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Decyzja o organizacji kongresu w stolicy 
Wielkopolski wielu uczestnikom piątej 
edycji wydawała się naturalną i logiczną 
kontynuacją dyskursu prowadzonego w Zie- 
lonej Górze. Organizatorzy brali jednak pod 
uwagę kilka lokalizacji. Zaproszenia z róż-
nych regionów Polski sprawiły, że wybór stał 
się kwestią strategiczną. Po dwóch edy-
cjach w miastach, które dynamicznie się 
rozwijają (Lublin i Zielona Góra), rada kon- 
gresowa stanęła przed decyzją, czy konty-
nuować dotychczasową drogę, czy może 
przyszedł już czas na region silny i stabilny 
gospodarczo. 
Wybór Poznania na gospodarza VI Polskiego 
Kongresu Przedsiębiorczości spotkał się  
z dużym entuzjazmem naszych partnerów. 
Choć miasto nie promuje się już hasłem 
„Know-How”, w dużej mierze oddaje ono 
charakter przedsięwzięć i kierunków, jakie 
obierają tamtejsi przedsiębiorcy i naukowcy. 

Dlatego myślą przewodnią wydarzenia 
będzie „Nowoczesna gospodarka – kapitał 
dla przyszłości”, a panele dyskusyjne poświę-
cone będą w dużej mierze przemysłowi 4.0, 
cyfryzacji oraz przełomowym technologiom 
wykorzystywanym w szybko rozwijających 
się branżach, tj. finanse czy medycyna. 
Duży nacisk kładziemy również na współ- 
pracę z zagranicą – inwestycje w Polsce  
i ekspansję krajowych firm na rynkach euro-
pejskich. W tym celu podjęliśmy współpracę 
z wieloma ambasadami i organizacjami 
zrzeszającymi zagranicznych inwestorów. 
W drugim numerze naszego magazynu 
piszemy o ludziach, którzy tematykę tegoro- 
cznego kongresu wcielają w życie – inno- 
watorach z BrainTri i Lean-Tech, zdoby-
wającej rynki europejskie firmie SPLAST 
i partnerze tytularnym sesji finansowej – 
Union Investment TFI S.A. 
Zapraszam do lektury.

Ostatnie dwa miesiące były kluczowe pod względem nadawania szóstej edycji kongresu 
kształtu. Wybór miasta-gospodarza niesie za sobą konsekwencje istotniejsze  
niż wygląd i rozmiar obiektu, w którym przyjmiemy uczestników. Przede wszystkim 
ma duży wpływ na tematykę konferencji. Jednym z celów Polskiego Kongresu 
Przedsiębiorczości jest przecież pokazywanie walorów regionu, w którym się odbywa 
oraz problemów, z jakimi musi się mierzyć. W tym roku zapraszamy do Poznania.

Kongres wart poznania

Krzysztof Dyła
REDAKTOR NACZELNY
MAGAZYNU AGENDA
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—  jak relacje polsko-włoskie przerodziły się 

w owocną współpracę gospodarczą11



4

Dowodem potwierdzającym ich wiedzę i sku-
teczność jest fakt, że pierwszym projektem 
Braintri było uczestnictwo w tworzeniu 
narodowego systemu płatności mobilnych Blik.
Po zakończeniu projektu założyciele posta-
nowili zmniejszyć nacisk na usługi doradcze 
i postawić na kreowanie nowych rozwiązań. 
Efektem jest m.in. wdrażany obecnie projekt 
Jiffee, który zdobył uznanie między innymi 
jurorów oraz publiczności targów Finovate 
jesienią 2017 r. w Nowym Jorku.

Telefon zamiast kart płatniczych?

Nastoletnie córki Wojciecha Zatorskiego, wice-
prezesa Braintri, nie rozumieją potrzeby 
noszenia w portfelu kart płatniczych. Dla nich 
to kawałki plastiku, które niepotrzebnie zaj-

mują miejsce. To sygnał młodego pokolenia, 
który mówi jaki kierunek dokonywania płat-
ności powinniśmy obrać. Braintri proponuje 
rozwiązanie w postaci produktu o nazwie 
Jiffee. Ten system umożliwia dokonywanie 
płatności za pomocą każdego telefonu, który 
nie wymaga posiadania dodatkowych urzą- 
dzeń, na przykład w postaci naklejki czy bre- 
loka NFC. Wystarczy, że nasz sprzęt jest 
wyposażony w technologię bluetooth, która 
jest nam znana od lat. Co więcej, sprzedawcy 
również nie muszą ponosić specjalnych kosz-
tów, by umożliwić dokonywanie transakcji 
w ten sposób. Wystarczy podpiąć do terminala 
niewielkie urządzenie, którego wstępny koszt 
wykonania szacowany jest na maksymalnie 
kilkadziesiąt złotych. Tymczasem terminal 
to koszt około 1000 zł. 

