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Szef rządu zaczął zeszły rok od wprowa
dzania w życie zapowiedzi z expose, 
które stabilizowały finanse publicz

ne. Najważniejszymi były: wydłużenie 
wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn 
oraz zmiana w systemie emerytur mun
durowych. 

Początek roku oznaczał też walkę o na
sze interesy w ramach paktu fiskalnego, co 
ostatecznie udało się uzyskać. Ale najważ
niejsze decyzje, skutkujące gospodarczo, 
mają dotyczyć budżetu Unii Europejskiej 
na lata 2014-2020.1 druga połowa zeszłe
go roku upłynęła właśnie pod znakiem 
walki o to, by cięcia jak najmniej nas do
tknęły. Tuskowi udało się wywalczyć 73 
mld euro (niemal 300 mln zł) z funduszy 
europejskich. Druga połowa roku także 
na krajowym podwórku okazała się ciężka 
dla premiera. O sukcesie wizerunkowym, 
jakim było Euro 2012, szybko zapomnia
no, tym bardziej że gospodarcze efekty 

1 
Donald Tusk 

premier 

futbolowego święta okazały się dyskusyj
ne w kontekście upadłości dużych firm 
budowlanych realizujących państwowe 
kontrakty. 

Na jesieni premier zdobył się na kolejne 
expose, tym razem pod hasłem „R jak ro
dzina", by przezwyciężyć demograficzną 
zapaść, i „I jak inwestycje", by podtrzy
mać wzrost. Gospodarka bowiem wyraźnie 
zwolniła, a zielona wyspa dostała zadysz-
ki. 2,5 proc. wzrostu PKB przewidziane 
w ubiegłorocznym budżecie było wyra
zem pesymizmu. Dziś to założenie opty
mistyczne. eos 

T
o druga edycja rankingu 
najbardziej wpływowych ludzi 
polskiej gospodarki. Po 
pierwszej reakcje były różne. Jak 
zawsze, gdy lista jest układana 
nie na podstawie twardych 

danych, lecz dokonań ocenianych subiek
tywnie. Nasze zestawienie powstaje 
według tej drugiej metody. W tegorocznym 
redakcja brała pod uwagę osiągnięcia 
wyłącznie w 2012 r., a w poprzednim 
kierowała się całokształtem działalności. 

Obecna pięćdziesiątka mocno się róż
ni od tej z 2012 r. Roszady, nowe nazwi
ska, nowe podium. Jedynkę przyznaliśmy 
tym razem premierowi Donald Tusko
wi (w ubiegłym roku rankingowa szóst
ka), jako że rząd pod jego przywództwem 
wreszcie zaczął wprowadzać zapowiadane 
zmiany. Akcentuję słowo „zaczął", bo wciąż 
wiele z nich czeka na realizację, a są jesz
cze takie obszary państwa, nad którymi 
rząd musi się pochylić z troską, czego do tej 
pory nie uczynił - przynajmniej publicznie 
nic na ten temat nie wiadomo. Wiadomo 
jednak, że każdą kolejną decyzję w tym za
kresie Tusk będzie konsultował z Jackiem 
Rostowskim. Awansował dotychczasowe
go ministra finansów na wicepremiera, 
potwierdzając ogromny wpływ nowego 
wiceszefa rządu na politykę finansowo-go-
spodarczą kraju. My też tak to oceniamy 
i dlatego umieściliśmy go na drugiej pozy
cji (spadek z miejsca pierwszego w 2012 r.). 
Pierwszą trójkę zamyka minister skarbu 
państwa Mikołaj Budzanowski. Akurat te
raz ma kłopoty z powodu Jamału II i trud
nej sytuacji LOT-u, ale w ubiegłym roku był 
bardzo energiczny. 

Urzędujący minister gospodarki nie ma 
szczęścia do naszego rankingu. Janusz Pie
chociński za krótko sprawował tę funkcję 
w ubiegłym roku, by się tu znaleźć. Walde
mar Pawlak był wielkim nieobecnym edycji 
z 2012 r., za to zapracował sobie na miejsce 
w tegorocznej, mimo że już nie piastuje 
rządowych funkcji. 

Symbol zmian gospodarczych. To on tłu
maczył potrzebę podniesienia składki 
rentowej i dodatkowego opodatkowania 

KGHM. Przede wszystkim jednak firmował 
projekt wydłużenia i zrównania wieku eme
rytalnego kobiet i mężczyzn. 

Minister finansów nigdy nie ukrywał, 
że budowanie wiarygodności Polski na ryn
kach jest dla niego ważne. W 2012 r. uzyskał 
do tego narzędzie. Wiosną ogłosił sukces, bo 
deficyt finansów publicznych w 2011 r. spadł 
z 7,9 proc. PKB do 5,1 proc. PKB. Minister obie
cywał więcej: w 2012 r. deficyt miał się jeszcze 
zmniejszyć, nawet poniżej 3 proc. PKB. Wy
ników ostatecznych jeszcze nie ma i pewnie 
nie będą one tak dobre, jak zapowiadał szef 
MF, ale udało się - świat uwierzył, że warto 
inwestować w polski dług. Można to zmierzyć 
spadkiem rentowności polskich obligacji Dziś 
są one najdroższe w historii, a zaangażowanie 
inwestorów na krajowym rynku długu nigdy 
nie było tak duże. Ile można było na tym zaro-

Jak mało który z poprzedników zaan
gażował się w działalność spółek Skar
bu Państwa, często wyręczając zarządy. 

Niektórzy mówią nawet o ręcznym stero
waniu. Firmom naftowo-gazowym nakazał 
przyspieszyć poszukiwania gazu łupkowego. 
Cel, który im wyznaczył, jest ambitny: uru
chomienie pierwszego wydobycia z końcem 
tego roku. Budzanowski jest też autorem 
innego gigantycznego projektu inwesty
cyjnego - budowy petrochemii w Gdańsku. 
W realizagę planu zaangażował tarnowskie 
Azoty i Grupę Lotos. 

Polecił też koncernom opracowanie no
wych strategii działania. Zadanie wykonały 
już m.in. Orlen, PGNiG oraz Lotos. Zobowią
zał firmy również do pozbycia się spółek za
leżnych, niezwiązanych z podstawową dzia
łalnością. Choć działania te zostały spółkom 
narzucone, to eksperci oceniają je pozytyw
nie. Podobnie jak decyzję o ratowaniu Poli-
meksu -Mostostalu. 
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Jacek 

Rostowski 
wicepremier, minister finansów 

bić, wie każdy, kto na początku 2012 r. zdecy
dował się kupić choćby jednostki uczestnictwa 
funduszy inwestujących w obligacje - w nie
których przypadkach zyski sięgnęły 20 proc. 

Jacek Rostowski ma dobrą prasę za grani
cą: jesienią dostał nagrodę Minister of the 
Year 2012 for Emerging Europe przyznaną na 
podstawie opinii ekonomistów, bankowców, 
inwestorów i analityków. Jednak prawdzi
wa próba ognia czeka go w tym roku. Znów 
będzie musiał przekonywać rynki że Polska 
nie zamierza zejść ze ścieżki zmniejszania 
deficytu i długu. MACH 

Mikołaj 
Budzanowski 

minister skarbu państwa 

Cieniem na ubiegłorocznych działaniach 
szefa resortu skarbu kładzie się jednak sytu
acja, w jakiej znalazły się nadzorowane przez 
niego Polskie Linie Lotnicze LOT. Strata ope
racyjna spółki w 2012 r. przekroczyła 150 mln 
zł. Część ekspertów wini Budzanowskiego 
także za fatalną kondycję Bumaru. Zbroje
niowa spółka w ubiegłym roku znalazła się 
na krawędzi bankructwa, a kontrakt na do
stawę wozów zabezpieczenia technicznego 
do Indii - zapowiadany jako sukces - wcale 
nie okazał się dla niej zbawieniem. M D 

4 
Marek Belka 
prezes NBP 

K ierowana przez niego instytucja oszczędziła ministrowi 
finansów wstydu, a n a m wszystkim kłopotów, jakie wią
załyby się z nowelizacją budżetu. Choć gospodarka spo

wolniła, w państwowej kasie nie zaświeciło dno. Bo NBP wpłacił 
8 mld zł z zysku wypracowanego jeszcze w poprzednim roku. 

