ML wprowadzili-
śmy też do Amazon Connect, centrum 
kontaktowego w chmurze, które uru-
chomiliśmy w 2017 r., a które wspie-
ra naszych klientów w zarządzaniu 
agentami, śledzeniu wskaźników itp. 
Nową funkcją jest też Contact Lens 
Real-Time – możliwość wykorzystania 

uczenia maszynowego do uzyskiwania 
w czasie rzeczywistym wglądu w do-
świadczenie klienta podczas rozmów 
na żywo, np. wyrażającego niezado-
wolenie klienta. 
Uruchomiliśmy również w wersji za-
poznawczej usługę Connect VoiceID, 
która zapewnia uwierzytelnianie dzwo-
niącego w czasie rzeczywistym poprzez 
rozpoznawanie głosu użytkownika. 
VoiceID potrzebuje tylko 10 s głosu 
dzwoniącego, aby go uwierzytelnić.

A jaki wpływ na biznes ma COVID-19? 
Większość organizacji musiała się 
dostosować do nowej normy pracy 
zdalnej i rozproszonej. Niektóre branże, 
takie jak opieka zdrowotna, musiały 
przyspieszyć innowacje, aby sprostać 
zmieniającym się i nowym potrzebom 
swoich klientów lub obywateli. Inne, 
np. produkcja gier komputerowych, 
musiały skalować swoje obecne ob-
ciążenia, aby sprostać bezpreceden-
sowym wymaganiom. Reszta musiała 
się całkowicie zrewolucjonizować, aby 
wymyślić się na nowo. 

W minionym roku wiele firm doświad-
czyło kryzysu finansowego. Czy w takiej 
sytuacji powinny inwestować w infra-
strukturę chmury?
Jedną z fundamentalnych zalet chmu-
ry AWS jest możliwość płacenia tylko 
za zużyte zasoby, co pozwala klientom 
na skalowanie, w górę lub w dół, swych 
potrzeb. Dodatkowo eksperymentowanie 
i możliwość wypróbowania nowych rze-
czy stają się znacznie prostsze, bo i koszt 
dolara, i czas potrzebny na rozpoczęcie 
eksperymentu są drastycznie zmniejszone 
dzięki AWS. 
Dobrym przykładem jest jeden z naszych 
klientów – europejskie biuro podróży 
TUI, które było w stanie dostosować 
swoją technologię do wyzwań związa-
nych z COVID-19. Jedna z jego spółek 
zależnych, TUI Destination Experiences, 
przyjęła proaktywne podejście i szybko 
dostosowała swoje środowiska AWS, 
aby dopasować się do zmniejszenia do-
świadczenia biznesowego, co pozwoliło 
wygenerować oszczędności na poziomie 
55 proc. n

rozmawiał Wojciech Gryciuk

Chmura receptą  
na COVID-19
Steven Bryen, Senior Developer Advocate z Amazon Web Services, uważa, że to właśnie 
COVID-19 ma największy wpływ na wzrost zainteresowania cyfrową transformacją biznesu. 
A ta nie może się obejść bez chmury

JEDNYM  
Z GŁÓWNYCH TRENDÓW 

TECHNOLOGICZNYCH 
JEST ZAPRZESTANIE 

POSTRZEGANIA 
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI 
I UCZENIA MASZYNOWEGO 

JAKO TECHNOLOGII 
ZŁOŻONYCH, TRUDNYCH 

I NIEDOSTĘPNYCH DLA 
PROGRAMISTÓW

NOWE TECHNOLOGIE
 cyfrowa transformacja biznesu
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Książka ta znacznie się jednak 
różni od recenzowanej na 
sąsiednich stronach „Repu-
bliki Samsunga”, bo nie jest to 

klasyczna opowieść o historii firmy, tylko 
bardzo praktyczny poradnik biznesowy 
o budowie kultury organizacyjnej. W ja-
ki sposób Amazon utrzyma tę kulturę, 
zbliżając się do 1,3 mln pracowników 
i przygotowując swojego założyciela, Jeffa 
Bezosa, do ustąpienia ze stanowiska dy-
rektora generalnego? Jedną z odpowiedzi 
jest „Invention Machine” – połączenie 
14 zasad przywództwa Amazona i tego, 
w jaki sposób są one wplecione w zestaw 
pięciu skalowalnych, powtarzalnych pro-
cesów. Jeden z nich dotyczy zatrudniania, 
drugi prowadzenia spotkań, trzeci spo-
sobów, w jakie firma opracowuje nowe 
produkty, czwarty organizacji zespołów 
i piąty śledzenia wskaźników.
Prezentując wnikliwą analizę zasad 
przywództwa, autorzy w przystępny 
sposób wyjaśniają, jak można je zasto-
sować w dowolnej firmie niezależnie od 
jej wielkości. Tłumaczą też, jaki wpływ 
na kulturę organizacji mają cztery fun-
damentalne założenia Amazona, a mia-
nowicie: obsesja na punkcie klienta, 
perspektywiczne myślenie, nastawienie 
na tworzenie wynalazków oraz dosko-
nałość operacyjna. 
Co tak naprawdę oznacza w przypad-
ku Amazona „Od Z do A”? – To „praca 
wstecz”, która odnosi się zarówno do 
sposobu myślenia, jak i do konkretnego 
procesu – wyjaśnia jeden z autorów. 
Mówiąc prościej, podczas opracowywa-
nia nowego produktu zespoły Amazona 
zaczynają od końca, czyli od napisania 
komunikatu prasowego i powiązanych 
z nim często zadawanych pytań, prze-
widując, w jaki sposób produkt zosta-
nie wprowadzony na rynek i spełni 

potrzeby klientów, a dopiero potem 
pracują nad tym, by urzeczywistnić 
tę przyszłość.

O autorach 

Colin Bryar to były wiceprezes firmy, 
który pracował w niej w latach 1988–2010, 
będąc przez dwa lata „szefem sztabu” 
jej założyciela i prezesa, Jeffa Bezosa, 
dzięki czemu nazywano go też „cieniem 
Jeffa”. Z kolei Bill Carr dołączył do Ama-
zona w 1999 r. i pracował w nim 15 lat, 
do 2014 r. Jako wiceprezes ds. mediów 
cyfrowych uruchomił globalną działal-
ność firmy w zakresie cyfrowej muzyki 
i wideo, w tym Amazon Music, Prime 
Video oraz Amazon Studios i zarządzał 
nią. W książce obaj odwołują się do swo-
ich wieloletnich doświadczeń manager-
skich, aby na tej podstawie sformułować 
i zdefiniować główne zasady i prakty-
ki, dzięki którym jedna z najbardziej 
niezwykłych firm na świecie odniosła 
tak spektakularny sukces. A jedyne, co 
można zarzucić książce, to to, że chociaż 
na rynku amerykańskim ukazała się 
w 2020 r., większość przykładów pocho-
dzi z poprzedniej dekady, a nie z ostatniej, 
chociaż dzięki temu może lepiej można 
zrozumieć, jak z niedużej firmy stała się 
w krótkim czasie globalnym potentatem. 
Colin Bryar w przedmowie tak charak-
teryzuje książkę:
– To praktyczny przewodnik i korpo-
racyjna narracja wypełniona naszymi 
wspomnieniami o tym, czym jest „bycie 
Amazonką”, od czego pochodzi nazwa 
firmy. Pokazujemy, że sukces na ska-
lę Amazona nie jest osiągany dzięki 
geniuszowi pojedynczego lidera, ale 
raczej dzięki zaangażowaniu i reali-
zacji zestawu dobrze zdefiniowanych, 
rygorystycznie przestrzeganych zasad 

i praktyk, udostępnionych tutaj publicz-
nie po raz pierwszy.
Z kolei Bill Carr jest głęboko przekona-
ny, że jedną z największych spuścizn 
firmy będzie prawdopodobnie jej wkład 
w naukę o zarządzaniu. 
– Colin i ja mieliśmy nadzieję, że uda 
nam się to skodyfikować, uprościć 
i przekazać światu, aby następne po-
kolenie liderów biznesu mogło się na 
tym uczyć i rozwijać.  
Carr przewiduje jednak, że poza przed-
stawieniem planu dla innych procesy 
i zasady Amazona „umożliwią firmie 
dalszy rozwój i wprowadzanie inno-
wacji przez dziesięciolecia po odejściu 
Jeffa jako CEO”, chociaż plany zakłada-
ją, że pozostanie on związany z firmą 
jako prezes wykonawczy.

Klucz do sukcesu: jednowątkowe 
przywództwo

Ludzie często pytali autorów, jak firmie 
Amazon udaje się zachować zdolność 
do sprawnego tworzenia innowacji 
w tak wielu różnych obszarach, tzn. 
handlu detalicznym, chmurach obli-
czeniowych, ofertach cyfrowych, sprzę-
tu, sklepów bezobsługowych itd. Jak to 
się stało, że z niespełna 10-osobowej 
organizacji Amazon przekształcił się 
w giganta zatrudniającego 1,3 mln 
osób, a mimo to zachował elastyczność 
i w przeciwieństwie do wielu innych 
wielkich organizacji w różnych sfe-
rach bez trudu odnajduje płaszczy-
zny porozumienia? Odpowiedź na to 
pytanie sprowadza się do innowacji, 
którą w Amazonie określa się mianem 
jednowątkowego przywództwa. Chodzi 
o to, aby za jedną ważną inicjatywę 
odpowiadała jedna, konkretna oso-
ba, która nie musi równolegle myśleć 
o kilku różnych projektach i ma do 
dyspozycji niezależny i w wysokim 
stopniu autonomiczny zespół. A to 
tylko przyspiesza proces podejmowania 
decyzji, zwiększając poziom innowa-
cyjności firmy. 
Dowody? Zacznijmy od krótkiego 
wstępu historycznego. Od roku 1997 
do 2001 przychody Amazona wzrosły 

Amazon: jak zarządzać 
firmą idealnie
Firma, która powstała 
w garażu w 1994 r., 
jest dziś najbogatszą 
korporacją na świecie. 
Jak to osiągnęła? 
Jakie wnioski z tego 
niezwykłego sukcesu 
mogą wyciągnąć inni? 
Co mogą wdrożyć 
w swoich biznesach? 
Odpowiedzi na te 
pytania można znaleźć 
w książce „Od Z do 
A. Jak to zrobiliśmy? 
Tajniki, zasady 
i sekrety Amazona” 
krakowskiego 
wydawnictwa SQN, 
której polskie wydanie 
ukaże się pod koniec 
marca br. 

i oferującą klientom niemal wszystko, 
co mogliby zechcieć kupić.
W tej fazie autorzy książki dostrzegli 
jednak również inny, już nie tak pozy-
tywny trend. Zauważyli mianowicie, 
że szybki rozwój organizacji skutkuje 
spadkiem tempa powstawania innowacji. 
Więcej czasu poświęcało się wtedy na 
koordynację działań, mniej zaś na two-
rzenie nowych rozwiązań. Aby obsłużyć 
nowe funkcjonalności, trzeba było roz-
budowywać oprogramowanie, co z kolei 
wymagało zatrudnienia dodatkowych 
inżynierów odpowiedzialnych za jego 
tworzenie i utrzymanie. W rezultacie 
zarówno baza kodu, jak i liczba pracow-
ników technicznych firmy nieustannie 
się powiększały. W początkowym okresie 
inżynierowie oprogramowania mogli 
dowolnie modyfikować fragmenty bazy 
kodu, aby w niezależny sposób rozwijać, 
testować i wdrażać nowe rozwiązania 
związane z funkcjonowaniem serwisu 
internetowego. Wraz ze wzrostem za-
trudnienia kompetencje poszczególnych 
osób zaczęły się na siebie nakładać i ze 
sobą przeplatać, aż w końcu w pewnym 
momencie zespoły nie były już w stanie 
pracować niezależnie od siebie. I wtedy 
właśnie została wypracowana koncepcja 
jednowątkowego przywództwa, która 
sprawdziła się i jest wykorzystywana 
do dziś.
Ponieważ omówień innych technik 
działania jest w książce dużo więcej, np. 
dlaczego warto zastąpić slajdy Power 
Pointa (PP) papierowym dokumentem 
zawierającym tekst, dane liczbowe, 
wykresy i grafiki, naprawdę warto po 
nią sięgnąć. Zamiast podsumowania 
posłużę się kluczowym wnioskiem 
dotyczącym PP, który wcale nie jest 
taki oczywisty: 
„W im większym stopniu podczas 
analizy liczy się specyfika przypadku, 
w im większym stopniu wymaga ona 
uwzględnienia wielu czynników, do-
konywania porównań, przywoływania 
danych i przyglądania się szczegółom, 
tym większe szkody wywołuje sprowa-
dzanie zagadnienia do listy punktów”.
Miłej lektury! n