Początki firmy Braintri sięgają 2013 roku. To niedługi staż, ale jej twórcy  
mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych  

firmach działających w branży finansów i nowych technologii. 

Rewolucja 
w świecie 
finansów
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 - Jiffee stanowi połączenie zbliżeniowych 
płatności mobilnych z systemem lojalno-
ściowym. W jednej transakcji jesteśmy w sta- 
nie zarówno zapłacić za dany produkt czy 
usługę, jak i skorzystać ze zniżki w postaci 
kuponów czy punktów rabatowych. Jest to 
unikalne rozwiązanie, bo większość systemów 
wciąż bazuje na rozwiązaniach, które umoż-
liwiają kontakt z klientem wyłącznie w mo- 
mencie zakupu. Aplikacja pozwala na podtrzy- 
mywanie tej relacji także gdy klient nie jest 
w sklepie - tłumaczy Wojciech Zatorski, 
współtwórca Braintri.
To podtrzymywanie relacji na podstawie da-
nych przynosi korzyści wszystkim. Kto z nas 
lubi otrzymywać wiadomości e-mail czy tez 
odbierać rozmowy telefoniczne dotyczące 
produktów, których nie potrzebujemy? 
Dostarczycielom tych rozwiązań również nie 
jest łatwo proponować potencjalnym klien- 
tom produkty trafiające w ich potrzeby. 
Tymczasem analiza zachowań konsumen-
ckich pozwala wyselekcjonować z całej 
oferty elementy, które w aktualnym czasie 
mogą znajdować się w kręgu naszych zain-
teresowań.  
 - Zauważyliśmy, że to co robi klient, sposób 
jego poruszania się po aplikacji oraz jego 
nawyki zakupowe pozwalają dużo lepiej okre-
ślić jego potrzeby niż dotychczasowy model 
segregowania odbiorców poprzez pryzmat 
wieku, dochodów czy też wykształcenia
- mówi Wojciech Zatorski.

Polska w światowej czołówce

Jiffee uzyskało międzynarodowe uznanie. 
Wystąpienie Macieja Stępnia i Wojciecha 
Zatorskiego podczas Finovate w 2017 roku 
- jednego z dwóch czołowych wydarzeń  
w branży technologii finansowych na świecie 
- przekonało jurorów i spotkało się z aplau- 
zem publiczności. Efekt to nagroda w kate-
gorii Best of Show.
 - To wyróżnienie wiąże się z niesamowitym 
prestiżem. Uzyskaliśmy uznanie ze strony 
europejskiego i amerykańskiego rynku, choć 
w przypadku tego drugiego nie planujemy 
jeszcze ekspansji. W tym momencie - ze wzglę- 
dów logistycznych - nie jesteśmy gotowi na 

dostarczanie naszej technologii w tak odle- 
głe miejsca. Ten etap rozwoju będzie musiał 
jeszcze chwilę poczekać. Mimo to podtrzy-
mujemy te relacje i czekamy na odpowiedni 
moment na zrealizowanie współpracy – mówi 
Wojciech Zatorski, COO Braintri. 
W branży fintech, czyli technologii finan-
sowych, Polska znajduje się w światowej czo- 
łówce. Rozwiązania proponowane przez firmy 
z naszego kraju są cenione przez ekspertów  
z całego świata. 
 - Wydaje mi się, że wpływ na to ma fakt, że 
Polska startowała z zupełnie innego poziomu 
niż inne państwa. W  naszym kraju taki produkt 
jak czeki nigdy nie był wykorzystywany na 
masową skalę. Z drugiej strony społeczeństwo 
od początku było otwarte na koncepcję banku 

elektronicznego oraz innowacje w tej branży. 
Strona państwowa również staje się otwarta 
na terminalizację - możliwość dokonywania 
płatności bezgotówkowych w urzędzie czy 
też u policjanta - tłumaczy Wojciech Zatorski.   
 - Polska wchodząc w kapitalizm preferowała 
rozwiązania pochodzące z Zachodu. Dziś jest 
krajem, który może kreować trendy i stanowić 
inspirację dla innych - dodaje.
Rozwiązania proponowane przez Braintri 
mają również wsparcie ze strony Narodowego 
Centrum Badań i Rrozwoju. Pod koniec ubie-
głego roku projekt dotyczący Jiffee uzyskał 
ponad 5 mln zł dofinansowania.