Belka jako szef b a n k u centralnego m a decydujący wpływ 
na prowadzoną przez niego politykę pieniężną. Po wynikach 
głosowań w RPP widać, że na ogół jest w stanie wypracować 
kompromis (choć ostatnio stanowiska „jastrzębi" i „gołębi" 
nieco się spolaryzowały, a Belka, k t ó r e m u bliżej do „gołębi", 
w głosowaniach dwa razy znalazł się w mniejszości co jeśli 
chodzi o prezesów, jest rzadką sytuacją w bankach central
nych n a świecie). I choć w niewielkim stopniu zawdzięcza
my to RPP, a w szczególności jej przewodniczącemu, Belka 
zapisze się w his tor i i jako pierwszy prezes NBP, k t ó r e m u 
w końcu roku udało się umieścić inflację w celu banku cen
tralnego. Wynosi on 2,5 proc. i niemal dokładnie taką inflację 
miel iśmy w grudniu 2012 r. ŁW 

Andrzej Jakubial 
przewodniczący KNF 

Dzierży w ręku władzę nad kilkuset spółkami noto
wanymi na giełdzie. Do tego dochodzą banki, firmy 
ubezpieczeniowe, towarzystwa i fundusze emerytalne 

oraz inwestycyjne i domy maklerskie - w sumie sporo ponad 
2 bln zł aktywów. A władza KNF cały czas się powiększa - je
sienią ubiegłego roku weszła w życie ustawa, która poddała jej 
nadzorowi spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (kolej -
ne kilkanaście miliardów złotych aktywów do monitorowania). 

Szef nadzoru ma wiele narzędzi do sterowania biznesem 
instytucji finansowych. Andrzej Jakubiak (przewodniczący 
KNF od niespełna półtora roku) wyspecjalizował się w pisa
niu „listów pasterskich" do banków (do nich pisze również 
wiceprzewodniczący KNF Wojciech Kwaśniak - patrz miejsce 
35.), ubezpieczycieli czy nawet spółek giełdowych. Pozornie 
mało znaczące, w rzeczywistości są przez adresatów brane 
bardzo poważnie. Dlaczego? Niewypełnienie zaleceń z jakie
goś listu może oznaczać kłopoty przy okazji jednej z licznych 
kontroli nadzoru. ŁW 

f 
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Grażyna 
Piotrowska-Oliwa 
prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa 

K iedy w marcu 2012 zasiadła w fotelu szefa PCNiC, mało 
kto wierzył, że sobie poradzi W tak krótkim czasie po
kazała jednak, że jest w stanie zrobić znacznie więcej 

niż kilku poprzednich prezesów tej spółki razem wziętych. 
Zabrała się do rzeczy praktycznie niemożliwej, czyli re

strukturyzacji giganta. Nie obyło się bez zwolnień i reorgani
zacji, ale w kilka miesięcy sprawiła, że jeden z największych 
rodzimych koncernów zmienił się w sprawnie funkcjonu
jącą firmę. 

Przygotowanie PCNiC na utratę monopolistycznej pozy
cji to tylko jedno z wyzwań, z którymi skutecznie zmaga się 
Piotrowska-Oliwa. Z jeszcze trudniejszym zadaniem już sobie 
poradziła: przekonała Rosjan, by - nie czekając na rozstrzygnię
cie arbitrażu w Sztokholmie - obniżyli ceny gazu w ramach 
kontraktu jamalskiego. To niewątpliwie jeden z największych 
sukcesów gospodarczych Polski w 2012 r. Negocjacje były trudne 
i trwały parę miesięcy. Udało się jej jednak wywalczyć w Caz-
promie grubo ponad 20-proc. upust. M D 
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Tomasz 
Suchański 
dyrektor generalny sieci 
Biedronka 

To pod jego skrzydłami ta sieć dyskon
tów, należąca do portugalskiej grupy 
Jeronimo Martins, nie tylko stała się 

gigantem polskiego rynku detalicznego, 
ale wciąż umacnia swoją pozycję, zostawia
jąc konkurencję w tyle. W 2012 r. jej obroty 
kolejny rok z rzędu urosły w tempie dwu
cyfrowym: zwiększyły się o 17,9 proc, do 
28,1 mld zł. 

Zapewne nie udałoby się to, gdyby Suchań
ski nie zdecydował o zmianach mających na 
celu przygotowanie sieci na spowolnienie 
gospodarcze. Polegały one nie tylko na mo
dernizacji sklepów, dzięki czemu zniknął ich 
dyskontowy wystrój, ale i na modyfikacji ofer
ty. Ta ostatnia została rozbudowana o pro
dukty świeże, których popularność rośnie. 
W ten sposób Suchański przyciągnął do sieci 
bardziej zamożnych klientów, którzy szukali 
alternatywy dla delikatesów. 

Udowodnił też, że jest w stanie realizować 
założone cele. W 2012 r. uruchomił 263 pla
cówki, czyli utrzymał zapowiedziane tempo 
rozwoju sieci. Tym samym wysłał ważny sy
gnał nie tylko do konkurencji, którą utwier
dził w tym, że zamierza utrzymać pozycję li
dera na rynku, ale i do dostawców. Ci ostatni 
zyskali z kolei informacje o skali zamówień, 
jakiej mogą się spodziewać w najbliższych 
latach ze strony Biedronki. W okresie spo
wolnienia gospodarczego stabilność i jasne 
perspektywy współpracy to szczególnie ce
niona przez przedsiębiorców wartość. PO 

10 
Zygmunt 
Solorz-Żak 
właściciel m.in. Polkomtelu 
i Cyfrowego Polsatu 

Jeden z najbogatszych Polaków wciąż wyka
zuje się determinacją i konsekwencją w pro
wadzeniu biznesu W ubiegłym roku z powo

dzeniem porozumiał się ze Skarbem Państwa 
i wprowadził na giełdę elektrownie PAK, których 
emisja miała wartość 165 m l n euro. Jako właści
ciel Polkomtelu i Cyfrowego Polsatu rozpoczął 
świadczenie usług mobilnego i n t e r n e t u LTE 
i kontynuował budowę sieci in ternetu mobil
nego LTE, który jest katalizatorem wszystkich 
z m i a n biznesowych zachodzących u konku
rencyjnych operatorów. Realizacja ambitnego 
pomysłu - budowy pokrywającej cały kraj sieci 
internetu LTE, pozwalającej n a transmisję da
nych z prędkością 150 Mb/s - potrwa jeszcze 
około roku, z a n i m sieć osiągnie pełne możli
wości działania. Co zmusza rynkowych rywa
li do wykrzesania środków i inwestygi w LTE. 

Konsekwengi 56-letniemu Solorzowi nigdy 
nie brakowało. Zbudował n a niej swoje bizne
sowe imperium. Zaczął od Polsatu, stacji z zało
żenia dla mas, a nie elit, która w ubiegłym roku 
obchodziła swoje 20-lecie; p o t e m pod k ą t e m 
tej grupy stworzył płatną telewizję satelitarną 
Cyfrowy Polsat, choć wszyscy eksperci przepo
wiadali m u klęskę, twierdząc, że n a taki projekt 
nie m a już w Polsce miejsca. Teraz z przekona
n i e m powtarza, że internet LTE - świadczony 
zarówno przez Polkomtela, jak i Cyfrowy Pol
sat - zapewni bezprzewodowy dostęp do szyb
kiej sieci w miastach i miasteczkach, czyli tam, 
gdzie nie m a operatorów stacjonarnych A wraz 
z siecią do domów docierać będą także media, 
głównie telewizja. 