Wojciech Gryciuk

ponad 21-krotnie, z 148 mln dol. do 
ponad 3,1 mld dol. W podobnie zawrot-
nym tempie rosły liczby pracowników 
i klientów, a także przeważająca więk-
szość innych wskaźników. Innowacje 
dosłownie sypały się jak z kapelusza. 
Amazon szybko przeistoczył się z nie-
wielkiej firmy, która sprzedawała tylko 
książki, i to wyłącznie na terenie USA, 
w międzynarodową, prowadzącą dzia-
łalność logistyczną w pięciu krajach 

Colin Bryar, Bill Carr
„Od Z do A”

wydawnictwo Sine Qua Non

PREZENTUJĄC 
WNIKLIWĄ ANALIZĘ 

ZASAD PRZYWÓDZTWA 
W AMAZONIE, 

AUTORZY 
W PRZYSTĘPNY 

SPOSÓB WYJAŚNIAJĄ, 
JAK MOŻNA JE 
ZASTOSOWAĆ 

W DOWOLNEJ FIRMIE 
NIEZALEŻNIE  

OD JEJ WIELKOŚCI
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Czy w dobie wszechobecnych 
SUV-ów i crossoverów 
jest jeszcze miejsce dla 
innych rodzajów nadwozia? 
Owszem, na ulicach wciąż 
dominują rodzinne kombi, 
które bardzo chętnie 
wykorzystywane są także jako 
pojazdy służbowe w firmach, 
sporo jest hatchbacków, które 
z kolei świetnie zdają egzamin 
w zatłoczonych miastach. 
A co stało się z sedanem – 
niegdysiejszym symbolem 
luksusu i dobrobytu? 
Bardzo popularne nadwozie 
w latach 90. ubiegłego wieku 
określało status swojego 
właściciela. Sedan kojarzył 
się jednoznacznie z limuzyną, 
dlatego wielu kierowców 
marzyło, by takim autem 
jeździć. W pierwszej dekadzie 
XXI w. auto z „doklejonym” 
kufrem zeszło z pierwszego 
planu, a jego miejsce 
zajęły podwyższone kombi 
nazywane SUV-ami. Dziś 
sedan przeżywa swoje 
odrodzenie, ale producenci 
konsekwentnie omijają 
tradycyjną nomenklaturę, 
używając nazw Limuzyna 
czy Gran Coupé

BMW M235i Gran Coupé – 
limuzyna, coupé i gran turismo  
po niemiecku

Monachijczycy, podobnie jak konkurenci 
ze Stuttgartu, swoją wojnę o klien-

tów prowadzą na dwóch i więcej frontach. 
Najważniejszy to ten, którego bohaterami 
są modele, których nazwy zaczynają się od 
litery X, ale nie mniej ważne bitwy staczają 
na froncie klasycznym. Modele serii 3, 5 i 7 
to absolutna klasyka i historia firmy, z której 
wciąż chętnie czerpią klienci, ale obok tra-
dycyjnych limuzyn BMW ma w ofercie auta 
określane mianem Gran Coupé. Najnowszym 
dzieckiem bawarskiego koncernu jest seria 2 
Gran Coupé, łącząca cechy sportowego coupé 
z użytecznością sedana. Całkiem niedawno 
miałem okazję przetestować „Dwójkę” z moc-
nym, 306-konnym silnikiem benzynowym, 
automatyczną skrzynią biegów Steptronic 
i napędem na wszystkie koła xdrive. Nie 
będę ukrywał, że najbardziej lubię auta, 
których nie trzeba zbytnio zachęcać do jazdy, 
a M235i dało mi dokładnie to, czego oczeki-
wałem od BMW. Auto jest niezwykle zrywne, 
a pierwsze 100 km/h osiąga po niecałych 
5 sekundach (4,9 s), a prędkość maksymalna 
została ograniczona do 250 km/h. Do tego 
samochód prezentuje się po prostu obłędnie! 

Sedany kontratakują

Mocno wystylizowany sedan, przepraszam, 
Gran Coupé jest mniejszą kopią równie cu-
downego M8 Gran Coupé, który skradł moje 
serce bez reszty, szczególnie pod względem 
wizualnym. M235i zachowuje się na drodze 
jak przyklejony. Niestety, za sprawą napę-
du xdrive można zapomnieć o wygłupach, 
od tego jest nieśmiertelne M2, ale chętnie 
zabrałbym Gran Coupé na tor i sprawdził 
granice jego przyczepności. Układ kierow-
niczy jest bardzo precyzyjny, zawieszenie 
przyjemnie sztywne, a hamulce zdają się 
w ogóle nie męczyć. Tę radosną charaktery-
stykę dopełnia aktywny układ wydechowy, 
który w trybie Sport wydaje z siebie bardzo 
groźne dźwięki. q

Najmniejszy sedan z rodziny BMW otrzymał przydomek 
Gran Coupe i ma być idealnym wyborem dla nowoczesnych 
kierowców, którzy nade wszystko kochają swobodę 
i sportowy styl
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Audi A3 sedan – technika i idealne proporcje

Zapytany o najładniejszego sedana, 
zawsze odpowiadałem, że jest nim 

Audi A3. Zawsze, czyli do momentu, 
gdy pochodzący z Polski Parys Cybulski 
zaprojektował nadwozie Audi A6. Od 
tej chwili mam dwa ulubione sedany 
i są nimi właśnie te dwa modele z In-
golstadt. Co sprawia, że samochód jest 
ładny lub nie? Spytałem o to pana Pary-
sa, a ten bez wahania odpowiedział, że 
najważniejsze są proporcje nadwozia.  
Obydwa samochody mają w sobie coś 
takiego, że nie można przejść obok 
nich obojętnie i o ile większy z braci 
jest bardziej dystyngowany, o tyle A3 
Limousine kierowany jest do młod-
szych kierowców. Zadziorne, ostre linie 
nadwozia nadają małemu Audi spor-
towego charakteru, a gama silnikowa 
powinna zadowolić wszystkich (może 
zdecydowaną większość). Na jednym 
końcu skali stoi bowiem auto z trzy-
cylindrowym motorem o pojemności 

jednego litra i mocy 100 KM, na drugim 
zaś ekstremalne RS3 generujące diabel-
skie 400 KM! Ten pierwszy z pewnością 
przypadnie do gustu spokojnym kierow-
com, drugi… no cóż, drugi przypadnie 
do gustu wszystkim… Pomiędzy nimi 
stoi jednak A3 z silnikiem 1,5 TFSI 
generującym moc 150 KM. To znana 
z wielu marek i modeli Grupy Volks-
wagen jednostka, bardzo lubiana przez 
kierowców za swoją uniwersalność. 
Audi A3 Limousine jest bowiem cał-
kiem zrywne i przyspiesza do 100 km/h 
w 8,4 sekundy, a jego prędkość mak-
symalna to 232 km/h! Silnik jest także 
fantastycznie elastyczny, bo moment 
obrotowy 250 Nm dostępny jest w zakre-
sie 1500–3500 obrotów na minutę, a do 
tego nie jest przesadnie łasy na paliwo.  
Tym, co do mnie przemawia w no-
wym A3, jest także wnętrze. Deska 
rozdzielcza z dużym ekranem central-
nym i fantastycznie wygodne fotele 

Mercedes A180d – mistrz oszczędzania i porządku

Pewnie zdziwiliście się, że po ostrym 
wstępie z szalonym BMW przedsta-

wiam Mercedesa ze skromnym, półto-
ralitrowym dieslem. Gwiazda ze Stutt-
gartu ma przecież w ofercie wyczynowe 
modele sygnowane logo AMG, które są 
w stanie przyjąć wyzwanie na światłach 
od każdego konkurenta. CLA AMG 45 S 
4Matic Plus dysponuje przecież mocą 
421 KM i przyspiesza do 100 km/h w 4 se-
kundy! Mercedes jednak w świadomości 
klientów funkcjonuje przede wszystkim 
jako limuzyna, a wielu tęskni za nieznisz-
czalnymi „Beczkami” (W123) i „Balerona-
mi” (W124). Mam nadzieję, że nie idę za 
daleko, ale wydaje mi się, że właśnie po to 
powstała Klasa A w odmianie Limuzyna 
z ekstremalnie oszczędnym silnikiem 
wysokoprężnym. Niewielki diesel o mocy 
116 KM nie jest naturalnie demonem 

prędkości, ale nie o to w nim cho-
dzi. A180d limuzyna ma być przede 
wszystkim komfortowym sedanem 
do spokojnego przemieszczania się. 
I to właśnie słowo „komfort” definiuje 
ten samochód. Fantastycznie wygodne 
i wyciszone wnętrze pozwala skutecz-
nie rozluźnić się kierowcy i pasażerom, 
a w tym stanie nikt nie myśli o szybkiej 
jeździe. Komfort to spokojne przemiesz-
czanie się, komfort to brak stresu, także 
o tankowanie, bo jeśli nie będziecie prze-
kraczać 120 km/h, to silnik spali poniżej 
4 l/100 km, a przypominam, że mówimy 
o sedanie (limuzynie) o długości po-
nad 4,5 metra i rozstawie osi 2729 mm!  
1000 kilometrów na zbiorniku nie sta-
nowi więc problemu i to nawet, jeśli ten 
zbiornik ma pojemność jedynie 43 litry.  
Stwierdzenie, że A180d nie jest demo-
nem prędkości, jest naturalnie pewną 
przesadą z mojej strony, bo 10,6 sekundy 
do 100 km/h i prędkość maksymalna 

Mercedes Klasa A  
jest najprawdziwszą  
limuzyną w mniejszej skali. 
 Wyposażeniem nie odstaje  
od większych braci

Niesamowite proporcje nadwozia sprawiają, 
że Audi A3 odbierane jest jako niezwykle 
apetyczne i atrakcyjne auto. Zaawansowana 
technika ukryta pod karoserią pozwala 
rozpędzić 150-konny silnik do aż 232 km/h!

nieco ponad 200 km/h to wartości zupeł-
nie przyzwoite. I teraz następuje zwrot 
akcji, bo w konfiguratorze nie ma już 
Klasy A z tym silnikiem. Motor 1,5 116 
KM zastąpiony został dwulitrowym o tej 
samej mocy. Silnik nie jest już tak spek-
takularnie oszczędny, ale jego pojem-
ność bardziej pasuje klientom marki. 
Co bowiem mielibyście odpowiedzieć 
kumplom zapytani o serce waszego 
Mercedesa? q

połączone z surowym i ostrym technicz-
nym designem. Podoba mi się mięsista 
i gruba kierownica, doskonale leżąca 
w dłoniach, i dobrej jakości materiały 
wykończeniowe. Napęd w Audi prze-
noszony jest na koła przednie, ale pre-
cyzyjny układ kierowniczy i sportowo 
zestrojone zawieszenie potrafią dać 
mnóstwo frajdy z jazdy, tym bardziej że 
dwusprzęgłowa skrzynia automatyczna 
DSG świetnie nadąża za temperamen-
tem nowoczesnego silnika. q
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Piękna i Bestia w jednym, czyli włoska 
szkoła projektowania samochodów. Obok 
Giulii nie da się przejść obojętnie