Dawid Kwiecień

Jiffee spotkało się z olbrzymim zainteresowaniem podczas Finovate 2017
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Trendy kreuje 
Lean-Tech

Jakie były początki firmy Lean-Tech  
i czym zajmuje się spółka?
W 2009 roku postanowiliśmy stwo- 
rzyć przedsiębiorstwo, którego 
działalność będzie odpowiedzią 
na zapotrzebowanie polskich  
i zagranicznych firm na komple- 
ksowe rozwiązania z zakresu  
automatyzacji i robotyzacji linii  
technologicznych. Chcieliśmy być 
polską firmą inżynierską, której 
know-how będzie wsparciem dla 

zakładów produkcyjnych uloko-
wanych w strefach ekonomicz- 
nych. Nasze działania koncen-
trują się na realizacji projektów 
z zakresu automatyzacji linii 
produkcyjnych, automatyzacji 
intralogistyki i logistyki oraz  
dostarczania gotowych stanowisk 
produkcyjnych. Prężnie działa-
jący dział badawczo-rozwojowy 
pozwala nam samodzielnie kreo- 
wać nowe rozwiązania i reago- 
wać na problemy firm, które zgła- 
szają się do nas w celu uspraw- 
nienia i modernizacji produkcji. 

Realizują Państwo projekt wdrożenia 
innowacyjnego procesu wytwórczego 
stanowisk montażowych nowej gene- 
racji. Na czym on polega?
Doświadczenie, które zebraliśmy 
na przestrzeni lat, doprowadziło 
nas do wniosku, że procesy zacho- 
dzące podczas projektowania 
i wykonywania linii montażowych, 
są na tyle powtarzalne, że warto 

byłoby je zautomatyzować. Pro-
jekt, który realizujemy, pozwolił 
na stworzenie koncepcji budowy 
takich linii oraz opracowanie  
i wdrożenie procesu wytwórczego 
w postaci uniwersalnego narzę- 
dzia ułatwiającego pracę naszych 
inżynierów. Obecnie jesteśmy na 
etapie uruchomienia produkcji, 
która pełną parą ruszy w czerwcu 
tego roku. 

Współpracują Państwo z jednostkami 
naukowymi. Na czym polega ta 
współpraca?
Aktualnie współpracujemy z Poli- 
techniką Wrocławską i funkcjo- 
nującym w jej strukturze Wydziałem 
Mechanicznym oraz instytutami 
zajmującymi się automatyzacją, 
robotyzacją czy logistyką. Dział 
B+R, który stworzyliśmy i nowa-
torskie pomysły rodzące się w gło- 
wach naszych inżynierów były 
motorem napędowym do podję- 
cia współpracy z jednostkami  

Lean Tech Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo, które specjalizuje się w rozwiązaniach 
z zakresu automatyzacji i robotyzacji linii technologicznych. O innowacyjnym 
projekcie, synergii nauki z biznesem i przemyśle 4.0 mówi współzałożyciel firmy 
– Krzysztof Szafraniec.
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Rozmawiał Błażej Pezdek

www.polskikongres.pl/vip/

naukowymi. Obecnie zatrudniamy 
pięć osób z tytułem doktora inży- 
niera wywodzących się z uczelni 
wyższych, które wspierają nasze 
działania. Wspólnie realizujemy 
niektóre projekty badawczo- 
rozwojowe, tworzymy nowe roz- 
wiązania i przewidujemy trendy 
w branży, której jesteśmy pre- 
kursorami. 

Państwa działalność wpisuje się kon-
cepcję przemysłu 4.0. Jak w Polsce 
wygląda ta rewolucja przemysłowa?

Zarówno Polska, jak i inne kra-
je są na początku tej drogi. Na-
dchodzące zmiany są nieunik- 
nione i składa się na nie wiele 
czynników. Rynek polski nie jest 
już rynkiem taniej siły roboczej, 
dlatego niektóre procesy pro-
dukcyjne próbuję się zautoma- 
tyzować i zrobotyzować. Prze- 
mysł 4.0 to słuszna koncepcja, któ- 
rą powinniśmy przyjąć, by z suk- 
cesami wdrażać innowacyjne 
rozwiązania na skalę Polski, Eu-
ropy i świata.

Zostali Państwo nominowani do Pol-
skiej Nagrody Innowacyjności 2018. 
Czym dla Państwa jest to wyróżnie-
nie?
To wyróżnienie jest dla nas 
przede wszystkim potwierdze-
niem tego, że wybraliśmy słusz-
ny kierunek rozwoju. Nominacja 
pokazuje, że rozwiązania, które 
opracowujemy i wdrażamy, są 
zauważane nie tylko w naszej 
branży, ale i poza nią. 