To jednak nie koniec rewolucji Solorz, pry
watnie fan nowych technologii, dzieli się z ryn
kiem kolejną wizją - t y m razem inteligentne
go d o m u , k t ó r y m m o ż n a sterować z e k r a n u 
smartfona przez internet z dowolnego miejsca. 
Trzeba mieć tylko mobi lny in ternet . A najle
piej - LTE. MF 

Nieoczekiwanie zakończył w zeszłym roku 
karierę przewodniczącego PSL, wicepre
m i e r a i m i n i s t r a gospodarki. Ale jakby 

n a przekór politycznej porażce n a odchodne 
u d a ł o m u się odnieść sukces, o który długo 
walczył. Przeforsował znaczną część trzeciego 
pakietu deregulacyjnego. Najważniejsze roz
wiązanie to upowszechnienie kasowej metody 
odprowadzania VAT. To oznacza, że podatek 
jest płacony dopiero wówczas, gdy podatn ik 
otrzyma od k o n t r a h e n t a zapłatę za towar czy 
usługę. To rozwiązanie korzystne dla małych 
firm, które m a być receptą n a to, by fiskus nie 
zadusił ich w momencie spowolnienia gospo
darczego i kłopotów z zatorami płatniczymi. 
W tej sprawie Pawlak stoczył pojedynek z mi
n i s t r e m finansów Jackiem Rostowskim. Ar
b i t r e m w n i m był premier, który t y m r a z e m 
wziął s t ronę Pawlaka. 
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Waldemar Pawlak 

były wicepremier i były minister gospodarki 

Kolejną ważną zmianą było wprowadzenie 
przepisów skracających termin i ułatwiających 
rozliczenie złych długów. Już w trakcie prac 
w parlamencie dorzucono jeszcze jeden pomysł 
- kredyt dla firm zabezpieczany zwrotem VAT 
Trudno mówić o przełomie, ale Pawlakowi udało 
się wprowadzić ułatwienia dla działania MSP 
w okresie spowolnienia. Niestety, równie ważne 
jak jego dokonania jest to, czego zrobić nie zdą
żył - za opóźnienia w przedstawieniu projektu 
ustawy o odnawialnych źródłach energii mogą 
nas czekać finansowe kary z Brukseli GOS 
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Joergen Bang-Jensen 
prezes P4, operatora sieci Play 

Wubiegłym roku kolejny raz zmienił 
oblicze firmy. Playowi udało się pozy
skać ok. miliona nowych klientów (ma 

ich ponad 8,5 mln) dzięki taryfie „no limit". To 
możliwość rozmów bez ograniczeń ze wszyst
kimi sieciami w zamian za stały abonament. 
Konkurenci nie mogli zwlekać i zrobili to samo. 
Tyle że dla nich oznaczało to ogromne straty 
w przychodach (w niektórych przypadkach na
wet 10 proc), a dla Playa - przypływ klientów. 
- Cdy słyszę o trudnym rynku i spadających 

zyskach telekomów, patrzę na koszty, siedziby, 
struktury. My działamy bardziej jak start-up 
- lubi podkreślać Bang-Jensen. 

W odróżnieniu od szefów innych opera
torów sam prowadzi służbowy samochód, 
czasami jeździ komunikacją miejską oraz 
nie ma wielkiego gabinetu. Właściciele Playa 
wypatrzyli Bang-Jensena w Austrii. Przez 
ponad 10 lat kierował tamtejszym opera
torem komórkowym One, przeprowadzając 
firmę przez różne etapy rozwoju. Do Playa 
trafił w 2009 r., gdy operator miał 3,5 mln 
klientów. Po dziesięciu latach pracy w Au
strii luźny styl Playa na początku go szoko
wał, ale szybko się do niego przyzwyczaił. 
Potrafił nawet powiedzieć na konferencji 
prasowej: „To my jesteśmy tu złymi chłop
cami". MF 
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Wojciech Sobieraj 
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Marek Woszczyk 

prezes Alior Banku 

W2012 r. z sukcesem wprowadził go na CPW. Inwestorzy ku
pili akcje banku za ponad 2 mld zŁ Była to największa oferta 
prywatnej spółki w historii warszawskiej giełdy. 

Sobieraj znany jest z niekonwencjonalnych sposobów przyciągania 
klientów. Alior dał im np. możliwość darmowego opłacania rachun
ków w oddziałach czy wręcz dopłacał do nich Efekt: w minionym roku 
była to instytuga, która pozyskała najwięcej klientów w polskiej ban
kowości a wiele rozwiązań Aliora jest kopiowanych przez inne banki 

Alior jest też liderem branży we wdrażaniu nowych technologii 
Jego uruchomiony w minionym roku Sync był pierwszym „bankiem 
nowej generacji", gdzie wszystko dostępne jest przez internet, w tym 
w komórce, i powiązane z mediami społecznościowymi jak Facebook. 
Palmy pierwszeństwa nikt mu nie odbierze, ale klienci długo będą za
pewne pamiętać, że na początku w tej „nowej generagi" nie wszystko 
działało jak należy. MK 

prezes U RE 

Przejść do historii energetyki nie jest łatwo. Ale branża długo 
nie zapomni Woszczyka, który zatrzymał wzrost cen energii 
dla 15 mln polskich rodzin. 

Tak stało się w grudniu ubiegłego roku. Efekt - przynajmniej 
do końca czerwca za prąd będziemy płacić tyle co w 2012 r. 
Co potem? Już w styczniu Woszczyk zasugerował, czego można 
się spodziewać, i zapowiedział, że nie widzi żadnych przesła
nek do podwyżki, a nawet nie wyklucza, iż stawki za prąd mogą 
wręcz spaść. 

Marka Woszczyka doskonale zapamiętają również w PCNiC. Z jego 
inicjatywy pod koniec 2012 r. ruszyła giełda gazu, w której rynek 
widzi faktyczny początek kruszenia monopolu gazowego giganta. 
Szef URE twardo wymusił także na spółce obniżkę cen gazu dla 
prawie 7 mln klientów, po tym jak stopniały stawki gazu kupo
wanego przez PCNiC od rosyjskiego Cazpromu. MASZ 

Jan Kulczyk 
14 

Herbert Wirth 
biznesmen 

To był udany rok dla najbogatszego Polaka. W 2012 r. wszedł 
do światowej ekstraklasy biznesmenów: awansował dzięki 
zawiązaniu spółki z należącym do szejków funduszem Qatar 

Holding. Dysponuje ona kwotą 800 mln dol. na poszukiwania 
surowców w Afryce i Ameryce Południowej, gdzie Kulczyk już 
dziś poszukuje ropy, gazu i cennych kruszców. 

Choć większość z jego aktywów ulokowana jest poza Polską, 
nie odpuszcza rodzimych przedsięwzięć. Jednym z najważniej
szych celów jest budowa pierwszej prywatnej grupy energetycz
nej wokół spółki Polenergia. Dziś aktywa Polenergii wyceniane 
są na ponad 1,2 mld zł. MASZ 

prezes KGHM 

Dla szefa najbogatszej polskiej firmy miniony rok był bardzo in
tensywny. KCHM kupił notowaną w Toronto firmę Ojuadra za 
rekordowe 9,5 mld zł. Rozpoczął budowę chilijskiej kopalni Sier

ra Corda, najistotniejszego zagranicznego projektu. W konsekwengi 
już dziś KCHM jest drugim producentem srebra na świecie, znajduje 
się też w dziesiątce największych firm miedziowych. 

To nie koniec wielkomocarstwowych planów polskiego potentata. 
Wirth na oku ma już m.in. złoża w Kazachstanie. Chciałby się zaan
gażować również w wydobycie i przetwarzanie uranu pod produkgę 
prętów paliwowych dla elektrowni jądrowej. W tym celu nie wyklucza 
kolejnych zagranicznych przejęć. M D 
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Zbigniew 
Jagiełło 
prezes PKO BP 

^•k ^ ^ ^ 

tftJ 
Minęły już czasy, kiedy PKO BP na

zywano „drugim bankiem central
nym", bo miał tak wielkie nadwyżki 

gotówki, że decydował o poziomie rynko
wych stóp procentowych. Jednak nadal PKO 
BP ma wiele do powiedzenia, jeśli chodzi 
o koniunkturę w kraju, bo w dużej mierze 
od niego zależy dynamika akcji kredytowej. 
W minionym roku szczególnie aktywny 
był w pożyczkach dla firm, gdzie wzrost 
portfela zdecydowanie przekracza śred
nią rynkową. 

