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W ostatnich kwartałach 
mamy do czynienia ze 
swoistym festiwalem 
różnego rodzaju 
niestandardowych 
form inwestowania 
lub lokowania środków 
na dłuższe terminy 
w zamian za możliwość 

zysków przewyższających potencjalnie 
oprocentowanie zwykłych lokat bankowych 
lub obligacji skarbowych.
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INNOWACYJNE LOKATY

PIENIĄDZE TO NIE WSZYSTKO

MIĘDZY NAMI 
„POŻYTECZNYMI 
IDIONAUTAMI”

NA TLE DECYZJI RPP

TAKŻE W NUMERZE
 P.R.E.S.C.O. podwaja skalę biznesu
 Nowy PESEL – nowe przepisy
  Do sukcesu nie ma żadnej windy. 

Trzeba iść po schodach

Pragnienie bycia 
bogatym samo 
w sobie nie jest czymś 
złym. Przeciwnie, 
dzięki niemu ludzkość 
wspaniale się 
rozwinęła, dysponuje 
zadziwiającymi 
technikami 

i urządzeniami, mogącymi czynić 
codzienne życie łatwym i prostym. 

Czy istnieje darmowe 
źródło wartości 
w biznesie? Czy można 
znaleźć aktywnych, 
bystrych, uzdolnionych 
ludzi, którzy poświęcą 
swój czas i zechcą 
pracować za darmo 
albo za półdarmo?

W poprzednim 
i obecnym roku każda 
ocena krótko- 
czy średnioterminowa 
dotycząca PKB i jego 
elementów składowych 
lub CPI w stre� e euro 
i w Polsce korygowana 
była do dołu przez chyba 

wszystkie instytucje krajowe i zagraniczne, 
w tym przez ekspertów NBP. 
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NIE BÓJMY SIĘ KRYZYSU
Alarmistyczne prognozy dotyczące spowolnienia gospodarczego, 
a  w  konsekwencji spodziewanej recesji nie znajdują potwierdzenia. 
Spokojnie konsekwentna polityka Rady Polityki Pieniężnej, o czym 
w tekście prof. Elżbiety Chojny-Duch, nie tylko utrzymała infl ację na 
poziomie oscylującym wokół celu infl acyjnego, ale stonowała nastroje 
inwestorów, którzy, jak dowodzi Jan Mazurek, mają dobre perspekty-
wy na rynku forex, ale przecież nie tylko. Skoro zresztą o perspektywie 
mowa, to swoisty kontrapunkt stanowią tezy przewodnie tekstów Zbi-
gniewa Wierzbickiego i Dariusza Filara, przy czym obaj autorzy zgodni 
są w jednym, dotychczasowy model rozwoju gospodarczego wyczerpał 
swój potencjał i dynamizm, który w obliczu wyzwań współczesności 
decyduje o konkurencyjności gospodarki. Innowacje to jej motor na-
pędowy, która to zasada znajduje odniesienie do nowoczesnych instru-
mentów fi nansowych, również one mogą być przejrzyste i bezpieczne, 
jak dowodzi tego Norbert Jeziolowicz w opracowaniu dedykowanym 
polisolokatom. Inspiracje mogą mieć różne źródła, od tych związanych 
z nowoczesnymi kanałami przekazu, również w wymiarze marketin-
gowym, których zastosowania przynoszą – o tym w tekście autorstwa 
Jana Krefta – zgoła nieoczekiwane efekty, po te najbardziej tradycyjne, 
bo wywiedzione ze znawstwem godnym erudyty przez Andrzeja Laza-
rowicza wprost z „Biblii”. Tradycja zresztą ma rozmaite odniesienia. 
Jeśli bowiem giełdę uznać za tradycyjne w wymiarze współczesnych 
instytucji fi nansowych narzędzie pomnażania kapitału, to niedawny 
debiut giełdowy P.R.E.S.C.O. jest tego dowodem. Nowoczesne instru-
mentarium w obrocie gospodarczym wymaga adekwatnego wsparcia prawnego w warstwie regulacyjnej, umownej, wreszcie 
dobrych praktyk zabezpieczających ewentualne roszczenia i interesy stron. Ci, którzy specjalizują się w świadczeniu usług 
z tego obszaru robią w efekcie dobry biznes, i to niezależnie od wahań koniunktury. Potwierdzeniem owej konstatacji są 
doświadczenia partnerów i twórców ogólnopolskiej sieci kancelarii Omega, których sposób na sukces przybliża niżej pod-
pisany. Skoro o wsparciu obrotu mowa, nie bez znaczenia wydają się być plany zmierzające do wdrożenia e-administracji 
i e-gospodarki, także poprzez zintegrowanie rozproszonych baz danych, które odpowiednio zagregowane przyspieszą system 
wymiany informacji, czyniąc go efektywnym, przejrzystym, bezpiecznym i w efekcie tanim. To jednak, ze względu na skalę 
zadania, poziom nakładów, złożoność procedur i wyzwań natury technologicznej perspektywa kolejnego czterolecia. Przy 
założeniu, że plany i priorytety (o których w opracowaniu Nowy PESEL – nowe przepisy) słyszymy od lat. Dobre sygnały 
z Europy, która wreszcie uporała się z budżetem na lata 2014–2020, acz ostatnie słowo w tej mierze należy do Parlamentu 
Europejskiego, znajdą zapewne potwierdzenie w Katowicach podczas kolejnej edycji Europejskiego Kongresu Gospodar-
czego. Motorem napędowym naszego rozwoju będą wszak inwestycje fi nansowane z udziałem środków unĳ nych. W ten 
nurt, słowo nieprzypadkowe, wpisuje się koncepcja wykorzystania wielostronnego potencjału królowej polskich rzek, który 
ze znawstwem opisują Wiesław Kołodziejski i Jacek Błażejczyk. To tylko niektóre wątki w numerze otwarcia roku 2013, 
który wbrew przepowiedniom przywołanym na wstępie okazać się może szansą na nową jakość. Twarde dane, przytoczone 
w comiesięcznym badaniu Pengab, tylko tę tezę potwierdzają. 
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Refleksje inwestora
Niepodjęte wyzwania i zmarnowane szanse 5