VI Polski Kongres 
Przedsiębiorczości

24-25 września
Międzynarodowe Targi Poznańskie
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Konkurencyjność 
tkwi w detalach

W wielu samochodach montowanych w Europie znajdują się detale  
z tworzyw sztucznych produkowane w zakładach SPLAST.  Niewielu 

Europejczyków wie, że w swoich łazienkach, lodówkach i warsztatach 
posiadają produkty polskie – a konkretnie z Krosna, bo tam właśnie 
znajduje się siedziba spółki. SPLAST to również największy polski i czołowy 
europejski producent profesjonalnego ręcznego sprzętu do utrzymywania 
czystości.
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Firma została założona w 1989 roku przez  
Tadeusza Sanockiego, który do dziś jest prezesem 
zarządu. Uruchomił on wtedy pierwszą wtrys-
karkę produkując detale z tworzyw sztucznych 
dla klienta z branży motoryzacyjnej. W 1993 roku 
rozpoczęto produkcję profesjonalnego sprzętu 
ręcznego do utrzymywania czystości, a rok póź-
niej firma zaprezentowała na poznańskich tar-
gach Polagra pierwszy wózek do sprzątania. 
SPLAST od samego początku swojej działalności 
funkcjonuje jako firma rodzinna ze 100 proc. kapi- 
tałem prywatnym. Obecnie jest to jeden z najno-
wocześniejszych zakładów przetwórstwa tworzyw 
sztucznych w Polsce, a także kluczowy dostawca 
dla branży motoryzacyjnej, elektronicznej, AGD, 
meblarskiej i kosmetycznej. To również czołowy 
polski i europejski producent profesjonalnego 
sprzętu ręcznego do utrzymywania czystości, który 
znajduje szerokie zastosowanie w efektywnym 
sprzątaniu biur, hoteli, szpitali, szkół, zakładów 
przemysłowych itp. Oprócz rynku krajowego,  
firma eksportuje swoje produkty do wielu krajów 
 UE, w tym Niemiec, Belgii, Francji, Hiszpanii, Por-
tugalii, Włoch, Finlandii, Grecji, Czech, Słowacji, 
Litwy, Węgier, a także do Norwegii, Rosji, Białorusi 
i Ukrainy. Spółka posiada trzy zakłady produk-
cyjne, pierwszy przy siedzibie firmy w Krośnie 
– otwarty w 2014 roku, drugi w Jedliczu, a trzeci 
– najnowszy, to ostatnia inwestycja SPLAST: 
zakład produkcyjny w węgierskim Miskolcu. 
W 2017 roku otwarto Centrum Badawczo-Rozwojowe 
SPLAST, które wyposażone jest w najnowsze 
urządzenia badawcze, w tym m.in. w maszynę 
wytrzymałościową, skanery pomiarowe, maszynę 
współprzędnościową, multisensorową maszynę 
pomiarową czy maszynę do spiekania metalu.

Innowacje wpisane w rozwój

SPLAST jest firmą innowacyjną, na bieżąco ko- 
rzysta z najnowszych komputerowych systemów 
organizacyjnych, pozwalających nadzorować pro- 
ces produkcji w trzech najważniejszych jej zakre- 
sach: jakościowym, technologicznym i produk- 
cyjnym. Spółka wdrożyła centralny system zarzą- 
dzania procesem produkcji klasy MES , obejmują-
cy m.in. jej planowanie, nadzorowanie istotnych 
dla zapewnienia jakości parametrów technolo- 
gicznych, utrzymanie ruchu i serwisowanie. 
Komputerowo sterowany jest również przepływ 

surowców i wyrobów gotowych, co umożliwia opty- 
malne wykorzystanie magazynu z zachowaniem 
pełnej identyfikowalności tych ostatnich. Pomaga 
w tym również zastosowanie transportu pneuma- 
tycznego, który wyeliminował – znacznie mniej  
wydajny – wózkowy. Ponadto firma wdrożyła elektro- 
niczny system obiegu dokumentów, usprawniając 
przepływ informacji. SPLAST posiada w swoich 
zakładach produkcyjnych nowoczesne laborato-
ria pomiarowe, wyposażone m.in. w maszyny po-
miarowe 3D Zeiss/Minolta, przestrzenne skanery 
optyczne 3D Atos, optyczny mikroskop służący do 
bezstykowego pomiaru poszczególnych elemen- 
tów, czy spektrofotometry umożliwiające dokład-
ny pomiar koloru. Zakłady SPLAST wyposażone 
są w nowoczesny park maszynowy mając duże 
możliwości produkcyjne i oferując swoim klien-
tom szeroki wachlarz technologii przetwórstwa 
tworzyw sztucznych m. in.:  wtryski 1,2,3 i 4-kom-
ponentowe, zgrzewanie (wibracyjne i  ultradźwię-
kowe), różnego typu nadruki, montaże, klejenie 
czy plazmowanie. SPLAST w ramach swoich 
struktur posiada również nowoczesną narzędzio-
wnię z doświadczonym zespołem projektantów 
oraz konstruktorów realizując projekty od idei do 
produktu czyli poprzez projektowanie 3D, analizy 
przedwdrożeniowej (m.in. Moldflow), produkcję 
narzędzia, produkcję detali aż po finalny montaż. 