Bycie l iderem sektora nie zawsze jest 
przyjemne. Jeśli gdzieś pojawiają się kło
poty, to z ogromną dozą prawdopodobień
stwa można zakładać, że w taki czy inny 
sposób odbiją się one też na PKO BP. Tak 
było z autostradowym krachem budowla
nym. Wprawdzie bankowi kierowanemu 
przez Zbigniewa Jagiełłę udało się unik
nąć zaangażowania w większość upadłych 
firm z branży, ale był jeden, za to kosztow
ny wyjątek - Polimex-Mostostal. Wpadka 
była duża i trzeba było się zaangażować 
w restrukturyzację zadłużenia. Jagiełło był 
jednym z kluczowych negocjatorów w tej 
sprawie. 

PKO BP chce się rozwijać nie tylko organicz
nie. Myśli też o przejęciach - o czym przypo
mniał w zaprezentowanej kilka dni temu no
wej strategii. Jagiełło zapowiedział szukanie 
okazji do przejęć w regionie. W minionym roku 
były podejmowane próby w kraju. Przez wiele 
miesięcy byliśmy świadkami starań o przejęcie 
Banku Pocztowego i wejście we współpracę 
z Pocztą Polską. I chociaż i PKO, i Poczta mają 
tego samego właściciela - Skarb Państwa - po
rozumienia jak dotąd nie zawarto. ŁW 

18 
Maciej 

Witucki 
prezes Orange Polska 

Prezes największego telekomu w Pol
sce - przeprowadził rebranding TP na 
Orange Polska, przystopował ekspansję 

Netii oraz przekonał decydentów do otwar
cia dla Orange infrastruktury operatorów 
kablowych. 

W ramach zmiany marki Orange wkroczył 
na pole dotychczas dla sieci komórkowych 
mało znane, czyli świadczenia usług w pa
kietach. Sieć oferuje ich nawet pięć, wśród 
których oprócz internetu mobilnego, stacjo
narnego są też usługi telewizyjne, dostar
czane dzięki strategicznemu partnerstwu 
z platformą NC+. 

Na rynku internetu stacjonarnego z ko
lei dzięki nowej strategii cenowej Witucki 
zatrzymał marsz Netii, która w poprzed
nich latach skutecznie odbierała TP klien
tów. Jednocześnie pod jego kierownictwem 
spółka weszła w proces restrukturyzacji 
i spłaszczania struktury. 

Witucki kieruje operatorem dominują
cym, jak określa się TP, już trzecią kaden
cję. Podczas jednej z konferencji porównał 
duże telekomy do wielkiego bombowca, 
któremu wprawdzie na jednym skrzydle 
silniki płoną (bo na trudnym rynku spadają 
przychody), ale na drugim wciąż działają 
sprawnie. 

Telekom, który pilotuje Witucki, ogłosił 
właśnie nową strategię, która ma wzmocnić 
jego pozycję dzięki pakietom usług, nie tylko 
telekomunikacyjnych, lecz także i dodatko
wych - jak prąd czy finanse. Szuka jedno
cześnie nowych, strategicznych rozwiązań 
dla części stacjonarnej. W ten sposób chce 
znaleźć nowy napęd. Zastąpi on te rozwią
zania, które już się nie sprawdzają. MF 

Za n i m powstała Fundacja Rozwoju 
Obrotu Bezgotówkowego, głównym bo
jownikiem o obniżenie interchange, 

czyli prowizji kartowych, były organizacje 
zrzeszające sieci hipermarketów i stacje ben
zynowe. Brakowało podmiotu, który zadbał
by o to z poziomu niezależnej instytucji. Tę 
lukę wypełniła FROB. 

Niemal od początku istnienia fundacji 
zarządza nią Robert Łaniewski. W tym cza
sie brał udział w pracach powołanego przez 
bank centralny zespołu, którego zadaniem 
było przygotowanie harmonogramu redukcji 
cen na rynku kart. Przygotował jeden z pro
jektów ustawy administracyjnie regulują
cej wysokość prowizji kartowych. Poprzez 
liczne wypowiedzi w mediach i organizo
wane konferencje nie pozwalał zapomnieć 
o palącej potrzebie obniżenia interchange. 

16 
Robert: Łaniewski 

prezes Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 

To, że parlament się tym zajął, a rząd i bank 
centralny takie rozwiązanie poparły, trze
ba w dużej mierze umieścić na liście zasług 
Łaniewskiego. 

Przed objęciem stanowiska we władzach 
FROB przez ponad 12 lat Łaniewski zajmo
wał stanowiska związane z zarządzaniem 
finansami spółki Lotos Paliwa. W tym cza
sie pełnił funkcje: członka zarządu, dyrek
tora finansowego, pełnomocnika zarządu 
ds. projektów strategicznych oraz proku
renta spółki. jsu 

Andrzej Klesyk 
prezes PZU 

Do niego należy pierwsze i ostatnie słowo 
w ubezpieczeniach, ale Andrzej Klesyk 
ma większe ambicje - chciałby być tak

że głównym graczem na rynku fuzji i przejęć. 
Od sześciu lat kieruje największym towarzy

stwem ubezpieczeniowym w kraju. Cdy tylko 
objął stery, doprowadził do zakończenia sporu 
z Eureko. Dbał o to, aby pozostać w cieniu, ale 
tajemnicą poliszynela było, że to on był głównym 
ogniwem w negocjacjach rząd - Eureko. Potem 
zabrał się do restrukturyzacji firmy. 

Bycie liderem zobowiązuje - to PZU dyktuje 
rynkowi warunki, a nowy system informatyczny 
spowoduje, że firma będzie mogła rozszerzyć 
ofertę produktową. PZU kontrolujący 30 proc. 
rynku w niektórych obszarach ma dominującą 
pozycję, a próby odebrania mu np. ubezpieczeń 
pracowniczych dotąd kończyły się klęską. 

Klesyk chce wyjść poza rynek ubezpiecze
niowy. Przed kilkoma miesiącami głośno mó
wiło się o zainteresowaniu przejęciem sieci 
medycznej Lux Med, potem pojawiła się plot
ka, że firma zamierza stworzyć własną sieć. 
W kuluarach mówi się, że Klesyk zamierza 
inwestować w sektor paliwowo-energetycz
ny. W jednym z wywiadów chwalił się, że był 
skłonny np. z PKO BP i BGK podjąć się dużego 
projektu infrastrukturalnego. Czeka tylko na 
dyspozycje premiera. EG 

Mateusz 
Morawiecki 

prezes BZ WBK 

Prezes Banku Zachodniego WBK od kilku lat jest w centrum 
wydarzeń które zdecydują o kształcie naszego sektora banko
wego. Chodzi o ofensywę w Polsce hiszpańskiej grupy Santan

der. W 2011 r. przejęła ona od irlandzkiej grupy Allied Irish Bariks 
Bank Zachodni WBK. Na to Morawiecki nie miał wielkiego wpływu. 
Inaczej mogło być w ubiegłym roku - z kupnem przez Hiszpanów 
Kredyt Banku od belgijskiego KBC. A przede wszystkim z integracją 
obu działających na naszym rynku instytucji. Fuzja prawna miała 
miejsce tuż po Nowym Roku, od kilku miesięcy trwają już prace nad 
połączeniem obu firm. 

Morawiecki jest nie tylko finansistą. Co najmniej aspiruje do roli 
polityka gospodarczego. Nie tylko jest aktywny w dyskusji na temat 
sektora bankowego i przyszłości naszej gospodarki, ale miał też wpływ 
na decyzje dotyczące naszej przyszłości jako członek Rady Gospodarczej 
przy premierze, z której odszedł jednak w lutym minionego roku. ŁW 

Luigi Lovaglio 
prezes Pekao 

Szef Pekao wbrew sobie stał się jednym z bohaterów sagi wokół 
Polimeksu-Mostostalu. Kierowany przez Lovaglio bank był jed
nym z dwóch największych kredytodawców spółki budowlanej. 