Gdyby Michał Anioł żył w naszych 
czasach z pewnością byłby autorem 
wnętrza Alfa Romeo Giulia. Może nie jest 
najpraktyczniejsze, ale z pewnością jest 
dziełem sztuki

Arteon nie jest klasycznym sedanem, ale 
klientom przypadł do gustu tak bardzo, że 
podobno może wyprzeć z rynku Passata
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Volkswagen Arteon – sedan inaczej

Pierwsza generacja Arteona zosta-
ła bardzo przychylnie przyjęta na 

rynku. Zmiana nazwy (poprzednik nosił 
nazwę Passat CC) miała wyodrębnić mo-
del na rynku i zaakcentować jego bar-
dziej luksusowy charakter. Niemcom 
udało się to połowicznie, pod śmiało 
zaprojektowaną karoserią ukrywało 
się bowiem wnętrze Passata. Na szczę-
ście Volkswagen postanowił naprawić 
swój błąd i dwa tygodnie temu pokazał 
gruntownie odświeżone auto, które 
wreszcie zachwyca w każdym calu. 
Zmieniono identyfikację modelu i LED-
-owe światła dzienne do jazdy świecą 
teraz na całej szerokości masywnego, 
chromowanego grilla. Indywidualne 
jest także wnętrze. Deska rozdzielcza 
jest wreszcie inna niż w Passacie, dla-
tego od dziś możemy wreszcie mówić 
o kompletnie różnych modelach, bo 
Arteon jest dłuższy, szerszy, wyższy, 
mam większy rozstaw osi, kół, jest niżej 
zawieszony od Passata. Już nikt, wsia-
dając do Arteona, nie poczuje się, że 
kupił Passata w przebraniu. Arteon nie 
jest naturalnie sedanem. Tylna klapa 
otwiera się razem z szybą, dając świetny 

dostęp do przestrzeni bagażowej, 
znalazł się jednak w tym tekście, bo 
wraz z liftingiem stał się bardziej atrak-
cyjny, a marce z Wolfsburga potrzebny 
był powiew świeżości w segmencie du-
żych limuzyn. Moje pierwsze spotkanie 
z nowym Arteonem trwało zaledwie 
kilka godzin, wystarczyło to jednak, by 
wydać opinię na jego temat. Niemcy 
wykonali kawał fantastycznej pracy 
i udowodnili, że znają się na produ-
kowaniu samochodów. Moim zdaniem 
mają wreszcie w swojej stajni auto, 
które może odebrać część klientów 
segmentu premium, w szczególności 
tych, którym niekoniecznie zależy na 
prestiżu idącym za marką. Auto świet-
nie wygląda, jest wygodne i doskonale 
się prowadzi. Dodatkowym smaczkiem 
są bezramkowe drzwi, których próżno 
szukać w klasycznych sedanach.
Okazuje się, że producenci wcale nie za-
pomnieli o sedanach i poza oczywistymi 
modelami, takimi jak flagowe limuzyny 
wiodących marek premium, serwują 
nam smaczne i nowoczesne wariacje 
na temat klasycznej linii nadwozia. 
Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że 

u progu trzeciej dekady XXI w. czeka 
nas jeszcze kilka niespodzianek, a SUV 
nie będzie jedynym rodzajem nadwozia 
w ofercie wielkich graczy. q

Michał Garbaczuk

Alfa Romeo Giulia Veloce – i wtedy wchodzi ona, cała…

No właśnie, jaka jest nowa Alfa 
Romeo Giulia? Przede wszystkim 

jest na wskroś włoska, dlatego pełna 
jest tych fantastycznych sprzeczności, 
za które kochamy Włochów, Włoszki 
i kraj, który zamieszkują. Giulia Veloce 
to nieco usportowiona wersja wło-
skiego sedana, choć „usportowiona”, 
to chyba nie jest najlepsze określe-
nie, bo auto wręcz ocieka sportowym 

charakterem. Nisko zawieszone, posta-
wione na ogromnych kołach nadwozie 
zdaje się narysowane ręką Michała 
Anioła. Ponętne, śródziemnomorskie 
krągłości i nienachalny seksapil spra-
wiają, że oglądają się za nią nie tylko 
przechodnie, lecz także inni kierowcy. 
Auto nie jest jednak pozbawione psi-
kusów, jakimi obdarzył je stwórca. 
Łopaty zmiany biegów są tak wielkie, 
że mogłyby służyć jako saperki do 
okopywania namiotu podczas pan-
demicznych wakacji, a żeby włączyć 
kierunkowskaz, trzeba nałożyć prze-
dłużki palców, tak daleko trzeba się-
gnąć do manetek.
Po podniesieniu klapy bagażnika uzy-
skujemy dostęp szerokości wrzutni 
do skrzynki pocztowej. Nie ma szans, 
by zmieścić w nim dużą walizkę po-
dróżną, choć, jeśli jakimś cudem uda 
się wam ją wepchnąć, nie zmieścicie 
w bagażniku nic innego, bo kufer do 
najbardziej ustawnych nie należy. 
Wnętrze, choć pięknie zaprojektowane, 
kryje w sobie tworzywa, których skład 
chemiczny przechowywany jest w sejfie 
gdzieś głęboko pod ziemią. Na szczęście 
plastiki, których będziecie dotykać, 
są miękkie i przyjemne pod palcami, 

a górną część kokpitu wyłożono skórą.
 Wszystkie mankamenty znikają jednak 
po przekręceniu kluczyka. Nieważne, 
czy wybierzecie wersję benzynową, 
czy wysokoprężną, będziecie chcieli 
jeździć po mieście w nieskończoność, 
słuchając z głośników „Love i Portofino” 
w wykonaniu Andrea Bocellego. Dodam 
do tego wybitne prowadzenie i czucie 
auta, czyli coś, czego nie znajdziecie 
w większości dzisiejszych samochodów. 
O tym, jak działa miłość do włoskiej mo-
toryzacji, niech świadczy to, że przeszło 
trzy tygodnie po oddaniu testowego eg-
zemplarza wciąż myślę o Giulii, dlatego 
w najbliższych „MotoPiątkach” pojawi 
się obszerniejszy test pięknej Włoszki. q
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To bardzo proste rozwiązanie sprawia, 
że wasze spodnie oraz sukienka waszej 
damy nigdy nie zostaną pobrudzone 
błotem, co niestety często się zdarza 
podczas wysiadania z wysokiego auta.

Studzienka, Jaśnie Panie...

Kabina wyposażona została kompletnie. 
Na pokładzie są: skóra, miłe w doty-
ku tworzywa oraz morze elektroniki 
sterującej wszystkim. Grube, mięsiste 
koło kierownicy aż się prosi, by je czule 
obejmować, ale największym szokiem są 
fotele przednie. Fotele Citroëna C5 Air-
cross, proszę państwa, to oddzielny roz-
dział w historii motoryzacji. Zapewniają 
tak bajeczny komfort podróżowania, 
jak jeszcze chyba w żadnym SUV-ie. Są 
miękkie jak fotele w klubie dla dżentel-
menów i pozwalają się prawdziwie od-
prężyć podczas długich podróży. Oparcia 
naturalnie nie znają pojęcia „trzymanie 
boczne”, ale nie zostały stworzone do 
szybkiego pokonywania zakrętów. Wi-
dzieliście kiedyś luksus przemykający 
nad asfaltem lotem błyskawicy? Ja też 
nie. Luksus nie lubi pośpiechu. Luksus 
jest leniwy, nieco zblazowany i nade 
wszystko sprawia wrażenie wyluzo-
wanego. I dokładnie taki jest Citroën 
C5 Aircross. Jego zawieszenie zdaje się 
lewitować nad nawierzchnią, a amor-
tyzatory informują pasażerów jedynie 
o większych ubytkach w asfalcie i nad-
miernie obluzowanych studzienkach. 
Robią to jednak dystyngowanie, jak 
najlepiej wychowany lokaj. Puf, Puf... 
Panie, pragnę poinformować, że to była 
dziura w jezdni. Pst, Pst... Jaśnie Panie, 
pozwalam sobie zaznaczyć, że w tej 
jezdni są opuszczone studzienki i pro-
gi zwalniające. W kategorii komfortu 
Citroën zwyczajnie nie ma konkurencji. 
Jednak stare przysłowie: „Nie ma róży 
bez kolców” i tu również się sprawdza. 
Bajeczny komfort wiąże się bowiem z, 
delikatnie mówiąc, mniej sportowym 
zachowaniem w zakrętach. Nadwozie 
wydatnie przechyla się w ciasnych łu-
kach, dlatego pamiętajcie, by po zjeź-
dzie z autostrady nieco zwolnić. Przy-
czepię się też do braku podgrzewanej 

kierownicy i podgrzewania siedzeń, 
które co prawda działa, ale tak, jakby 
właśnie wybierało się na urlop.

Rejs w przyszłość

Testowany przeze mnie Citroën C5 
Aircross wyposażony został w nowy 
hybrydowy zespół napędowy plug-in. 
Oznacza to, że do dyspozycji mamy 
silnik spalinowy o mocy 181 KM, silnik 
elektryczny o mocy 110 KM lub oba 
razem. Gdy pracują wspólnie, osiągają 
łączną moc 225 KM i potrafią rozpędzić 
rodzinnego SUV-a do 100 km/h w czasie 
8,7 s oraz doprowadzić do prędkości 
maksymalnej 225 km/h. To bardzo szyb-
ko jak na latający dywan. Hybryda plug-
-in zdaje się idealnym rozwiązaniem 
do codziennej jazdy po mieście, pod 
warunkiem że dysponujecie w domu 
gniazdkiem, z którego czerpać będzie-
cie prąd do ładowania akumulatorów. 
Producent podaje, że C5 Aircross z ba-
teriami wypełnionymi po brzegi będzie 
w stanie pokonać dystans nawet 60 km. 

No cóż, ja nie jestem w stanie chyba 
aż tak się wyluzować, by zbliżyć się do 
tego wyniku, bo udało mi się opróżnić 
akumulatory w nieco ponad 40 km, ale 
i tak uważam, że to bardzo dobry wynik.
Zespół napędowy został wyposażony 
w automatyczną 8-biegową skrzynię 
biegów. Została ona bardzo łagod-
nie zestrojona i, faktycznie, zmienia 

przełożenia lekko i niemal niezauwa-
żalnie, a jazda w trybie elektrycznym 
nabrała zupełnie nowego znaczenia. 
Kompletna cisza i miękko falujące nad-
wozie niemal zupełnie odizolowane od 
nawierzchni przenoszą pasażerów w ba-
śniowy świat. To jakby wyjść za drzwi 
rzeczywistości i obserwować ten cały 
zwariowany świat z zewnątrz. Uważam, 
że NFZ powinien wysyłać pacjentów 
chorych na nerwice do „citroënowego 
sanatorium”. W tym aucie jest tak ko-
jąco, że po prostu nie ma opcji, by się 
czymkolwiek zdenerwować.

Azyl idealny?