W zgodzie z ekologią

Siedziba SPLAST to bardzo innowacyjny obiekt. 
Jako jeden z nielicznych na Podkarpaciu spełnia 
kryteria ekologicznych i inteligentnych budynków. 
W obiekcie zastosowano szereg kreatywnych i no-
woczesnych rozwiązań, które optymalizują pro- 
cesy produkcyjne, zapewniają wysokie standardy 
bezpieczeństwa oraz komfort pracowników, jed-
nocześnie ograniczając zużycia nośników energii.

Synergia nauki z biznesem

SPLAST współpracuje między innymi z Poli-
techniką Rzeszowską, Wydziałem Form Przemys- 
łowych ASP w Krakowie czy PWSZ w Krośnie.  
Działania te nie pozostają bez echa. W ubiegłym 
roku zarząd Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO- 
PARK MIELEC docenił wieloletnią współpracę 
SPLAST z uczelniami technicznymi oraz lokal- 
nymi szkołami średnimi w kwestii tworzenia kie-
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runków kształcenia oraz programów nauczania 
dostosowywanych do realnych potrzeb gospo-
darki i przyznał firmie wyróżnienie w kategorii 
Promocja Kształcenia Zawodowego. To nie jedyne 
wyróżnienie. Prezes SPLAST, Tadeusz Sanocki 
został odznaczony medalem  Zasłużony dla Poli- 
techniki Rzeszowskiej. Przyznane przez Senat PRZ 
wyróżnienie to ukoronowaniem wieloletniej i bar- 
dzo udanej współpracy z Politechniką. 

Rzetelny Pracodawca

Dzięki prężnemu rozwojowi firma mocno inwes- 
tuje w ludzi, szkoląc i zatrudniając nowych pra-
cowników. Innowacje i rozwój pracowników to 
siła napędowa firmy. SPLAST stawia na młode  
i otwarte umysły, które pod czujnym okiem doś-
wiadczonych fachowców mogą w pełni rozwinąć 
swoje skrzydła. Taka współpraca nabiera charak-

teru symbiozy pomiędzy pokoleniami – młodzi 
pracownicy mają możliwość poszerzenia posia- 
danej wiedzy, natomiast ich nauczyciele uczą się 
przełamywać utarte schematy rozwiązań. Firma 
motywuje pracowników do zgłaszania ulepszeń  
w miejscu pracy, dając przy tym możliwość dosko- 
nalenia ich umiejętności i dostęp do specjalistycz- 
nych szkoleń.
SPLAST systematycznie stawia sobie kolejne wyz-
wania do realizacji jako jeden z najważniejszych 
czynników, gwarantujących utrzymanie wysokiej 
pozycji na rynku. Każdy kolejny rok jest dla Grupy 
SPLAST lepszy od poprzedniego, odnotowywany 
jest wzrost produkcji i sprzedaży. Celem firmy 
jest utrzymanie tej tendencji. Zakład pracuje 
przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Codzien-
nie zużywa się tu około 45  ton surowców, a prawie 
¾ powstałych z nich produktów trafia na eksport.

MM
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13 lutego w warszawskim hotelu Bellotto Ambasada 
Włoch zorganizowała wydarzenie: ‘Z ziemi włos-

kiej do Polski’. How the special relationship between 
the economies of Italy and Poland has grown  
into a mature partnership. Lessons from the past  
and challenges for the future’.
Podczas wydarzenia, zainaugurowanego przez 
ambasadora Alessandro De Pedys, głos zabrali:
wiceminister Tadeusz Kościński, dyrektor warszaw-
skiego ICE Antonino Mafodda, prezes Włoskiej Izby 
Handlowo-Przemysłowej w Polsce Piero Cannas i pre- 
zydent Konfedereacji Lewiatan Henryka Bochniarz. 
Wyświetlono też zarejestrowane wywiady z włoskimi 
i polskimi przedsiębiorcami, którzy podzielili się 
swoimi doświadczeniami z osiągniętych w biznesie 
sukcesów. Przedsięwzięcie pozwoliło uczestnikom 

dogłębniej poznać wagę relacji gospodarczych 
między Włochami i Polską. Przy wymianie handlowej 
rzędu 20 miliardów euro rocznie, Włochy są dziś de 
facto jednym z głównych partnerów gospodarczych 
Polski, a w Europie – największym po Niemczech. Dla 
Włoch, pod względem wymiany handlowej, Polska 
plasuje się przed Turcją, Japonią, Rosją czy Brazylią. 
Przy ponad 3000 firm posiadających swoją bazę 
produkcyjną i logistyczną w Polsce, Włochy należą do 
największych inwestorów zagranicznych w RP. 
Wydarzenie było wreszcie okazją do bliższego rozez- 
nania się w możliwościach inwestowania w branże 
inne aniżeli tradycyjne, takie jak przemysł lotniczy  
i kosmiczny, farmaceutyczny, biomedyczny, elektro- 
mobilność, gospodarka przyjazna środowisku,  zrów-
noważone budownictwo, miejski design. 