Gdy przyszło do negocjowania warunków spłaty zadłużenia, prezen
tował twardsze stanowisko niż konkurenci. Ostatecznie nie wzbraniał 
się przed podpisaniem porozumienia. Sprawa Polimeksu przysłoniła 
fakt, że Pekao wrócił w minionym roku do grona liderów, jeśli chodzi 
o dynamikę akcji kredytowej. A w sprzedaży kredytów hipotecznych 
w niektórych miesiącach zajmował nawet pierwsze miejsce. 

Lovaglio przeprowadził w minionym roku rebranding Pekao, 
a kampania promocyjna zbiegła się z piłkarskimi mistrzostwami 
Europy, których Pekao był jednym ze sponsorów. Bank zrobił na 
mistrzostwach jeszcze jeden interes: w czasie turnieju wydał kilka
set tysięcy kart przedpłaconych i stał się liderem w tym segmencie 
naszego rynku. ŁW 

21 
lacek Krawiec 
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mm Janusz Płocica 
prezes PKN Orlen 

Wubiegłym roku koncern ogłosił nową strategię - chce się 
koncentrować na wydobyciu i energetyce. Do 2017 r. wyda 
na to ok 10 mld zŁ Pierwsze kroki Orlen już poczynił. Moc

no zaangażował się w poszukiwania gazu łupkowego - poza wzmo
żeniem prac na posiadanych już koncesjach spółka przejęła licencje 
od wycofującego się z Polski amerykańskiego ExxonMobilu, Orlen 
rozpoczął też budowę odnogi energetycznej - do 2015 r. uruchomi 
elektrownię gazową we Włocławku. 

Ubiegły rok był ważny z punktu widzenia zagranicznej działalno
ści spółki Choć Orlen nie sprzedał rafinerii w Możejkach, pojawiły się 
kłopoty w Czechach, których jak na razie nie udało się rozwiązać.MD 

2 

prezes zarządu Zelmera 

C złowiek do zadań specjalnych. Najpierw z sukcesem zrestruk
turyzował Vistulę, potem Zelmera, którego z dołującej spółki 
uczynił wielkim graczem, drugim po Philipsie na rynkach Eu

ropy Środkowo-Wschodniej. Wprowadził Zelmera do Czech, Słowacji, 
Bułgarii, Rumunii, Rosji i na Ukrainę. Decyzja o ekspansji zagranicznej 
zaczęła procentować w ostatnich dwóch latach, gdy popyt na urzą
dzenia AGD w Polsce wyhamował. Tymczasem zarządzana przez Pło
cicę spółka utrzymywała stały kilkuprocentowy wzrost przychodów. 

Nie musiał długo czekać na odzew z rynku, gdy poinformował, że 
szuka inwestora strategicznego dla Zelmera. Transakcja z koncernem 
BSH została uznana za najważniejsze wydarzenie w branży. PO 
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Krzysztof 

Kilian 
prezes PGE 

Wielu obserwatorów rynku energetycz
nego widzi w prezesie Polskiej Crupy 
Energetycznej głównego rozgrywa

jącego na rynku energii I mają rację. Po za
kończeniu rozbudowy największej w Europie 
elektrowni na węgiel brunatny w Bełchatowie 
PGE produkuje już ponad 40 proc. energii na 
polskim rynku. Własne zasoby taniego paliwa 
z wyższą niż u konkurencji sprawnością spalania 
pozwoliły kierowanemu przez Krzysztofa Kilia
na koncernowi pobić konkurencję. Dobra kon
dycja PCE ma kluczowe znaczenie dla polskiej 
gospodarki, bo to właśnie warszawska spółka 
dźwigać będzie na swoich barkach ciężar więk
szości zaplanowanych inwestycji w odbudowę 
polskiej energetyki, w tym realizację programu 
jądrowego wartego ponad 50 mld zl MASZ 

26 
David 

Cameron 
premier Wielkiej Brytanii 

Ż
aden inny unijny przywódca nie wpływa 
na kształt Wspólnoty tak mocno. Cameron 
jasno mówi, że przedkłada interes naro

dowy ponad unijną solidarność i jeśli UE nie 
będzie się zmieniać w pożądanym przez Bry
tyjczyków kierunku, Londyn będzie się dystan
sował od Brukseli. W Polsce, podczas negocjacji 
nad unijnym budżetem na lata 2014-2020, zy
skał miano wroga publicznego numer jeden. 
Zapowiedział, że zawetuje każdą propozycję, 
która nie uwzględni ograniczenia unijnego 
budżetu, co miało uderzyć właśnie w Polskę, 
obficie korzystającą z unijnych funduszy. Osta
tecznie my nic nie stracimy, ale Cameron do
piął swego - unijny budżet na lata 2014-2020 
wyniesie 997 mld euro, czyli o prawie 40 mld 
mniej niż do tej pory. BJ N 
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Krzysztof Pietraszkiewicz 

prezes Związku Banków Polskich 

Prezes ZBP jest najważniejszym przedsta
wicielem sektora, choć nigdy nie pracował 
w banku. To nie przeszkadza mu kiero

wać najbardziej skutecznym branżowym lob
by w Polsce. ZBP to jeden z najpoważniejszych 
recenzentów projektów ustaw czy regulacji 
nadzorczych - o ile choć trochę dotyczą sekto
ra bankowego. Samo to, że banki cały czas cie
szą się dużym zaufaniem Polaków, jest sporym 
sukcesem nie tylko poszczególnych graczy ryn
kowych, ale w dużej mierze również związku. 

ZBP jest także udziałowcem kluczowych spółek 
o charakterze infrastrukturalnym dla sekto
ra bankowego: Krajowej Izby Rozliczeniowej 
i Biura Informacji Kredytowej. W BIK Pietrasz
kiewicz przewodniczy radzie nadzorczej. Jest 
także członkiem rady Bankowego Funduszu 
Cwarancyjnego. ŁW 

24 
Paweł 

Olechnowicz 
prezes Grupy Lotos 

25 
Elżbieta 

Bieńkowska 

Od 2002 r. kieruje gdańskim koncernem i jest najdłużej sprawu
jącym funkcję prezesem spośród szefów największych spółek 
z udziałem Skarbu Państwa. Choć w 2011 r. Olechnowicz za

kończył największą inwestycję w historii gdańskiego koncernu, wartą 
grubo ponad 5 mld zł, czyli Program 10+, już szykuje się na kolejne 
wyzwanie - chce z firmy naftowej zbudować firmę petrochemiczną. 
Inwestycję będzie realizował z Grupą Azoty. Lotos pod jego sterami 
umacnia pozycję na rynku. W minionym roku koncern otworzył ponad 
50 stacji paliw Optima, rozszerzając sieć do ponad 400 placówek Za
angażował się też w poszukiwania gazu łupkowego wspólnie z PGNiG 
oraz współpracę z firmą wydobywczą CalEnergy. 

Cieniem na działalności gdańskiej firmy kładą się tylko niepowo
dzenia w Norwegii Spółce wciąż nie udało się uruchomić wydobycia 
na złożu Yme i raczej tego celu już nie osiągnie. M D 

minister rozwoju 
regionalnego 

J ej resortowi udało się w zeszłym roku utrzymać wysokie t e m p o 
wykorzystania unijnych funduszy. W całej perspektywie m a m y 
zakontraktowane p o n a d 85 proc. środków przeznaczonych n a 

lata 2007-2013. 
Bieńkowska skutecznie walczyła też o pieniądze dla Polski n a lata 

2014-2020. Wśród grupy państw przyjaciół polityki spójności Polska 
wyrosła na pozycję lidera. Trudne negoq'acje, szukanie sojuszników 
i tournee po stolicach państw płatników net to - te wysiłki się opłaci
ły. W sumie nasz kraj otrzyma niemal 73 mld euro z funduszy etu*>-
pejskich, co oznacza, że będzie największym beneficjentem polityki 
spójności W dodatku udało się zachować zasadę kwalifikowanego 
VAT, co oznacza, że samorządy - największy inwestor w kraju - będą 
mogły doliczać ten podatek do kosztów refundowanych przez Brukselę. 