I można by tak płynąć i płynąć w po-
szukiwaniu lądu, gdyby nie to, że ktoś 
w fabryce zdecydował, iż zbiornik 
paliwa będzie miał niecałe 40 litrów 
pojemności. Być może w mieście nie 
będzie to problem, bo stacji jest du-
żo, ale zasięg na autostradzie w grani-
cach 400 km brzmi jak niezły dowcip. 
Chciałbym wierzyć, że to celowy zabieg 

projektantów, by kierowca nie zatracił 
się do reszty w tym bajecznym komfor-
cie i choć na chwilę opuścił przytulne 
wnętrze Citroëna. A może to po to, by 
wyskakując na chwilę, znów wracać 
do niego z okrzykiem: „Jak tu ciepło 
i przyjemnie!”. Może. Gdzie zatem jest 
moja podgrzewana kierownica? n

Michał Garbaczuk

Latający dywan na baterie
W motoryzacyjnym świecie 
często mówi się o stylu 
projektowania samochodów 
charakterystycznym dla 
danej narodowości. Japonia 
kojarzy się z precyzją 
i niezawodnością, Niemcy 
to przede wszystkim 
trwałość, pragmatyzm, 
prostota i ergonomia, 
ale także moc i prędkość. 
Włochy z kolei to 
serce, emocje i radość 
prowadzenia. Z czym  
kojarzy się Francja? 

Dla mnie to zdecydowanie 
design, styl, komfort i ta-
jemnicze słowo „awangar-
da”, szczególnie dobrze 

opisujące auta z kraju szampana. 

Od zawsze inaczej

Citroën od początku swojego istnienia 
kroczył własną motoryzacyjną drogą, 
tworząc spektakularne projekty, które 
z czasem stały się ikonami. Cudownie 
prosty w konstrukcji 2CV, zjawiskowe 
DS 19 i DS 21 wprowadzające rozwiąza-
nia techniczne, które popularne stały 
się kilkadziesiąt lat później, czy model 
SM, pod którego maską pracował sil-
nik Maserati. Nie mniej ważne były 
także współczesne modele Xantia i C5, 

wykorzystujące bajecznie komfortowe 
zawieszenie hydropneumatyczne. Na-
turalnie nie wszystkie patenty okazały 
się trafione, ale druga dekada XXI w. 
to zdecydowanie czas Citroëna, który 
ponownie rozwinął skrzydła i dumnie 
kroczy szeroką aleją z wielkim transpa-
rentem „Awangarda”.
Reflektory wpisane w przedni grill, 
miękkie, spokojne linie nadwozia i po-
wabne krągłości zwracają uwagę. Dwu-
kolorowe nadwozie ozdobione chromo-
wanymi listwami, elementy z tworzyw 
sztucznych mają za zadanie nie tylko 
zdobić karoserię, lecz także chronić ją 
przed przypadkowym uszkodzeniem. 
Po otwarciu drzwi od razu uwagę zwró-
ciłem na przedłużone ku dołowi drzwi 
chroniące próg przed zabrudzeniem. 

C5 Aircross podąża za ekotrendami, 
ale robi to w swoim niepowtarzalnym 

stylu. Komfort i cisza windują auto 
na szczyt klasy średnich SUV-ów

W warunkach miejskich auto jest w stanie pokonać dystans ok. 40 km, 
korzystając jedynie z energii zgromadzonej w akumulatorach

MOTO
citroën

MOTO
citroën
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Kambodża  
czeka na turystów

Jednym z najbardziej aktywnych 
promotorów tej części świata 
jest Gabriele Stoia, znany foto-
grafik i etnograf, który ulokował 

w kambodżańskim Siem Reap biuro 
specjalizujące się w szytych na miarę 
wyjazdach do Azji. Dlaczego właśnie 
tam? Oczywisty powód to sąsiadują-
cy z miastem niesamowity kompleks 
świątyń Angkor Wat, jeden z cudów 
świata. To jednak nie wszystko – za 
prowadzeniem biznesu w tym właśnie 
miejscu przemawiały: bezpieczeństwo, 

niskie podatki, niezła infrastruktura, 
pozytywny stosunek władz do przedsię-
biorców z zagranicy, a także wyjątkowy 
czynnik – życzliwość mieszkańców. 

Nie tylko Angkor Wat

– Jestem właścicielem biura turystycz-
nego Asia Travel – opowiada Gabriele 
Stoia, który do Kambodży przeniósł 
się z Włoch 10 lat temu. – Organizu-
ję wyprawy zgodne z oczekiwaniami 
wymagających klientów. Pomagam 

im realizować marzenia, biorąc pod 
uwagę ich możliwości finansowe… Na 
stronie internetowej prezentuję różne 
propozycje, które mogą zainspirować 
miłośników podróży. Ofertę kieruję 
przede wszystkim do niewielkich grup, 
które chcą dotrzeć do miejsc nieznisz-
czonych jeszcze przez masową turysty-
kę. Koncentrujemy się na Kambodży, 
która w tym względzie ma dużo do 
zaoferowania, a także Laosie, Myanma-
rze, Tajlandii, Wietnamie. Niedawno 
poszerzyliśmy ofertę o Tadżykistan, 

W czasie pandemii wszyscy marzą o tym, żeby wyrwać się z domu.  
Najlepiej na koniec świata. W ostatnich wydaniach „Managera” poświęciliśmy  
sporo uwagi Kambodży, gospodarce tego kraju i jego potencjałowi inwestycyjnemu.  
A co ma do zaoferowania turystom?

Sampov Pram Pagoda – Kampot
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Uzbekistan, Kirgistan. Podobnie jak 
cała branża także moja firma boleśnie 
odczuła skutki pandemii, tak jak wszy-
scy w Siem Real czekam, aż wreszcie 
pojawią się turyści. Nigdy dotąd nie 
było tutaj tak pusto. 
Poza kompleksem Angkor Wat, który 
dla wszystkich stanowi punkt obowiąz-
kowy, Gabriele Stoia poleca prowincje 
Ratanakiri i Mondulkiri ze względu na 
ich walory krajobrazowe, ale też uni-
kalny charakter. Można tam znaleźć 
małe miejscowości, które zachowały 
swój naturalny historyczny charakter, 
wspaniałe dżungle, wodospady, krysta-
licznie czyste jeziora. W Kratie można 
podziwiać dzikie delfiny krótkogłowe 
pływające w Mekongu. Z kolei ozdo-
bą nadmorskiej prowincji Kampot 
są liczne kolonialne budynki. Warto 
też odwiedzić stolicę Phnom Penh 
ze względu na niezwykłe kontrasty 
rozwijającego się w błyskawicznym 
tempie miasta: świątynie i drapacze 
chmur, kluby i restauracje. 
Gabriele Stoia, mówiąc o Kambodży, 
podkreśla, że czymś wyjątkowym jest 
styl życia Khmerów, ich otwartość, 
a jednocześnie dystans do codzien-
nych problemów i szacunek dla tra-
dycji, a przecież kraj unowocześnia 
się w błyskawicznym tempie. Choć 
zna mnóstwo miejsc na świecie, to 
zdecydował się osiedlić na stałe w Siem 
Reap, które, odwiedzane wprawdzie 
przez licznych turystów, nie straciło 
swojego charakteru.

Khmerskie świątynie

Przed pandemią Angkor Wat odwie-
dzało kilka tysięcy osób dziennie. Ze 
względu na wielkość tego zespołu 
zabytków na ich obejrzenie trzeba 
poświęcić przynajmniej trzy dni. 
Sieć hotelowa rozrastała się w szyb-
kim tempie. Obecnie panuje nastrój 
wyczekiwania. Kambodża zamknęła 
granice dla turystów w lutym ubie-
głego roku, do dziś nie są wydawane 
wizy turystyczne. Dla wielu przedsię-
biorców to trudny okres. W biznes 
turystyczny zaangażował się w 2015 

Podstawowe informacje o Kambodży

r  Językiem urzędowym jest język khmerski, ale bez problemu można  
porozumieć się po angielsku. 

r  Walutą Kambodży jest Khmer Riel, ale powszechnie używany jest dolar 
amerykański (zabierając ze sobą banknoty trzeba zwrócić uwagę na to, żeby 
były czyste – bez jakichkolwiek oznaczeń oraz nierozdarte, bo takich nikt 
w Kambodży nam nie przyjmie).

r  Służba zdrowia: prywatna służba zdrowia jest dostępna w każdym większym 
mieście, jednak fachowej pomocy na wysokim poziomie możemy oczekiwać 
w Phnom Penh i Siem Reap, ceny usług prywatnych klinik zbliżone są 
do cen polskich.

r  Przykładowe ceny: 
q  Wynajem mieszkania typu studio w Phnom Penh w nowoczesnym budynku 

o wysokim standardzie – od ok 700 dol./miesiąc.
q  Wynajem taniego mieszkania typu studio w Phnom Penh (z klimatyzacją) – 

300 dol./miesiąc.
q  Koszt przejazdu tuk-tukiem lokalnie w Phnom Penh – ok 1,5 dol. 

(za pośrednictwem aplikacji PassApp).
q  Obiad street food – 1,5-2 dol.
q  Obiad w restauracji – od 6 dol. w górę.
q  Ceny w lokalnych marketach: warzywa – 1-2 dol./kg, drób – 3,5 dol./kg, 

wołowina – 8 dol./kg, ryby od 2,5 dol./kg.
q   Bilet na minivan – transport pomiędzy większymi miastami – 10-12 dol.
q  Wynajęcie samochodu – od 500 dol. miesięcznie (Toyota Highlander/

Lexus RX300).
q  Przejazd prywatnym samochodem z kierowcą (paliwo wliczone) na trasie 

Phnom Penh-Battambang (280 km) – 85 dol.
q  Koszt wizy biznes – 40 dol. (uprawnia do pobytu miesięcznego w Kambodży 

od daty przylotu).
q  Koszt przedłużenia wizy biznes na 6 miesięcy – 175 dol. (cena agencji).

roku polski przedsiębiorca Marcin Łu-
gowski, który na szczęście wcześniej 
zdywersyfikował swoje inwestycje 
i obecnie koncentruje się na plan-
tacjach awokado, marakui i dragon 
fruit. 
– Gorąco polecam zaplanowanie po-
dróży do Siem Reap zanim kompleks 
świątynny na nowo zapełnią tysiące 
odwiedzających – poleca Marcin Łu-
gowski. – Dla mnie możliwość obej-
rzenia tego miejsca w absolutnym 
spokoju była niezapomnianym przeży-
ciem. Zapewne nie wszyscy zdają sobie 
sprawę z wielkości tego starożytnego 
miasta – podróżuje się po nim tuk-
-tukiem lub elektrycznym skuterem. 
Odległości są zbyt duże, by poruszać 

się na piechotę, cały kompleks ma 
ponad 160 hektarów. Za czasów swojej 
świetności, w XII wieku, było to jedno 
z największych miast na świecie: miało 
ponad milion mieszkańców, podobnie 
jak starożytny Rzym. 
Znacznie mniej znana jest gigantyczna 
hinduistyczna świątynia Śiwy Preah 
Vihear – na pograniczu z Tajlandią, 
w górach Dangrek, 160 km na północny 
wschód od Angkor. Została zbudowa-
na przez Khmerów w IX-XIII wieku 
na krawędzi klifu, z którego roztacza 
się niesamowity widok. Takich miejsc 
pokazujących dawną khmerską cy-
wilizację jest znacznie więcej. Warto 
odwiedzić świątynie w prowincji Kan-
dal, niedaleko Phnom Penh, czy też 

przedangkorski kompleks ponad 150 
mniejszych hinduistycznych świątyń 
Sambor Prei Kuk w prowincji Kamn-
pong Thom. 