tekst: Biuro Prasowe Ambasady Włoch w Warszawie

Z ziemi włoskiej do Polski
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dr Andrzej Arendarski
Prezes Krajowej Izby 

Gospodarczej

dr Alicja Adamczak
Prezes Urzędu  

Patentowego RP

prof. Bronisław Marciniak
Dyrektor Wielkopolskiego 

Centrum Zaawansowanych 
Technologii

 dr Henryka Bochniarz
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Rada Programowa VI Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości
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Panel dyskusyjny poświęcony rynkom finansowym cieszył się dużym 
zainteresowaniem podczas ostatniej edycji Kongresu. W tym roku 

partnerem tytularnym tej sesji jest Union Investment TFI S.A.  
O tym, czy Polacy dbają o swoją finansową przyszłość i o sprawdzonych 
modelach inwestowania mówi Małgorzata Góra-Dubiela, prezes zarządu 
Union Investment TFI.
Jak w ciągu ostatnich 10 lat zmieniło się podejście  
Polaków do pomnażania swoich oszczędności?
W ciągu ostatniej dekady zmieniło się wiele. 
Jeszcze 10 lat temu stopy procentowe były na 
wysokim poziomie, a lokaty kusiły oprocentowa- 
niem przekraczającym 6-7 proc. w skali roku, 
choć w ujęciu realnym, z uwzględnieniem in-
flacji było to naturalnie mniej. Na rynku akcji do 

2008 roku można było regularnie wypracowywać 
ponadprzeciętne zyski. Wtedy inwestorzy ocze-
kiwali dwucyfrowych stóp zwrotu przy ogranic-
zonym ryzyku, i tego faktycznie dostarczały im 
fundusze. Jesteśmy, jako społeczeństwo, coraz 
bardziej przekonani do tego, że oszczędzanie 
jest koniecznym warunkiem budowania bez-
pieczeństwa osobistego i swojej rodziny. Z roku 

Oszczędzania  
warto się uczyć

Union Investment TFI od lat otrzymuje prestiżowe nagrody na rynku kapitałowym, 
m.in. Alfa 2017 dla funduszy UniKorona Akcje oraz SGB Gotówkowy.



15

na rok stajemy się też coraz bardziej zamożni, 
przez co szanse na odkładanie choćby niewiel-
kich sum rosną. Dziś stopy procentowe są bardzo 
niskie, najważniejsze staje się bezpieczeństwo 
zgromadzonych środków. Wiedza inwestorów na 
temat ryzyka towarzyszącego potencjalnie wyso- 
kim zyskom rośnie. Ponadto, w zeszłym roku 
większość dorosłych Polaków otrzymała po raz 
pierwszy list z ZUS z szacowanym wyliczeniem 
przyszłej emerytury – dla wielu prognozowane 
świadczenie było szokująco niskie. To był, zdaje 
się, ostateczny argument przekonujący Polaków 
do konieczności długoterminowego oszczędzania 
na emeryturę. Nadal oszczędzamy stosunkowo 
mało, wg danych OECD stopa oszczędności pol-
skich gospodarstw domowych to około 1,6 proc. 
dochodów rozporządzalnych, podczas gdy śred-
nia w UE to ponad 4,6 proc. Oszczędzanie i inwes- 
tycje stały się tematem powszechnie funkcjonu-
jącym w zbiorowej świadomości Polaków. Jed-
nocześnie proste bankowe produkty, takie jak 
lokaty, nie pozwalają na realizowanie stóp zwro-
tu zapewniających pomnażanie zgromadzonego 
kapitału. Rośnie rola zaufanych partnerów, takich 
jak towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które 
w sposób odpowiedzialny obchodzą się z powier-
zonymi środkami.