Na szefową resortu rozwoju regionalnego skierowane są teraz oczy 
marszałków województw. Zdecyduje bowiem o ilości pieniędzy, jakie 
do nich trafią. W marcu i n a początku kwietnia odbywały się spotka
nia Bieńkowskiej z przedstawicielami samorządów wojewódzkich. To 
od tych rozmów często zależy, czy do regionu trafi kilkaset milionów 
euro więcej, niż wstępnie zakładano w lutym. TŻ 

27 
Mario Draghi 

prezes Europejskiego Banku Centralnego 

Draghi w ubiegłym roku był autorem najbardziej udanego pla
nu ratunkowego dla strefy euro. Przełomowa okazała się jego 
zapowiedź, że EBC rozpocznie bez ograniczeń skup obliga

cji zadłużonych krajów południa Europy, jeśli zajdzie taka potrzeba. 
To poskutkowało zasadniczym spadkiem rentowności obligacji 

Włoch i Hiszpanii i oddaliło ryzyko bankructwa obu krajów. Akcja 
Draghiego odbiegała zasadniczo od statutowego celu banku - re
dukcji inflacji - bo oznaczała przecież emisję pustego pieniądza. 
To dlatego jego decyzje mają wpływ także na nas, choć nie jeste
śmy członkiem eurostrefy. Ale w euro rozliczają się z nami nasi 
najwięksi partnerzy handlowi. j 

28 
Jerzy Marciniak 

prezes Grupy Azoty 

G łówny rozgrywający w polskim przemyśle chemicznym. W ubie
głym roku udało mu się obronić koncern z Tamowa przed wro
gim przejęciem przez Acron. Ostatecznie Rosjanie przejęli led

wie 12 proc. akcji Marciniak z obrony przeszedł do ataku. Wie, jak to 
robić, bo w ostatnich latach przejął już kilka dużych firm, min. Zakłady 
Chemiczne Police, Zakłady Azotowe Kędzierzyn oraz ZA Puławy (ZAP). 
Po raz pierwszy od lat chemia może się stać motorem napędowym 
polskiej gospodarki Marciniak już szykuje się do budowy drugiego, po 
należącym do Orlenu, zakładu petrochemicznego w kraju. Tarnowski 
koncern myśli również o inwestycjach zagranicznych. MD 

30 
Ludwik Kotecki 

radca generalny w Ministerstwie Finansów 

Formalnie stoi w cieniu - jest radcą i głów
nym ekonomistą resortu finansów. Praw
dopodobnie to on przygotowywał osta

teczną wersję propozycji działań, jakie MF 
przedstawiło premierowi do drugiego expose. 
Jego pomysłem ma być m.in. uruchomienie 
w Banku Cospodarstwa Krajowego portfelo
wej linii gwarancyjnej de minimis dla małych 
i średnich firm. Kotecki jest prawą ręką Jana 
Vincenta Rostowskiego w czasie prac rady 
Ecoftn skupiającej ministrów finansów kra
jów UE. MACH 
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Ben Bernanke 
prezes amerykańskiej Rezerwy Federalnej 

Kiedy Stany Zjednoczone mają katar, cały 
świat kicha. Na razie szefowi Fed udało 
się opanować chaos na rynkach finanso

wych dzięki dodrukowi pieniądza na niespoty
kaną dotychczas skalę. Ale mimo to oraz mimo 
ścięcia niemal do zera stóp procentowych, 
gospodarka USA tkwi w marazmie. A razem 
z nią reszta zachodniego świata, w tym Pol
ska, dla której Stany Zjednoczone są jednym 
z najważniejszych rynków eksportowych. Nasz 
import za ocean cały czas maleje: w styczniu 
aż o 17 proc. JK 

Ralf 
Berckhan 

prezes Volkswagen 
Group Polska 

Volkswagen Croup Polska działa od 
czerwca 2012 r. Powstanie firmy jest 
wynikiem porozumienia centra

li VW z należącą do Jana Kulczyka spółką 
KPI Polska, od której przejęto dystrybucję 
marek Volkswagen, Audi, Skoda i Porsche 
na polskim rynku. - Chcemy umocnić naszą 
pozycję, sprzedając jeszcze większą liczbę 
samochodów - podkreśla Berckhan. I jak 
na razie to mu się udaje. Volkswagen już 
wspiął się na drugą pozycję w rankingu naj
popularniejszych marek w naszym kraju. 
Pierwszą zajmuje inna marka z tej samej 
stajni - Skoda. 

Pod rządami Berckhana Volkswagen 
Croup Polska stał się największym dystry
butorem nowych samochodów w naszym 
kraju. To akurat nie tylko zasługa prezesa, 
bo niemieckie samochody od dawna cieszą 
zaufaniem Polaków. Ale Berckhan sprawił, 
że auta są bardziej dla nas dostępne: zarów
no pod względem ceny, jak i możliwości 
ich zakupu na kredyt. Ralf Berckhan był 
wcześniej m.in. odpowiedzialny za przejęcie 
przez koncern VW marki Skoda w Czechach, 
był też związany z marką Seat w Hiszpanii, 
Audi w Niemczech oraz pracował w Volks
wagen de Mexico jako członek zarządu ds. 
marketingu, sprzedaży i after sales. CEZ 
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Zeszły rok należał do najbardziej praco
witych w historii PARP, która rozdziela 
pieniądze w ramach programów Inno

wacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Roz
wój Polski Wschodniej. Zakontraktowano pra
wie 5,5 mld zł, zorganizowano 12 konkursów 
i podpisano 2,2 tys. umów. Kwota zakontrak
towana w 2012 r. stanowi 21 proc. wszystkich 
zakontraktowanych od 2008 r. środków oraz 
18 proc. dostępnej alokacji Prezes PARP wdraża 
kolejne programy wspierające firmy w czasach 
kryzysu gospodarczego, takie jak Instrument 
Szybkiego Reagowania, w ramach którego 
210 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie spe
cjalistów w zakresie dalszego rozwoju firmy. 

Choć są też problemy. Media zaczęły spe
kulować, że agencja może nie zdążyć z roz
dysponowaniem blisko 800 mln zł e-dota-

33 
Bożena 

Lublińska-
-Kasprzak 

r ^ 
1 

prezes Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości tt_j 
cji, co ma być powodem konfliktu na linii PARP 
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. To 
ostatnie przygotowało nawet rozporządze
nie zmieniające obecną formułę rozdzielania 
środków z Brukseli, by przedsiębiorcy mogli 
łatwiej i szybciej po nie sięgać. Tż 

Wiceminister z licencją maklera, 
były szef bankowości inwestycyj
nej w Wood & Company i dyrektor 

zarządzający w UniCredit CAIB Securities 
w Londynie. Jest współautorem nowego 
programu inwestycyjnego rządu - Inwe
stycje Polskie. Projekt ten skonstruował po 
to, aby pobudzić politykę inwestycją firm 
wyhamowaną skutkami ogólnoświatowego 
spowolnienia gospodarczego. 

Skarb Państwa utworzył specjalną spół
kę celową - Polskie Inwestycje Rozwojowe, 
która obok Banku Cospodarstwa Krajowego 
jest drugim filarem programu. Służyć on ma 
wspieraniu rentownych projektów, takich 
jak infrastruktura energetyczna (dystrybu
cja i wytwarzanie), gazowa (sieć przesyłowa, 
wydobycie i magazyny), zagospodarowanie 

34 
Paweł 

Tamborski 
podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Skarbu 

złóż (m.in. gazu z łupków), infrastruktura 
transportowa i samorządowa (utylizacja 
odpadów, komunikacja), a także przemy
słowa oraz telekomunikacyjna. Inwestycje 
Polskie zasilono już akcjami PGE, PKO BP, 
PZU i Ciechu za ponad 11 mld zł. MD 

35 
Wojciech 
Kwaśniak 

wiceprzewodniczący KNF 

36 

Nie przez przypadek nosi przydomek 
„generał". Nawet najpoważniejsi ban
kowcy muszą się liczyć z jego zdaniem. 