Z dala od cywilizacji

Swój pierwszy hotel w Kambodży Mar-
cin Ługowski zbudował w prowincji 
Ratanakiri, raju dla miłośników dzikiej 
przyrody szukających odpoczynku 
od cywilizacji. Nazwał go Ratanakiri 
Paradise, odzwierciedlając w ten 
sposób swój zachwyt tą niezadeptaną 
jeszcze przez turystów częścią kraju. 
Charakter i architektura hotelu 
wtapiają się idealnie w otaczającą 
przyrodę. Jest to eco-lodge składający 

Ta Prohm Temple
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się z 27 bungalowów zbudowanych 
z naturalnych materiałów z dbałością 
o środowisko naturalne, wyposażony 
w panele fotowoltaiczne. Z basenu typu 
infinity podziwiać można panoramę 
na okoliczną dżunglę i sady nerkow-
ca, a w oddali przy dobrej pogodzie 
wypatrzeć można wzgórza pogranicza 
wietnamskiego. W dużym hotelowym 
ogrodzie rosną drzewa owocowe, m.in. 
mango, awokado, jackfruit, papaja 
i organicznie uprawiane są warzywa na 
potrzeby kuchni hotelowej. Część bun-
galowów posiada tarasy przystosowane 
do jogi z panoramicznym widokiem 
na okolicę. 
Ratanakiri to prowincja najsłabiej 
zaludniona, w której odwiedzający 
mogą poczuć, jak wyglądało prawdziwe 
życie w Azji dziesiątki lat temu. Na 
północy prowincji, w okolicach Parku 
Narodowego Virachey ciągle jeszcze 
żyją niespokrewnione z Khmerami 

Sytuacja związana z pandemią i restrykcje 
związane z COVID w Kambodży

Kambodża poradziła sobie z opanowaniem rozwoju pandemii 
koronawirusa. Od początku pandemii odnotowano jedynie 

474 przypadki testów pozytywnych, z tego 454 osoby wyzdrowiały, 
20 osób jest w trakcie choroby, nikt nie zmarł (stan na 08/02/2021). 
Przyczyną takiego stanu jest prawdopodobnie zamknięcie się 
Kambodży na turystykę w początkach pandemii oraz rygorystyczna 
kwarantanna w przypadku osób, które przylatują do kraju 
w celach biznesowych.
Obecnie warunkiem wpuszczenia przez linie lotnicze na lot 
do Kambodży jest posiadanie negatywnego testu PCR wydanego  
do 72 godzin przed datą lądowania, test musi być oryginalny z pieczątką 
i podpisem lekarza, posiadanie ubezpieczenia medycznego na kwotę 
50 tys. dol. firmy Forte, 2000 dol. depozytu w gotówce. Po wylądowaniu 
w Phnom Penh każdy podróżny przechodzi ponownie test PCR i jest 
eskortowany busem do jednego z przygotowanych przez rząd hoteli 
na kolejne 14 dni ścisłej kwarantanny. W 13. dniu wykonywany jest 
ponowny test na COVID. Jeśli wynik jest negatywny można zacząć swoją 
przygodę w Kambodży.
W Kambodży, poza procedurą wjazdu, nie ma restrykcji związanych 
z COVID, restauracje, kluby, siłownie, itp. funkcjonują normalnie, 
maseczki nie są wymagane, życie wygląda tak jak przed pandemią,  
z tą różnicą, że nie ma turystów.

plemiona ludzi gór, które nie mają 
ochoty na bliski kontakt ze współczesną 
cywilizacją. 
Wielka atrakcję regionu stanowią 
dwa jeziora w kraterach wygasłych 
wulkanów, o idealnie przejrzystej 
i przede wszystkim chłodnej wodzie 
– co w tym ciepłym klimacie stanowi 
wielką zaletę. Choć leżą na terenie re-
zerwatów przyrody, można się w nich 
kapać, a teren wokół jeziora został 
przygotowany na przyjęcie turystów, 
zbudowane zostały wiaty piknikowe, 
platformy kąpielowe, można zamówić 
zimne napoje, przekąski i zjeść lokal-
ne specjały. Niestety, nie zachowała 
się rezydencja królewska, położona 
nad kraterowym jeziorem Yeak Laom, 
która została doszczętnie zniszczona 
przez Czerwonych Khmerów, a szcząt-
ki budowli spoczywają na dnie jeziora 
i w przyszłości będą prawdopodobnie 
stanowiły atrakcję dla nurków. 

KAMBODŻA TO ŚWIETNY CEL DLA MIŁOŚNIKÓW 
KULINARIÓW. LOKALNA KUCHNIA STANOWI 
WYPADKOWĄ WPŁYWÓW CHIŃSKICH I 
TAJSKICH, CZYLI KUCHENNY ZESTAW MARZEŃ… 

Wodospady 
Katieng 
– Banlung – 
Ratanakiri

Droga przez 
dżunglę 

– Chi Phat

Przełomy O’Malu 

Wodospady 
Tatai
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Cyfrowy nomad

Pandemia i związany z nią kryzys w dziedzinie turystyki stwarzają 
jedyną w swoim rodzaju szansę dla osób, które pracują zdalnie. 

Zamiast siedzieć w domu, mogą się przenieść do atrakcyjnego 
turystycznie, a przede wszystkim ciepłego kraju. Na przykład 
do Kambodży…
– Praca wcale nie wyklucza urlopu, a urlop pracy – podkreśla Anna 
Nowotna-Nadziejko, Founder & CEO Sky Dreams S.C. – W odpowiedzi 
na potrzeby czasów powstało pojęcie „workation”, czyli możliwość 
łączenia w jednym czasie odpoczynku, podróży i pracy. To sprytne 
połączenie dwóch angielskich słów: „work” oraz „vacation”. Zabranie 
ze sobą w podróż dodatkowej torby z przenośnym komputerem i tym 
samym stworzenie sobie mobilnego biura wystarczy, by móc pracować 
niemal z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki temu możemy odkrywać 
nowe, poszerzać swoje horyzonty, otwierać się na to, co dotychczas było 
całkowicie poza zasięgiem. W takich warunkach jakość wykonywanej 
pracy – przy zachowaniu szczypty dyscypliny – może wyłącznie wzrosnąć. 
Workation wymaga wypracowania wewnętrznej samodyscypliny, która 
sprawi, że możliwe będzie odnalezienie złotego środka i równowagi 
między pracą, odpoczynkiem i eksplorowaniem nowych miejsc. 
Tego rodzaju ofertę, nazwaną”Cyfrowy nomad”, przygotowała polska 
firma prowadząca hotele w Kambodży. W skład pakietu obejmującego 
6 miesięcy wchodzą: 

q  Pomoc w uzyskaniu wizy biznesowej (zdalnie) oraz jej przedłużeniu 
na okres 6 miesięcy na miejscu (przygotowujemy wszystkie dokumenty).

q  Odbiór z hotelu, w którym odbywana była kwarantanna i transport 
do hotelu Villa Paradiso.

q  Klimatyzowany pokój z łazienką w butikowym kolonialnym hotelu 
Villa Paradiso w sercu Phnom Penh wynajęty na 6 miesięcy.

q  Dostęp do internetu w hotelu – WiFi.
q  Basen hotelowy.
q  Dostęp do przestrzeni co-workingowej na terenie hotelu.
q  Lokalna karta SIM z dostępem do internetu i lokalnym numerem wraz 

z konfiguracją i doładowaniem 5 dol.
q  1 tydzień wakacji w hotelu Ratanakiri Paradise w prowincji Ratanakiri 

(transport nocnym busem z miejscem sypialnym, pokój hotelowy).
q  Wsparcie w języku polskim i angielskim na miejscu.
q  Konsultacje w zakresie prowadzenia biznesu w Kambodży oraz 

otwarcia spółki.
q  Cena pakietu to zaledwie 11 tys. 950 zł za 6 miesięcy. Dodatkowe koszty 

urzędowe to: wiza 40 dol., przedłużenie wizy 175 dol., koszt kwarantanny 
14 dni z wyżywieniem i testami COVID – 1200 dol. Organizatorzy 
przewidzieli 30 proc. zniżki dla drugiej osoby w tym samym pokoju.

Jeden z hoteli – „Ratanakiri Paradise” zobaczyć można w programie 
„Makłowicz w drodze” dostępnym na platformie Player.pl 
https://player.pl/programy-online/maklowicz-w-drodze-odcinki,9719/
odcinek-8,S02E08,102501
Kontakt: Piotr Łysik, e-mail: p.lysik@mojakambodza.pl, Marcin Ługowski, 
e-mail: m.lugowski@mycambodia.net 

Warto też odwiedzić Park Narodowy 
Virachey, największy obszar chroniony 
w Kambodży, a jednocześnie jeden 
z najmniej poznanych obszarów dżun-
gli w całej Azji Południowo-Wschodniej. 
Miejscowi rangerzy organizują tam nie-
zapomniane trekkingi, dostosowane do 
możliwości turystów, podczas których 
dotknąć możemy prawdziwej dżungli, 
przenocować w hamaku w lesie przy 
wodospadzie i nauczyć się jak przeżyć 
w dziczy. Park Narodowy Virachey sta-
nowi ostoję dla wielu gatunków roślin 
i zwierząt zagrożonych wyginięciem, 
żyją w nim w całkowitej wolności m.in. 
tygrysy i słonie. 
Inny ciekawy park narodowy, bliżej 
Phnom Penh, to Kirirom, w którym 
roślinność przywodzi na myśl połu-
dniową Europę, ponieważ w latach 
50. zasadzono na wzgórzach lasy so-
snowe. Na terenie parku jest kilka 

czyli cienkich plasterkach wołowiny 
w sosie pomidorowo-sojowym. Bardzo 
popularne są też steki, ale pokrojone, 
żeby można było je zjeść za pomocą 
pałeczek (jak w Chinach) lub widelca 
i łyżki (jak w Tajlandii), ponieważ ni-
gdzie nie podaje się noży. Co ciekawe, 
posiłki zamawiane są nie dla każdego 
gościa osobno, wszystkie zamówione 
dania stawiane są na środku stołu, 
każdy z biesiadników dostaje własny 
talerz i miskę, pałeczki, widelec i łyżkę 
i we własnym tempie próbuje różnych 
potraw. Jedną z lokalnych specjalności 
jest słodkie wino robione z marakui, ale 
ulubionym trunkiem jest piwo, które 
miejscowi zwykle piją z lodem. Popu-
larna jest też whisky, jednak sposób jej 
serwowania budzi zdziwienie: wlewana 
jest do miseczki i rozlewana do szklanek 
łyżką, miejscowi piją ją zawsze z lodem 
i najczęściej z wodą sodową. 
Po miastach najwygodniej jest poruszać 
się tuk-tukiem, niedrogo i omijając 
korki. Te zabawne pojazdy zamawia się 
jak Ubera za pomocą aplikacji PassApp, 
a standardowa cena to około 1 dol. za 
kurs. Czas oczekiwania – około mi-
nuty. Baza hotelowa jest znakomita, 
podobnie jak w Tajlandii. Ceny nie 
przekraczają 50 dol. za pokój. 

wodospadów, rzeki i sporo pieszych 
szlaków oraz ruiny rezydencji króla 
Sihanouka, zniszczonej przez Czer-
wonych Khmerów. 
Planując wypoczynek nad morzem, 
warto zdecydować się na ośrodek na 
jednej z licznych pięknych wysp, a nie na 
Sihanoukville, które przypomina nieste-
ty wielki plac budowy i jest ogromnym 
nieuporządkowanym miastem kasyn, 
przygotowanym głównie na przyjęcie 
chińskich turystów gamblingowych.