Jakie są główne bariery, które powstrzymują ludzi przed 
inwestowaniem pieniędzy? 
Jest oczywiście różnica pomiędzy świadomością 
na temat tego, że oszczędzanie jest konieczne,  
a realną decyzją o rozpoczęciu oszczędzania. Są 
osoby, które mogłyby akumulować finansowe nad- 
wyżki, ale nie robią tego z wielu powodów: nie 
mają wyrobionego nawyku oszczędzania, prowa-
dzą konsumpcyjny styl życia i tak też podchodzą 
do kwestii wydatków. Z drugiej strony, są ludzie, 
którzy oszczędzają nieefektywnie, np. wygodnie 
utrzymują samoodnawiającą się lokatę w banku, 
bo nie wymaga to żadnych czynności.
Te bariery staramy się niwelować. Jest coraz 
więcej inicjatyw edukujących pod kątem finan-
sowym, prowadzonych przez firmy takie, jak 
nasza. Instytucje finansowe mówią do klientów 
coraz prostszym językiem, rośnie także zainte- 
resowanie tematem finansów osobistych. Sądzę 
jednak, że potrzebna jest zmiana systemowa 
– obecne lekcje przedsiębiorczości w szkołach 
ponadpodstawowych nie są w stanie zastąpić 

edukacji ekonomicznej dzieci, która może być 
prowadzona nawet wśród najmłodszych uczniów. 
Szkoła, wspólnie z branżą finansową, może za-
dbać o lepsze zrozumienie przekazu dotyczącego 
oszczędzania i inwestowania wśród młodzieży. 
Jestem przekonana, że dzieci rozumiejące zasady 
ekonomii i oszczędzania staną się aktywnie ko- 
rzystającymi z usług finansowych młodymi ludź- 
mi, świadomymi konsumentami, a później odpo- 
wiednio szacującymi ryzyko inwestorami. Będą 
wiedzieli, że o własną finansową przyszłość mu-
szą dbać samodzielnie. Wydaje mi się, że korpora-
cyjna nowomowa, która czasem dominuje w for- 
malnych dokumentach finansowych instytucji 
też może odstraszać. Odpowiednia edukacja 
oraz zmiany w sposobie komunikacji z klientami, 
mogą pomóc w lepszym zrozumieniu zagadnień 
związanych z oszczędzaniem.

Ile potencjalny klient wie o produktach inwestycyj- 
nych, gdy się do Państwa zgłasza? Jak najszybciej zdobyć 
minimum potrzebnej do świadomych decyzji wiedzy? 
Klienci funduszy inwestycyjnych przeważnie 
wiedzą, w jaki rodzaj funduszu chcą zainwestować 
swoje środki. Porównują stopy zwrotu możliwe do 
osiągnięcia na poszczególnych klasach aktywów, 
takich jak np. akcje czy obligacje. Większość in-
westorów indywidualnych, zanim skontaktuje się 
z nami, rozumie też ryzyka związane z inwesty- 
cjami na rynkach kapitałowych. Już choćby przez 
to są o krok dalej od przeciętnego posiadacza lo-
katy, który nigdy nie zainteresował się bardziej 
efektywnymi sposobami oszczędzania. Nasi przed- 
stawiciele udzielają odpowiedzi i dzielą się swoją 
wiedzą. Są przygotowani do tego, by rozwiewać 
wątpliwości klientów. Nie szczędzimy sił i środ-
ków, by reprezentowali nas fachowcy, profesjo-
nalnie wspierający klientów w podejmowaniu de-
cyzji inwestycyjnych.

W co najlepiej inwestować w 2018 r.? Jak Państwo 
postrzegają rynek inwestycji alternatywnych? 
Jesteśmy towarzystwem funduszy inwestycyj- 
nych, które inwestuje w sprawdzone klasy akty-
wów. Skupiamy się na rynkach akcji i obligacji. 
Osiągając dobre stopy zwrotu w poszczególnych 
funduszach, udowadniamy, że w tych obszarach 
mamy wysokie kompetencje. Nasi zarządzający 
naturalnie dążą do osiągnięcia jak najlepszej stopy 
zwrotu, jednak równie dużą wagę poświęcają kon-
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trolowaniu ekspozycji na ryzyko. Rynki finansowe 
są obecnie w bardzo ciekawej sytuacji. Niemal od 
dekady notujemy wzrosty głównych światowych 
indeksów, prawie bez większych korekt. Przy ros-
nących oczekiwaniach inwestorów zmniejsza się 
jednocześnie ich czujność. My zalecamy naszym 
klientom ostrożność. Dobrym rozwiązaniem na 
najbliższe kwartały może być strategia „absolute 
return”, czyli inwestycje w tzw. fundusze absolut-
nej stopy zwrotu. Dążą one do osiągnięcia pozytyw- 
nego wyniku w każdych warunkach rynkowych, 
nie rywalizując ze wzrostem głównych indeksów, 
czy branżowym benchmarkiem. To strategia, któ-
ra minimalizuje ryzyko, choć nie chroni całkowicie 
przed potencjalnymi stratami.