I w minionym roku kilka razy postawił ich 
do pionu. Szczególnie niemiło wspominać będą 
likwidację możliwości unikania podatku Belki 
d#ęki depozytom jednodniowym. Był to znako
mity sposób na przyciąganie pieniędzy klientów, 
ale Kwaśniakowi jednak to się nie podobało, bo 
powodowało zbyt duże ryzyko (istniała groźba, 
że w jakimś momencie klienci nagle wycofają 
pieniądze). 

Jednak będą i dobre wspomnienia, np. zapo
wiedź poluzowania zasad określania zdolności 
kredytowej klientów, która (już w tym roku) po
winna posłużyć przyspieszeniu akcji kredytowej. 
Albo dywidendy - miały być mocno ograniczo
ne, tymczasem większość banków mogła się 
podzielić zyskami z posiadaczami akcji 

Gdy w połowie 2011 r. szukano nowego prze
wodniczącego KNF, Kwaśniak był wymieniany 
wgrupie kandydatów. Bankowcy nie widzieli 
zresztą lepszego. Może się go i boją, ale wie
dzą, że dba o bezpieczeństwo - ich samych 
oraz klientów banków. ŁW 

38 
jan 

Krzysztof 
Bielecki 

^ przewodniczący Rady 
Gospodarczej przy Prezesie 

Rady Ministrów 

* 

Michał 
Skowronek 

dyrektor MasterCardu w Polsce 

Jesienią 2011 r. NBP powołał zespół, którego zadaniem było opra
cowanie harmonogramu obniżki prowizji interchange, jaką skle
py odprowadzają za transakcje kartami. Zaproszeni zostali także 

przedstawiciele organizaq'i płatniczych, ale Skowronek od początku 
twierdził, że nie ma pewności, czy gremium jest legalne, i odmówił 
wzięcia udziału w spotkaniach zespołu. 

Faktyczny powód był inny. Dzięki wysokim prowizjom inter
change, jakie trafiają do banków od transakcji kartami Master
Card, firma ta stopniowo wydziera Visie udziały w rynku. Obniżka 
prowizji, a tym bardziej ustalenie jej maksymalnego pułapu, było
by zdecydowanie nie na rękę reprezentowanej przez Skowronka 
instytucji. Robił więc wszystko, by do kompromisu nie dopuścić. 
I udało się, ale konsekwencją sukcesu Skowronka było sprowadze
nie na rynek kart zainteresowania polityków. Ci zajęli się przy
gotowywaniem ustawy, która wysokość prowizji interchange ma 
regulować administracyjnie. jsu 

Z objęciem stanowiska przyspieszył pro
cedury w dziedzinie pozyskiwania no
wego uzbrojenia. W efekcie do połowy 

tego roku MON ma wprowadzić udosko
nalony sposób pozyskiwania sprzętu. To 
dzięki niemu Marynarka Wojenna zamawia 
pierwsze autonomiczne podwodne roboty 
do wojny minowej. Rozpoczął też techno
logiczne przezbrajanie floty, na które pań
stwo chce wydawać 900 mln zł rocznie. Przy 
tym Skrzypczak zapewnia, że nie ucierpią 
na tym pozostałe rodzaje sił zbrojnych. Na 
dowód uruchomił odwlekany od dawna prze
targ na samoloty szkolno-bojowe, być może 
także to za jego przyczyną na polskim niebie 
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Jacek 

Jezierski 
prezes Najwyższej Izby Kontroli 

Przestawił NIK n a gospodarcze tory. Jedna z najważniejszych 
kontroli w 2012 r. dotyczyła weryfikagi bezpieczeństwa pol
skiego systemu finansowego. To NIK wykryła praktyki w spół

ce zależnej resortu rolnictwa Elewarr. Inspektorzy prześwietlali też 
kolejne prywatyzage, zwracając uwagę, czy były zachowane zasady 
uczciwej konkurencji Izba przeprowadzała także kontrole, wskazując 
n a zagrożenia w wydawaniu publicznych pieniędzy. NIK wykazała 
m.in., że grozi n a m u t r a t a miliarda euro n a budowę szerokopasmo
wego internetu. 

Jezierski przestawił też izbę z rutynowego działania n a częste do
raźne kontrole związane z pojawiającymi się na styku sfery publicznej 
i gospodarki problemami Przykładem była kontrola przeprowadzona 
po upadłościach biur podróży, która wskazała luki w przepisach. Oka
zało się, że m i m o pozornych gwarancji w wielu przypadkach klienci 
b iur podróży nie są w stanie odzyskać pieniędzy w przypadku ban
kructwa firmy ZIR 

39 
Waldemar 

Skrzypczak 
wiceminister obrony narodowej 

pojawią się drony. I n n a sprawa to s ławetna 
decyzja n r 125 dotycząca etyki i zachowania 
wobec przedsiębiorców. Praktycznie zakoń
czono już prace n a d nią, jest więc nadzie
ja, że a r m i a będzie bardziej o t w a r t a wobec 
przedsiębiorców i producentów. CEZ 

Walczył, walczył i wywalczył W grupie 
doradców premiera to on jest uważa
ny za ojca pomysłodawcę programu 

Inwestycje Polskie. O konieczności stworzenia 
w ramach państwa struktury, której zadaniem 
byłoby zarządzanie strategicznymi spółkami 
Skarbu Państwa oraz zbieranie kapitału n a in
westycje długoterminowe, mówił jeszcze przed 
nadejściem kryzysu do Polski Uważał, że należy 
wyselekcjonować grupę kilku strategicznych 
z p u n k t u widzenia interesów państwa spółek 
które nigdy nie będą sprzedane. Większościowy 
udział w nich miał zagwarantować sobie Skarb 
Państwa. Bielecki wskazywał także n a to, że 
budżet n ie będzie mógł samodzielnie sfinan
sować w przyszłości strategicznych inwestycji 
jak choćby budowa elektrowni Z drugiej strony, 
ze względu n a czas od m o m e n t u rozpoczęcia 
inwestycji do momentu, w którym zaczyna ona 
przynosić zyski mało jest prawdopodobne za
angażowanie wyłącznie kapitału prywatnego. 
Uważał, że należy zapewnić pieniądze z wie
lu źródeł, w t y m publicznego, a kontrolę nad 
t a k i m i pro jektami p o w i n n o m i e ć państwo. 
W efekcie powstał projekt Inwestycje Polskie, 
a w grudniu ubiegłego roku utworzono spółkę 
celową Polskie Inwestycje Rozwojowe. W stycz
niu ruszył konkurs n a jej prezesa. Jan Krzysztof 
Bielecki t w i e r d z i że nie jest zainteresowany 
tym stanowiskiem. BT 

40 
Wojciech 

Dąbrowski 
prezes Agencji Rozwoju Przemysłu 

Zpowodzeniem przeprowadził transakcje sprzedaży cywilnej 
części Huty Stalowa Wola, co wydawało się niemal niewyko
nalne. Chińska firma, która nabyła akcje, zamierza stworzyć 

tam przyczółek dla dalszej europejskiej ekspansji 
Jednak dla Dąbrowskiego zeszły rok to przede wszystkim rato

wanie Polimeksu-Mostostalu. Udane negocjacje z wierzycielami, 
wsparte odkupieniem aktywów spółki przez ARP, uwieńczone zosta
ły podpisaniem umowy o wejściu kapitałowym do spółki. Dąbrow
ski zrobił też milowy krok na drodze do zmiany działania agencji 
Nowa strategia zakłada przestawienie się z restrukturyzacji pań
stwowych firm na promowanie innowacji w gospodarce. Dlatego 
ARP rozpoczęła m.in. wspieranie działalności których celem jest 
rozwój technologii służących wydobyciu gazu łupkowego czy badań 
nad nanocarbonem. CEZ 

Irena Eris 
właścicielka firmy kosmetycznej 

Dr Irena Eris 

W 2012 r. stworzona przez nią marka Dr Irena Eris zosta
ła przyjęta jako jedyna z naszego kraju do grona eu
ropejskich członków Comite Colbert. Ten ekskluzywny 

klub założony w 1954 r. przez Jeana-Jacques'a Guerlaina - twórcę 
słynnej firmy kosmetycznej - do niedawna zrzeszał wyłącznie 
najbardziej znane marki, takie jak: Carrier, Chanel, Dior, Hermes 
czy Louis Vuitton. 