Kulinaria i transport

Kambodża to świetny cel dla miło-
śników kulinariów. Lokalna kuchnia 
stanowi wypadkową wpływów chiń-
skich i tajskich, czyli kuchenny zestaw 
marzeń… Nie warto przejmować się 
opowieściami o smażonych pająkach 
ptasznikach, czy też wężach, bo to spe-
cjały przygotowywane zgodnie z wy-
obrażeniami turystów i tak naprawdę 
jedynie dla nich.
Imponującą ofertę gastronomiczną 
proponuje stolica. Można tam dobrze 
zjeść za kilka dolarów, ale też nie bra-
kuje restauracji, w których najtańsze 
danie kosztuje 50 dolarów. Sztandaro-
wa potrawa to amok, czyli ryba w so-
sie z mleczka kokosowego podawana 
z ryżem najczęściej w liściu bananow-
ca. Khmerzy gustują w beef lok lak, 

Choć Kambodża rozwija się w szybkim 
tempie, a liczba wieżowców w Phnom 
Penh może zaskoczyć mieszkańca War-
szawy, wiele jeszcze zostało do zrobienia 
w dziedzinie infrastruktury drogowej. Po 
kraju najwygodniej podróżuje się… auto-
busami sypialnymi, które oferują czyste 
mikroprzedziały z łóżkami, jak w naszych 
kuszetkach. Sensowny wariant stanowi 
też wynajęcie samochodu terenowego 
z kierowcą, co kosztuje niewiele więcej 
niż samochód z wypożyczalni, a jest 
znacznie bezpieczniejsze.
Kiedy wybrać się do Kambodży? Naj-
lepiej między listopadem a marcem, 
wtedy nocą temperatura jest niższa 
(w Ratanakiri i Mondulkiri na północy 
spada do 17-18 stopni C), to wspaniały 
czas na trekkingi, kontakt z naturą 
w Ratanakiri oraz błogi odpoczynek na 
wyspach. Najgorsze miesiące na wyjazd 
do Kambodży to kwiecień i maj, kiedy 
upał staje się nieznośny, temperatura 
w cieniu dochodzi do 50 stopni i jest 
bardzo sucho. Pora deszczowa trwa od 
lipca do października, pada wówczas 
codziennie od około godz. 16, często 
do późnej nocy. Za to rano zawsze po-
jawia się słońce. To dobry okres na 
zwiedzanie świątyń i eksplorowanie 
większych miast Kambodży. n

Piotr Cegłowski

Słoń i jego opiekun – Sen Monorom 
Mondulkiri

Ratanakiri Paradise – pierwszy 
polski hotel w Kambodży

Gabriele Stoia – autor zjęć do artykułu
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 Gdyby ktoś chciał wskazać jeden 
powód, byłoby to niemożliwe. 
Powodów, dla których Polacy 
zaczęli się interesować sztuką, 

jest bowiem co najmniej kilka. Wśród 
nich warto wymienić: pragnienie ota-
czania się pięknem, potrzebę posiadania 
czegoś wyjątkowego i wyrażającego oso-
biste preferencje, pasję kolekcjonerską 
czy wreszcie szukanie dobrych sposobów 
lokowania kapitału. W niepewnych cza-
sach kryzysu dzieła sztuki stały się jedną 
z pewniejszych inwestycji. 
– Od dłuższego czasu rynek dzieł sztu-
ki dynamicznie rośnie, jesteśmy świad-
kami spektakularnych i rekordowych 
sprzedaży. W roku 2019 rynek sztuki 
w Polsce ponownie osiągnął najwyższe 
obroty – mówi Rafał Kamecki, prezes 

Piotr Uklański, Marcin Maciejowski). 
W ostatnich latach modna stała się także 
sztuka młoda i aktualna, stosunkowo 
niedroga i dostępna, reprezentowana 
przez szeroką grupę twórców, z których 
większość nie ukończyła czterdziestego 
roku życia.
Niezmiennie duże zainteresowanie wzbu-
dza rzemiosło artystyczne, zwłaszcza 
antyczne meble i biżuteria. Natomiast 
zupełnie nowym zjawiskiem jest powo-
dzenie polskiego wzornictwa XX w. Ceny 
mebli z lat 50. i 60. są już konkurencyjne 
w stosunku do cen antyków, pojawiają 
się specjalne aukcje tematyczne, nasta-
wione na sprzedaż wyłącznie tego typu 
obiektów. Dynamicznie rośnie także 
sprzedaż fotografii kolekcjonerskiej. 
Tutaj tradycyjnie króluje Witkacy, ale 

coraz więcej płaci się za prace artystów 
awangardowych, takich jak Natalia LL, 
Krzysztof Wodiczko, Józef Robakowski 
czy Ewa Partum. 
Warto dodać, że z raportu Artinfo.pl 
korzystają zarówno wytrawni kolekcjo-
nerzy, jak i ci początkujący. Publikacja 
powstaje co roku na podstawie tysiąca 
danych statystycznych ze wszystkich 
domów aukcyjnych. Znajdują się w niej 
liczne podsumowania, zestawienia 
i rankingi. Aktualne wydanie ma aż 324 
strony i zawiera podsumowanie oraz 
analizę transakcji aukcyjnych z całego 
2019 r. i z pierwszej połowy roku 2020. 
Raport można kupić w salonach Empik 
na terenie całej Polski oraz w siedzibie 
firmy artinfo.pl. n

SP

Art za prawie 7 000 000 zł. Nigdy wcze-
śniej żaden obraz nie osiągnął takiej 
ceny na aukcji.
Co sprzedaje się najlepiej? Jeszcze do 
niedawna najbardziej pożądane były 
obrazy dawnych mistrzów, takich jak 
Matejko, Malczewski czy Brandt. Obecnie 
równie chętnie kupowana jest sztuka 
współczesna. Powodzeniem cieszą się 
zarówno prace klasyków współczesności, 
takich jak Henryk Stażewski, Tadeusz 
Kantor, Jerzy Nowosielski, jak i arty-
stów, którzy swoją drogę artystyczną 
zaczęli po 1989 r. (np. Wilhelm Sasnal, 

i założyciel Artinfo.pl. – W pierwszym 
półroczu 2020 r., czyli w okresie, kiedy 
pandemia wywołała burzę w niemal 
każdej branży, sprzedaż sztuki wzrosła 
o niemal 30 proc. w stosunku do półro-
cza roku ubiegłego.
Przybywa domów aukcyjnych, aukcji, 
kolekcjonerów sztuki. Ceny rosną. 
W 2018 r. obraz Wojciecha Fangora 
„M39” sprzedano w Desa Unicum za 
4 720 000 zł. W roku 2019 po raz pierw-
szy w historii polskiego rynku sztuki 
rekordową cenę osiągnęła praca rzeź-
biarska. Za grupę 20 postaci z brązu pt. 
„Caminando” Magdaleny Abakanowicz 
zapłacono ponad 8 000 000 zł. Na począt-
ku czerwca 2020 r. portret prof. Karola 
Gilewskiego pędzla Jana Matejki został 
sprzedany w Domu Aukcyjnym Polswiss 
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Wojciech Fangor, „Obraz #2.1964”, sprzedany 
w Polswiss Art za 3 186 000 zł  

(cena z opłatą aukcyjną)

Patera, Francja, II poł. XIX w., 
sprzedana w Sopockim Domu Aukcyjnym  
za 153 400 zł (cena z opłatą aukcyjną)

od lewej:  
S.I. Witkiewicz, 
„Autoportret”, 1918, 
sprzedany  
w Agra-Art  
za 637 200 zł (cena 
z opłatą aukcyjną)

z prawej:  
Jacek Malczewski, 
„Rycerz i Faun”, 1909, 
sprzedany  
w Agra-Art  
za 1 486 800 zł (cena 
z opłatą aukcyjną)

Jacek Yerka, „Inkwizytorzy”, 1983, obraz sprzedany  
w Agra-Art za 122 720 zł (cena z opłatą aukcyjną)

Magdalena Abakanowicz, „Caminando (20 figur)”, 1998–1999, na aukcji w Desa Unicum rzeźba 
sprzedana za 8 024 000 zł (cena z opłatą aukcyjną)

Piotr Czajkowski, „Delacroix” z cyklu „Metro”, 2019, 
sprzedany w Sopockim Domu Aukcyjnym za 18 880 zł 
(cena z opłatą aukcyjną)

Adam Bakalarz, 
„K.155”, 2019, rzeźba 

sprzedana w Sopockim 
Domu Aukcyjnym  
za 59 000 zł (cena  

z opłatą aukcyjną)

Rynek sztuki 
podczas pandemii
Polacy kupują coraz więcej dzieł sztuki. W czasie,  
gdy inne branże przeżywają ciężkie chwile z powodu 
pandemii, rynek sztuki w Polsce ma się zaskakująco dobrze 
– wynika z najnowszego raportu Artinfo.pl
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Kamil, specjalista od IT, 
prowadzi swoją firmę od 
ośmiu lat. Ma obecnie 
38 lat, zaczynał od zera, 

ale z czasem firma się rozrosła i obecnie 
pracuje w niej 36 osób. Przez ostatnie 
pół roku więcej czasu spędzał jednak 
u lekarzy niż w swojej firmie. Zawroty 
głowy i szumy w uszach, spadki na-
stroju, rozdrażnienie, okresowe ści-
ski i niepokoje w okolicy serca – to 
tylko część dolegliwości, na które się 
uskarżał. Badania krwi, elektrokardio-
gram oraz echo serca nic nie wykazały, 
podobnie jak wyniki magnetycznego 
rezonansu głowy i kręgosłupa, które 
też nie odbiegały od normy. Specjaliści 
jednoznacznie wykluczyli organiczną 
przyczynę dolegliwości i skierowali 
pana Kamila do psychiatry, który bez 
zawahania przepisał mu antydepre-
santy. To historia tylko jednego z wielu 
moich pacjentów.

Pierwsze symptomy 

Do tej pory chorobami cywilizacyjny-
mi nazywaliśmy nadciśnienie, otyłość 
i cukrzycę. Obecnie dołączyły do nich 
nowe przypadłości, które nazywam 
chorobami ludzi wyzwań lub po prostu 
chorobami psychosomatycznymi. Są 
one typowe dla przedstawicieli grup 
zawodowych kojarzących się z wyzwa-
niami. To managerowie, biznesmeni, 
prawnicy, lekarze oraz dziennikarze 
– wszyscy ci, którzy stawiają sobie 
poprzeczkę bardzo wysoko. Gdy pytam 
ich, ile godzin w ciągu dnia pracu-
ją, odpowiadają, że cały dzień, śniąc 

Co dalej? 

Jak najszybciej należy zbadać swoje 
hormony, gdyż to one pierwsze po-
twierdzą nam tę diagnozę. Hormony 
stresu (kortyzol i prolaktyna), hormony 
tarczycy oraz hormony płciowe, takie 
jak testosteron całkowity i wolny, es-
tradiol, 17-OH progesteron, hormony 
przysadki FSH i LH oraz DHEA.
Niewykryte na czas choroby psychoso-
matyczne mogą z czasem doprowadzić 
do poważniejszych schorzeń. Do takich 
należy „syndrom złamanego serca”, 
który czasem prowadzi nawet do za-
wału na tle nerwowym. Mężczyźni 
z dolegliwościami psychosomatycz-
nymi często zatracają swoją męskość. 
Wysoki poziom hormonów stresu po-
woduje bowiem spadek testosteronu. 
Ten zaś jest powodem utraty nie tylko 
libido i potencji, lecz także radości 
i aktywności życiowej, prowadzi do 
przewlekłego zmęczenia, rozdrażnie-
nia, spadków nastroju i osłabienia sił 

Przyczyny wielu chorób 
należy szukać w głowie
„Chorzy ze stresu” to moja najnowsza książka poświęcona jednej z chorób cywilizacyjnych, 
nazywanej chorobą ludzi wyzwań, na którą coraz częściej chorują biznesmeni

fizycznych. Stres powoduje nie tylko 
utratę męskości, lecz także szybsze sta-
rzenie się. Mężczyzna z podwyższonym 
poziomem kortyzolu odkłada tłuszcz 
brzuszny i pomimo regularnego upra-
wiania sportu nie może pozbyć się tzw. 
oponki. Podobnie jest zresztą u kobiet, 
bo hormony stresu powodują spadki 
żeńskich hormonów płciowych, zabu-
rzenia miesiączek i owulacji, które są 
przyczyną trudności w zajściu w ciążę. 