Jeszcze rok, dwa lata temu dominowało pytanie, czy 
mamy szanse na sukces i co należy zrobić, aby te sukcesy 
osiągnąć. Jakie bariery to warunkują, jakie są koszty i ja-
kie korzyści…? Ale stopniowo takie podejście u rosnącej 
rzeszy inwestorów przekształciło się w pytanie, czego nie 
zrobiliśmy i co dalej będzie w sytuacji coraz mniej korzyst-
nych uwarunkowań zewnętrznych?
Zbigniew R. wieRZbicki

Inwestycje
Forex. Gigantyczny rynek 9
Forex (od ang. Foreign Exchange) to największy rynek 
finansowy świata. Pracuje nieprzerwanie przez pięć dni 
w tygodniu. Około 90 proc. transakcji ma charakter spe-
kulacyjny. Pozostałe są zawierane w celu rozliczeń handlo-
wych oraz interwencji.
Jan MaZuRek

Giełda
P.R.E.S.C.O. podwaja skalę biznesu 12
Podwojenie skali biznesu w porównaniu do przychodów 
z roku 2011, blisko 80 mln zł przeznaczone na inwesty-
cje, wzrost udziału w rynku wierzytelności finansowych o 
4,1 proc. rok do roku oraz zrealizowana strategia wejścia 
w nowy segment rynku i dotrzymanie obietnic złożonych 
akcjonariuszom przy debiucie spółki na GPW – w ten spo-
sób P.R.E.S.C.O. podsumowuje korzyści z wejścia na giełdę.
MacieJ Małek