W 2016 r. UniLokata odnotowywała najwyższe na rynku 
wpływy środków od klientów. Jak buduje się zaufanie 
do funduszu, gdy brakuje stabilności na rynkach 
finansowych? 
Wyniki naszych funduszy pieniężnych i obliga- 
cyjnych to efekt ciężkiej pracy i dużej wiedzy za- 
rządzających. Andrzej Czarnecki, dyrektor inwes- 
tycyjny ds. papierów dłużnych Union Investment 
TFI ma wyjątkowe doświadczenie w tym obszarze. 
Dzięki temu, zespół zarządzających potrafi wy- 
pracować stabilne, dobre wyniki w dłuższym 
okresie. A stabilność realizowanych stóp zwro-
tu to jeden z podstawowych czynników, które 
porównują klienci funduszy. Bardzo dobre wyniki 
notuje nie tylko fundusz UniLokata, ale także inne 
fundusze Union Investment inwestujące na rynku 
pieniężnym i na rynku obligacji.

Jaka jest „złota zasada” Union Investment TFI? 
Nasze podejście do prowadzenia biznesu, part-
nerskie  relacje z klientami  i kultura organizacyj-
na zostały wypracowane na przestrzeni ponad 20 
lat obecności na rynku. Trudno ująć to w jedną 
„złotą zasadę”. W Union Investment jednakowo 
ważne są trzy wymiary.
Po pierwsze: wiarygodność – jako instytucja fi-
nansowa opieramy się na sprawdzonych i spó-
jnych strategiach inwestycyjnych. Klienci mają 
pewność, że ich pieniądze są w dobrych rękach. 
Stabilny zespół doświadczonych zarządzających 
to prawdziwy atut naszej firmy. To profesjonaliś-
ci, którzy wielokrotnie dotrzymali składanych in-
westorom obietnic. 
Po drugie: partnerstwo – to nasi klienci są dla nas 

nieustającą inspiracją do inwestowania na naj-
wyższym poziomie. Często to właśnie konkretny 
problem klienta albo zadane pytanie sprawia, że 
rodzi się nowe ciekawe rozwiązanie. 
Po trzecie: kreatywne podejście – w obecnych wa- 
runkach rynkowych wypracowywanie zysków, 
jakich oczekują inwestorzy wymaga bardzo dużej 
aktywności. Poszukiwania nowych możliwości  
inwestycyjnych, nowych strategii. Wyzwaniem 
kreatywnym jest też tworzenie odpowiednich 
procesów obsługi klientów i merytorycznej, a jed-
nocześnie ciekawej komunikacji. Inne wymagania 
mają klienci indywidualni, inne firmy, a jeszcze 
inne nasi dystrybutorzy i partnerzy biznesowi, 
tacy jak banki komercyjne, spółdzielcze i ubez-
pieczalnie. 
Techniką „sprzedaj i zapomnij” można wprawdzie 
osiągnąć szybki i spektakularny wynik, ale na 
krótko. My stawiamy na długofalowe relacje. Na- 
wiązując współpracę z klientem, składamy obiet-
nicę i jej dotrzymujemy. Taka strategia sprawdza 
się od ponad 20 lat.

Jak Państwo widzą swoją rolę na VI Polskim Kongresie 
Przedsiębiorczości? Czego uczestnicy dowiedzą się na 
sesji, której jesteście Państwo partnerem tytularnym? 
Przede wszystkim chcemy być blisko naszych 
klientów – Polski Kongres Przedsiębiorczości 
to dobra okazja do spotkań i rozmowy. Sesje 
merytoryczne to doskonałe miejsce do wymiany 
poglądów na temat sytuacji rynkowej i zmienia-
jącego się otoczenia. Dzisiejsze rynki kapitałowe 
to skomplikowany, globalny organizm. Cokolwiek 
dzieje się na giełdach światowych ma, prędzej czy 
później, odbicie w naszych portfelach. To także 
czas na analizę nowych wyzwań dla instytucji 
finansowych i przedsiębiorców. Trwają prace 
nad projektem ustawy o PPK. Obserwujemy ros-
nące zainteresowanie możliwościami dodatko-
wego oszczędzania na emeryturę wśród naszych 
klientów, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę 
prognozy dotyczące wysokości przyszłych em-
erytur wypłacanych z publicznego systemu. Mam 
nadzieję, że tematy poruszane podczas debat 
będą inspiracją do ciekawych dyskusji w kulu-
arach. Zebranie w jednym miejscu tylu wybitnych 
przedsiębiorców i praktyków biznesu to świetna 
okazja do wymiany poglądów.

Rozmawiał Krzysztof Dyła