Recepta

W książce „Chorzy ze stresu” pokazuję, 
że szybkie postawienie prawidłowej 
diagnozy mogłoby uchronić pana Ka-
mila przed przyjmowaniem antydepre-
santów. Aby nie stać się na całe życie 
niewolnikiem leków przeciwdepresyj-
nych, należy przede wszystkim zmienić 
styl życia, równocześnie wyrównując 
zaburzenia hormonalne. To pozwoli 
zachować równowagę między mózgiem 
a ciałem. 

Proponuję mój autorski algorytm, który 
działa. Pięć liter S odgrywa tu ważną 
rolę. Pierwsze S to stres, który musimy 
zwalczyć. Cztery pozostałe to recepta 
na to pierwsze: sen, seks, sposób od-
żywiania się i sport. 
Niestety, jesteśmy pokoleniem trzech 
foteli, czyli: samochodowego, biuro-
wego i tego, na którym wieczorami 
oglądamy telewizję czy Netfliksa. Śpimy 
za krótko, odżywiamy się dla wygody 
produktami przetworzonymi i hybry-
dowymi. Przemęczeni pracą nie mamy 
nastroju i czasu na seks oraz jakiekol-
wiek czułości, także sport uprawiamy 
zbyt rzadko.

Profilaktyka

Co robić, by uniknąć dolegliwości 
psychosomatycznych? Zacznijmy od 
dostrzegania negatywnych aspektów 
współczesnego świata i starajmy się ich 
unikać. Dobierzmy odpowiednie dla 
siebie techniki wyciszenia, sięgnijmy po 
adaptogeny i odpowiednią suplemen-
tację. Zastąpmy restrykcyjne diety pra-
widłowymi nawykami żywieniowymi, 
ograniczając węglowodany oraz tłuszcze 
nasycone. Dbajmy o regularną aktyw-
ność fizyczną, unikając ekstremalnych 
sportów, które podwyższają poziom nie 
tylko testosteronu, lecz także kortyzolu, 
będącego największym wrogiem dłu-
giego, zdrowego i męskiego życia. Nie 
zapominajmy też, że seks to nie tylko 
uczucia i przyjemność, lecz także sku-
teczny lek antystresowy, zapobiegający 
chorobom psychosomatycznym. 
Nie mniej ważny jest sen, którego dłu-
gość powinna wynosić blisko osiem 
godzin. Zarówno śpiochy pozostające 
w łóżku dłużej, jak i ci śpiący krócej 
częściej mają zaburzenia hormonów 
płciowych i chorują na tarczycę czy 
mają problemy z nadnerczami. Kontakt 
z naturą, także ze zwierzętami domo-
wymi, też jest doskonałą przeciwwagą 
dla stresu. 
Niezwykle skuteczny w walce z co-
dziennym stresem jest też szeroko po-
jęty spirytualizm, religia czy zwykłe 
ćwiczenia medytacyjne. n

doktor nauk medycznych, 
internistka, specjalistka 

medycyny ogólnej i jedyny 
w Polsce certyfikowany 
międzynarodowo lekarz 

medycyny męskiej.
Autorka książek: „Książka 

tylko dla mężczyzn”, 
„Testosteron – klucz 

do męskości” i „Chorzy 
ze stresu” (wyd. 2021 r.). 
Pracuje jako kierownik 

medyczny Kliniki Wellness 
w Szpitalu Medicover 

w Warszawie.

Ewa Kempisty-Jeznach

równowagi, napięciowe bóle z tyłu 
głowy, ściski z towarzyszącymi lękami 
w okolicy mostka lub brzucha, czę-
ste oddawanie moczu, pokasływanie, 
chrząkanie, drżenie rąk, świąd skóry 
itp. Pacjenci ci zgłaszają się z tymi 
symptomami do lekarza i pytają o przy-
czyny swoich dolegliwości. Wyniki ich 
badań nie odbiegają od normy, pacjenta 
jednak boli, więc chodzi od specjalisty 
do specjalisty. Wielu lekarzy rozkłada 
ręce i w końcu kierują pacjenta do 
psychiatry po antydepresanty, na które 
ten zostaje skazany na miesiące i lata. 
Czy to jedyne rozwiązanie?

Diagnoza

We współczesnym świecie, pełnym in-
formacji w postaci e-maili, wiadomości 
SMS czy excelowych tabel, globalnej 
konkurencji i nacisku czasowego, lu-
dzie wyzwań dają sobie radę. Głowa 
(psyche) radzi sobie z tym natłokiem 
informacji. Słabym ogniwem okazuje 
się ciało (soma), które nie wytrzymuje 
tego obciążenia. Te liczne objawy to 
„krzyk ciała”.
Właściwie to powinniśmy się cieszyć 
z tych pierwszych „alarmowych sygna-
łów”, które nasze ciało nam wysyła, bo 
zmuszają nas one do refleksji, zastano-
wienia się nad naszą postawą i odpo-
wiedniej reakcji, a lekarzowi wskazują 
na słabe punkty naszego organizmu. 
Prawidłowa diagnoza powinna w tym 
przypadku brzmieć: choroba psycho-
somatyczna. Niestety, jest to cena, jaką 
często należy zapłacić za sukces, który 
został okupiony zdrowiem.

o firmie nawet w nocy. Wielu nie po-
trafi oderwać się od komórki nawet 
na czas wizyty w moim gabinecie, 
często mają przy sobie dwa, a nawet 
trzy telefony.
Ceną pożądanego przez nich sukcesu 
są przeróżne dolegliwości imitujące 
prawdziwe, organiczne choroby. Zawro-
ty głowy, szumy i brzęczenie w uszach, 
uczucie ich zatykania i zaburzenia 

WE 
WSPÓŁCZESNYM 
ŚWIECIE LUDZIE 
WYZWAŃ DAJĄ 
SOBIE RADĘ, 
BO GŁOWA 
RADZI SOBIE 
Z NATŁOKIEM 
INFORMACJI. 
SŁABYM 
OGNIWEM 
OKAZUJE SIĘ 
CIAŁO, KTÓRE 
NIE WYTRZYMUJE 
OBCIĄŻENIA

Ewa Kempisty-Jeznach
„Chorzy ze stresu”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka
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Lasery generują i wzmacniają 
jednorodne promieniowa-
nie elektromagnetyczne. 
Ich działanie polega na 

zjawisku wymuszonej emisji promie-
niowania, opisanej w 1917 r. przez 
Alberta Einsteina. Nazwa „laser” jest 
akronimem od angielskiego wyrażenia  
Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation (wzmocnienie 
światła przez wymuszoną emisję pro-
mieniowania).
Niezależnie od rodzaju lasera światło 
laserowe ma zawsze cztery charakte-
rystyczne cechy:
r  jest spójne, czyli koherentne. Cała 

wiązka ma taką samą fazę fal za-
równo przestrzenną, jak i czasową;

r  jest równoległe, czyli skolimowane. 
Wiązka laserowa ulega bardzo małe-
mu rozproszeniu nawet po przebyciu 
dużej odległości;

r  jest monochromatyczne. Promie-
niowanie emitowane przez lasery 
ma prawie jednakową długość fali, 
tzn. małą szerokość widma;

r  jest intensywne. Cała moc promienio-
wania jest zawarta w wąskiej wiązce 
światła laserowego.

Intensywne światło pulsacyjne

W przeciwieństwie do laserów w apa-
ratach IPL światło jest w postaci roz-
proszonej szerokopasmowej wiązki. 

zabiegów laserowych w trak-
cie leczenia i sześć miesięcy 
po nim.

r  Branie leków światłouczula-
jących i/lub picie ziół o takim 
działaniu (dziurawiec, nagie-
tek, ale też herbata Figura 1 
i Figura 2).

Przygotowanie do zabiegu 
fotoodmładzania

r  Leki lub zioła światłouczulające 
należy odstawić na 1 tydzień 
przed zabiegiem.

r  Zabieg laserowy jest możli-
wy 2 tygodnie po wysiewie 
opryszczki wargowej (chodzi 
o zabieg w okolicy twarzy).

r  Terapię doustną izotretynoiną 
– lekiem na trądzik (obecnie 
dostępne preparaty to między 
innymi: Izotec, Aknederm, 
Tretinex, Curacne, Axotret) – 
należy zakończyć sześć mie-
sięcy przed wykonywaniem 
zabiegów laserowych.

Postępowanie po zabiegu 
fotoodmładzania

Naturalnym objawem po za-
biegu jest czasowy rumień, 
który zazwyczaj ustępuje po 
kilku godzinach. W tym czasie 
należy skórę odpowiednio pie-
lęgnować:
r  myć delikatnymi preparatami,
r  stosować kremy łagodzące,
r  stosować kremy przeciwsło-

neczne z najwyższym filtrem 
50+ (opalanie miejsc podda-
nych zabiegowi może prowa-
dzić do przebarwień),

r  skóry nie wolno drażnić, np. 
trzeć.

Kolejne zabiegi można wyko-
nać w odstępach 2-, 4-tygodnio-
wych. Zwykle zaleca się od czte-
rech do sześciu zabiegów. n

Foto
Fotoodmładzanie wykonuje się za pomocą odpowiednich nieablacyjnych laserów oraz 
aparatów IPL. Skórę można również odmłodzić np. ablacyjnymi laserami frakcyjnymi. 
Zabiegi są wykonywane przez lekarzy

 bez tajemnic
odmładzanie Dr n. med.  

Kamila Padlewska 

prof. nadzw. UM MSC,  
klinika Oricea,  
www.oricea.com

MŁODSZY WYGLĄD 
OSIĄGA SIĘ, 

ZMNIEJSZAJĄC 
OZNAKI STARZENIA 

SIĘ SKÓRY 
I FOTOUSZKODZENIA, 

TAKIE JAK 
ZMARSZCZKI, 

NADMIERNY RUMIEŃ, 
ROZSZERZONE 

UJŚCIA GRUCZOŁÓW 
ŁOJOWYCH, 

NIERÓWNOMIERNY 
KOLORYT SKÓRY 

Jest to światło pulsacyjne, zwykle 
o długości fal 515–1200 nm, wytwa-
rzane przez lampę błyskową, ognisko-
wane przez system luster i emitowane 
przez filtry ograniczające zakres jego 
promieniowania. Poprzez zastoso-
wanie np. filtrów eliminujących fale 
o małej długości uzyskuje się emisję 
długich fal świetlnych, które charak-
teryzują się głębszą penetracją tkanek. 
W związku z emisją różnej długości fal 
w trakcie zabiegu energia może być 
absorbowana przez wiele chromato-
forów skóry. IPL używa się między 
innymi w fotoodmładzaniu.

Zabieg fotoodmładzania 

Młodszy wygląd osiąga się, zmniej-
szając oznaki starzenia się skóry i fo-
touszkodzenia, takie jak zmarszczki, 
nadmierny rumień, rozszerzone uj-
ścia gruczołów łojowych, nierów-
nomierny koloryt skóry. W trakcie 
zabiegu między innymi pobudza się 
fibroblasty do produkcji nowego 
kolagenu, a poprzez działanie ter-
miczne na hemoglobinę wpływa na 
zwężenie rozszerzonych ścian naczyń. 
Dochodzi do poprawy wyglądu skóry 
(poprawy jakości i kolorytu skóry, 
zmniejszenia zaczerwienienia, re-
dukcji zmarszczek, zmniejszenia tzw. 
porów skóry). 