Banki  
Innowacyjne lokaty 14
W ostatnich kwartałach mamy do czynienia ze swoistym 
festiwalem różnego rodzaju niestandardowych form in-
westowania lub lokowania środków na dłuższe terminy 
w zamian za możliwość zysków przewyższających poten-
cjalnie oprocentowanie zwykłych lokat bankowych lub 
obligacji skarbowych.
noRbeRt JeZiolowicZ

Na tle decyzji RPP 16
W poprzednim i obecnym roku każda ocena krótko- czy 
średnioterminowa dotycząca PKB i jego elementów skła-
dowych lub CPI w strefie euro i w Polsce korygowana była 
do dołu przez chyba wszystkie instytucje krajowe i zagra-
niczne, w tym przez ekspertów NBP.
elżbieta choJna-Duch

2012 powyżej oczekiwań  
z dobrymi prognozami na kolejny rok 18
Jaki był rok 2012 w bankowości w Polsce? Z perspektywy 
placówek bankowych nie był to rok nudny, a wręcz prze-
ciwnie, był to okres budzący emocje, troski, momentami 
obawy, ale również liczne nadzieje, oczekiwania, który – 
co najważniejsze – postawił nowe zadania przed bankami 
w Polsce.
MaRcin iDZik

Prawo
Do sukcesu nie ma żadnej windy 22
Ogólnopolska sieć Omega Kancelarie Prawne Sp. z o.o. 
zaufanie klientów zyskuje już od 2005 r. Dzięki oddziałom 
w całej Polsce jest dostępna szerszemu gronu klientów, 
oferując porady prawne w różnych dziedzinach prawa. 
Wieloletnie doświadczenie powoduje, iż Omega potrafi 
pomóc wszystkim klientom, nawet w najtrudniejszych 
sprawach i zagadnieniach prawnych.
MacieJ MitRęga

Gospodarka
Namiary na hit 26

W środowisku polskich ekonomistów coraz powszech-
niejsze staje się przekonanie, że niemal do końca wyczer-
pał swoje możliwości model rozwoju gospodarczego 
i budowania międzynarodowej konkurencyjności na-
szego kraju, który realizowany był w minionych dwóch 
dziesięcioleciach
DaRiusZ FilaR

Królowa polskich rzek 29
Na rozwój gospodarki wodnej od wielu lat nie ma pie-
niędzy. Choć otrzymamy rekordowe wsparcie dla Polski 
w nowej perspektywie unijnej z funduszu spójności, nic 

nie wskazuje na to, że będzie lepiej. Kroplą w morzu po-
trzeb w porównaniu do skali problemu można nazwać 
obecnie 0,5 proc. (około 400 mln zł) Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko.
Jacek błażeJcZyk, wiesław kołoDZieJski

Z kryzysem w tle 34
Polska ma silne fundamenty i solidną politykę w porów-
naniu do innych krajów, co jest ważne w czasach kryzysu. 
Już po raz piąty wiosną (13–15 maja) 2013 r. odbędzie 
się największa impreza biznesowa Europy Centralnej – V 
Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, podczas 
którego omawiane będą tematy związane ze wzrostem 
gospodarczym, przyszłością strefy euro, globalizacją, po-
lityką energetyczno-klimatyczną czy rolą Europy Central-
nej, a także najistotniejsze kwestie dla przyszłości gospo-
darki i życia publicznego.  
bogDan saDecki

Punkt widzenia
Między nami „pożytecznymi idio-nautami”  37
Czy istnieje darmowe źródło wartości w biznesie? Czy 
można znaleźć aktywnych, bystrych, uzdolnionych ludzi, 
którzy poświęcą swój czas i zechcą pracować za darmo 
albo za półdarmo? Ktoś odpowie – nie bez sarkazmu, że 
oczywiście. 
Jan kReFt

Pieniądze to nie wszystko 39
Pragnienie bycia bogatym samo w sobie nie jest czymś 
złym. Przeciwnie, dzięki niemu ludzkość wspaniale się roz-
winęła, dysponuje zadziwiającymi technikami i urządzenia-
mi, mogącymi czynić codzienne życie łatwym i prostym.
anDRZeJ laZaRowicZ
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