Przeciwwskazania do zabiegu 
fotoodmładzania

r  Fotodermatozy (choroby przebiega-
jące z nadwrażliwością na światło 
słoneczne) oraz choroby pęcherzowe 
skóry, bielactwo, aktywna łuszczyca.

r  Aktywne infekcje bakteryjne, wiru-
sowe i grzybicze skóry.

r  Świeża opalenizna (również po so-
larium).

r  Terapia doustna izotretynoiną – le-
kiem na trądzik (obecnie dostępne 
preparaty to między innymi: Izo-
tec, Aknederm, Tretinex, Curac-
ne, Axotret). Nie wolno wykonywać 
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W TRAKCIE JEDNEGO 
TRENINGU ENERGIA 
HIFEM WYWOŁUJE 

OKOŁO 20 TYS. 
SUPRAMAKSYMALNYCH 
SKURCZÓW, NP. JEDEN 
TRENING POŚLADKÓW 
Z BTL EMBODY ZASTĄPI 

20 TYS. PRZYSIADÓW 
LUB ZAPEWNIA 

MIĘŚNIOM WYSIŁEK 
PORÓWNYWALNY 

Z WYKONANIEM 20 TYS. 
BRZUSZKÓW
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Od ponad 26 lat BTL wyznacza trendy 
na rynku urządzeń high-tech. Jest świa-
towym liderem w dziedzinie produkcji 
i dystrybucji sprzętu dedykowanego 
nie tylko medycynie estetycznej, lecz 
także kardiologii i fizjoterapii. BTL 
ESTETYKA jest autorem kilku kampa-
nii, nowatorskich programów, między 
innymi „SPA by BTL” czy „Bezpieczne 
siłownie”. Najnowsza kampania dedy-
kowana jest managerom. Jakie są jej 
główne założenia?
Większość managerów żyje w takim 
pędzie, że nie ma czasu na regularne 
ćwiczenia. Bardzo dużo czasu spędzają 
za biurkiem, zatem nietrudno o do-
datkowe kilogramy. Presja czasu, brak 
ruchu, nieregularne posiłki i wszech-
obecny stres potęgują poczucie winy, 
że zaniedbujemy zdrowie i kondycję. 
Firma BTL z myślą o tych najbardziej za-
pracowanych stworzyła specjalny pro-
gram, dzięki któremu odpoczywamy, 
rzeźbimy swoje mięśnie i chudniemy; 
co najważniejsze, wszystko to dzieje 
się jednocześnie. To dzięki zastosowa-
niu technologii HIFEM High-Intensity 
Focused Electromagnetic, niezwykłej 
innowacyjnej, zaawansowanej techno-
logii elektromagnetycznej o wysokiej 
intensywności. W trakcie jednego tre-
ningu energia HIFEM wywołuje około 
20 tys. supramaksymalnych skurczów, 
np. jeden trening pośladków z BTL 
EMBODY zastąpi 20 tys. przysiadów lub 
zapewnia mięśniom wysiłek porówny-
walny z wykonaniem 20 tys. brzuszków. 

całkowicie nieinwazyjny. Dzię-
ki HIFEM możemy walczyć 
skutecznie m.in. z tłuszczem 
trzewnym, który jest bardzo 
groźny dla naszych narządów, 
zakłóca pracę wątroby, nerek, 
spowalnia metabolizm.

Firma BTL jest marką z ogrom-
nym potencjałem, każdego roku 
wprowadzacie na rynek nowe 
urządzenia. Hitem ostatnich 
miesięcy była m.in. EMSELLA...
BTL EMSELLA to wyjątkowe 
urządzenie dedykowane ko-
bietom i mężczyznom. W przy-
padku pacjentek stymuluje głę-
bokie mięśnie dna miednicy, 
wzmacnia mięśnie Kegla, jest 
bardzo skuteczne dla kobiet po 
porodzie. Główne jego zadanie 
to profilaktyka i leczenie nie-
trzymania moczu. W kontekście 
EMSELLI prowadzone są także 
badania nad wprowadzeniem 
jej do wspomagania leczenia 
problemów prostaty oraz po-
prawy sprawności seksualnej 
u mężczyzn. Urządzenie wyglą-
da jak krzesło, na którym siedzi 
się, notabene w ubraniu, przez 
28 minut. Bardzo ważne jest, że 
większość naszych urządzeń ma 
bardzo łatwą obsługę, otwarty 
soft, dzięki czemu mamy moż-
liwość rozbudowy aparatu, np. 
o nowe procedury zabiegowe. n

rozmawiała Beata Łapińska

Ponadplanowe  
kilogramy
Sławomir Sobusiak, dyrektor zarządzający firmy BTL, o urządzeniach wykorzystywanych 
przez medycynę estetyczną, kardiologię i fizykoterapię

Kosmiczna technologia HIFEM wyko-
rzystana w urządzeniach BTL to techno-
logia przyszłości, dzięki której wzmac-
niamy mięśnie, rzeźbimy i modelujemy 
ciało, a także chudniemy. Oczywiście 
ruch na powietrzu jest jak najbardziej 
wskazany, ale aby osiągnąć w krótkim 
czasie zamierzone rezultaty, energia 
HIFEM jest nieoceniona. Wywołuje 
bowiem takie skurcze mięśni, które są 
powyżej maksymalnego poziomu. Nie 
jesteśmy w stanie ćwiczyć z taką mocą 
ani intensywnością. HIFEM popra-
wia też strukturę mięśni, pobudzając 
wzrost włókien kurczliwych, tworzenie 
białek i rozrost włókien mięśniowych. 
Bardzo istotne jest to, że ta energia nie 
tylko wywołuje, lecz także przez wiele 
sekund utrzymuje te supramaksymalne 

skurcze, dzięki czemu osiągamy tak 
spektakularne efekty. BTL EMSCULPT 
poza rzeźbieniem brzucha i pośladków 
może, dzięki specjalnym aplikatorom, 
modelować także inne partie naszego 
ciała, takie jak biceps, triceps i łydki.

Czy urządzenia BTL EMBODY i BTL 
EMSCULPT wykorzystujące energię 
HIFEM są bezpieczne?
Jak najbardziej tak. HIFEM działa po-
dobnie jak rezonans magnetyczny, 
tylko z polem magnetycznym o mniej-
szej wartości: maksymalnie do 2 tesli. 
Rezonans magnetyczny to przecież 
bezpieczna procedura stosowana od 
lat. Firma BTL istnieje od 1993 r., działa 
na wszystkich kontynentach, a nasze 
patenty rewolucjonizują rynek. Po-
zycja lidera na świecie zobowiązuje, 
dlatego wszystkie nasze sprzęty mają 
certyfikaty FDA i przeszły szczegółowe 
badania kliniczne. Posiadamy między 
innymi certyfikat FDA potwierdzają-
cy, że BTL EMSCULPT jest jedynym 
urządzeniem na świecie, które jedno-
cześnie powoduje wzrost masy mię-
śniowej, redukcję tkanki tłuszczowej 
i wyrzeźbienie mięśni. Urządzenia 
zdobyły kilka prestiżowych między-
narodowych nagród, co potwierdza 
wyjątkowość, innowacyjność i bez-
pieczeństwo energii HIFEM. Dodam, 
że BTL EMBODY i BTL EMSCULPT to 
pierwsze urządzenia na rynku, które 
wykonują lifting pośladków, zwiększa-
ją ich jędrność i umięśnienie w sposób 

Sławomir Sobusiak 

dyrektor zarządzający  
firmy BTL
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 Sergei Rachmaninoff:  
„Symphony No. 1 
& Symphonic Dances

 Album łączy jedną 
z najwcześniejszych kompozycji 

Rachmaninoffa z ostatnią. 
Dyrygent Orkiestry Filadelfijskiej 
Yannick Nézet-Séguin umieścił 
na jednej płycie te dwa dzieła, 
symbolicznie podsumowując 
ponadczterdziestoletni okres 
życia kompozytora. Premiera pierwszej symfonii w 1897 r. była katastrofą. 
Późniejsze dziesięciolecia udowodniły jednak, że to dzieło najwyższej klasy. 
Z kolei prawykonanie „Tańców symfonicznych” odniosło ogromny sukces 
w 1940 r. q

Płyty

 Na platformie Amazon Prime Video 
można obejrzeć sporo interesujących 

filmów, skrojonych według bardziej 
ambitnych wzorców niż większość 
artystycznej konfekcji rodem z Netfliksa. 
Co więcej, dotyczy to również seriali, przede 
wszystkim tych, które zostały zainspirowane 
powieściami wybitnych autorów. 

 Nie sposób przejść 
obojętnie obok 

obrazu dystopijnego 
świata, który stworzył 
Philip K. Dick w powieści 
„Człowiek z Wysokiego 
Zamku”. Film ukazuje 
Amerykę z początku lat 
60. okupowaną przez 
Niemców i Japończyków. 
I to w taki sposób, że – 
zapominając o prawdzie 
historycznej – można by  
w tę opowieść uwierzyć.

 Znakomicie udała się też ekranizacja 
kryminałów Michela Connelly’ego 

z detektywem Harrym Boschem w roli 
głównej. Niewątpliwy plus dla czytelników 
stanowi to, że realizatorzy nie skupili się 
na wiernym odtwarzaniu książek, lecz 
potraktowali je jedynie jako inspirację. 
Zapewne dlatego, że nadzorował ich autor 
jako producent 
wykonawczy. W tym 
filmie wszystko jest 
jak trzeba: świetny 
odtwórca głównej roli 
(Titus Welliver), realia 
Los Angeles, logiczna 
fabuła. W zeszłym roku 
nakręcony został szósty 
sezon. Miejmy nadzieję, 
że nie ostatni. 

 Niestety, znacznie gorzej wypadła  
realizacja przygód superszpiega 

CIA Jacka Ryana. W tym przypadku 
należy żałować, że autorzy daleko odeszli 
od oryginału Toma Clancy’ego. Pierwszy 
sezon jest akceptowalny, drugi to niestety 
już klasyczna historia z cyklu „zabili go  
i uciekł”… q

Filmy

Charles Ives:  
„Complete Symphonies”

 Charles Ives był prawdziwym 
amerykańskim indywidualistą, 

artystą wyprzedzającym swoje 
czasy. Pracował w firmie 
ubezpieczeniowej, izolował się 
od muzyki innej niż własna,  
nie słuchał nawet radia.  
Jego cztery symfonie, nagrane 
dla Deutsche Grammophon 
przez Los Angeles Philharmonic 
oraz jej dyrektora muzycznego 
i artystycznego Gustavo Dudamela, 
prezentują świeże podejście do muzyki muzycznego rewolucjonisty.  
Warto sięgnąć po ten album choćby dlatego, że utwory Ivesa rzadko są grane 
w naszym kraju. q

Hera Hyesang Park: „I Am Hera”

 Debiutancki album Hery 
Hyesang Park dla Deutsche 

Grammophon ukazuje szeroki 
zakres jej talentu. Na „I Am 
Hera” sopranistka prezentuje 
interpretacje ulubionych 
pieśni i arii. Album, nagrany 
wspólnie z orkiestrą Wiener 
Symphoniker pod dyrekcją 
Bertranda de Billy’ego, zawiera 
arie Belliniego, Glucka, Haendla, 
Mozarta, Pergolesiego, Pucciniego 
i Rossiniego. q

Dbam o to, abyś zrealizował/a wszystkie swoje marzenia. Odbiegam od salonów fryzjerskich – 
stworzyłam 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 pokazać 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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