Tym samym Eris udowodniła, że polska firma może osiągnąć 
międzynarodowy sukces i warto wszystko postawić na jedną kar
tę, by realizować swoje marzenia. Bo gdyby nie one, kosmetyki 
Dr Irena Eris nadal byłyby produkowane w małym laboratorium 
kosmetycznym, a nie w koncernie wypuszczającym na rynek po
nad 25 mln sztuk produktów rocznie. Do tego znanym zarówno 
w Polsce, jak i w blisko 30 krajach świata. PO 
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42 
Michał 

Marzec 
dyrektor Przedsiębiorstwa 

Państwowego Porty Lotnicze 

Sprowadził do Warszawy trzy nowe linie 
lotnicze: Qatar Airways, AirBerlin i Emi-
rates. Zwłaszcza ten ostatni nabytek jest 

sukcesem, bo o ściągnięcie przewoźnika z ZEA 
zabiegało kilku jego poprzedników. 

Marzec dokończył przebudowę portu i przy
stępuje do kolejnych inwestycji Coraz realniej
szych kształtów nabiera projekt zlokalizowa
nego przy lotnisku centrum biznesowego, 
biurowego i konferencyjnego. Marzec inwe
stuje, bo wierzy, że za kilka lat Warszawa będzie 
jednym z najważniejszych portów lotniczych 
w tej części Europy. 

W zeszłym roku rzutem na taśmę udało mu 
się też skutecznie ściągnąć - idące w dzie
siątki milionów złotych - długi od PLL LOT. 
Wreszcie pod jego zarządem lotnisko odno
towało najlepszy wynik w historii. Zeszło
roczne rezultaty odpraw pasażerów były 
lepsze od tych sprzed dwóch lat o 2,7 proc. 
oraz wyższe o 1,3 proc. od rekordowego jak 
do tej pory w historii polskiego lotnictwa 
2008 r. CEZ 

To on stoi za sukcesami emisji polskich 
obligacji w 2012 r. Kierowany przez nie
go departament do perfekcji opanował 

grę z rynkiem, tak sterując podażą obligacji, 
by inwestorzy czuli niedosyt - Cdyby nie jego 
ludzie, koszt obsługi długu byłby rocznie o kilka 
miliardów złotych większy - mówi Piotr Soro-
czyński, były wiceminister finansów. 

Przez lata pracy w resorcie - a jest w nim 
od 1992 r. - Marczak wypracował sobie moc
ną markę na rynku. - Stosowany przez niego 
sposób zarządzania długiem budzi uznanie. 
Jest ono bardzo zrównoważone, bez zbędnego 
ryzyka. I świetnie wykorzystuje bieżące warun
ki rynkowe - przekonuje Paweł Radwański 
analityk Raiffeisen Banku. 
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44 
jerzy 
Wiśniewski 
główny akcjonariusz PBC 

Wybronił z upadłości likwidacyjnej i do
prowadził do rozpoczęcia negocjacji 
układowych z wierzycielami mimo 

że zadłużenie spółki jest bliskie 3 mld zł. Nie 

Piotr 
Marczak 

dyrektor departamentu 
długu publicznego 

w Ministerstwie Finansów 

Marczak nie pcha się 
na afisz - w internecie można zaleźć ledwie 
kilka jego zdjęć. Zdecydowanie woli pozosta
wać w cieniu, ale mimo to dla inwestorów jego 
słowa mają duże znaczenie. Analitycy często 

obyło się przy tym bez zgrzytów. Negocjacje 
na celownik wzięła KNF, która śledzi sytuację 
wokół kontrolowanego przez PBC producenta 
kotłów Rafako. Pakiet akcji Rafako jest najistot
niejszym składnikiem majątku PBC, tymcza
sem w pewnym momencie negocjagi okaza
ło się, że jest zastawiony w cypryjskiej spółce. 
Część ekspertów uznała ten ruch za genialny, 
bo wytrącił większości banków atuty w nego-
gacjach. Mimo to do tej pory spółce nie uda
ło się wynegocjować układu z wierzycielami 

Wiśniewski stworzył swoją grupę kilkanaście 
lat temu sam, rozpoczynając w garażu. Dziś 
również sam stoi na czele grupy fachowców, 
wspierając osobiście proces restrukturyzacji 
spółki Grupa PBC jest jednym z najważniej-

wymieniają sposób komunikowania się z ryn
kiem, jaki wypracowało MF, jako dodatkowy 
atut, - Nie ma parcia na szkło. Nie rzuca wy
powiedzi które mogłyby gwałtownie ruszyć 
rynkiem, ale z drugiej strony nie ma też w nich 
niedomówień dających duże pole interpreta
cji To fachowiec, który doskonale wie, co robi 
Taką ma opinię na rynku - twierdzi RadwańslL 
To zasługa osiąganych przez niego wyników. 
Tegoroczne potrzeby pożyczkowe - czyli war
tość wszystkich emisji obligacji i zaciągniętych 
kredytów przez MF służących do finansowania 
deficytu i rolowania starego długu - mają być 
mniejsze niż ubiegłoroczne. To duża sztuka, 
gdy deficyt budżetowy ma wzrosnąć, MACH 

szych ogniw w systemie budowy inwestycji 
istotnych dla bezpieczeństwa energetycznego 
kraju. Firma jest obecnie zaangażowana w takie 
projekty, jak budowa tenninalu skroplonego 
gazu dla Polskiego LNC w Świnoujściu, budowa 
magazynu gazu Wierzchowice i kopalni ropy 
Lubiatów, Międzychód, Grotów, czy największy 
w historii naszego kraju wygrany przez Rafako 
z grupy PBC kontrakt dla Elektrowni Opole. 

Wielu obserwatorów uważa, że gdyby PBG 
nie zabrała się do stadionów i autostrad, a Wi
śniewski nie zaufałby publicznemu inwestoro
wi który później okazał się bezwzględny wobec 
galopujących cen materiałów, usług i zmienia
jących się realiów umowy, pewnie dziś miałby 
jeszcze wyższe miejsce w tym rankingu, CEZ 
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45 
Mariusz 
Dąbrowski 
prezes Eurolotu 

Podpisał kontrakt n a dostawę samolotów 
Bombardier. Nowe maszyny w końcu za
siliły mocno wysłużoną flotę i umożliwiły 

uruchomienie nowych tras, także zagranicz
n y c h Eurolot zwiększył też liczbę tras krajo

wych, łącząc duże aglomeracje z pominięciem 
Warszawy. 

Dąbrowski zasługuje także n a oklaski za 
to, że nie podjął walki n a ceny biletów z OLT, 
przewoźnikiem należącym do Amber Gold 
Naraził się n a oburzenie pasażerów, ale ocalił 
spółkę przed kłopotami finansowymi które 
doprowadziły n a skraj upadku PLL LOT. Zna
lazł receptę n a przeczekanie awantury z OLT, 
kierując samoloty na trasy zagraniczne, w tym 
głównie do Chorwacji, co okazało się strzałem 
w dziesiątkę. Tras jest coraz więcej, a samolo
ty pełne. Jedynym zmartwieniem jest wynik 
finansowy, który wciąż jest pod kreską. Na 
działalności linii c ieniem kładą się również 
skomplikowane rozliczenia z dawną spółką 
matką, czyli LOT-em. CEZ 

46 
Krzysztof 
Krystowski 
prezes Bumaru 

Wpierwszym roku zasiadania za ste
rami Bumaru Krzysztof Krystowski 
nie tylko uporządkował finanse po

tężnego holdingu zbrojeniowego po poprzed
nikach, lecz także zaczął inwestować w roz

wój firmy. W tym roku na badania i rozwój 
nowych technologii firma zamierza prze
znaczyć ponad 330 mln zł - dużo więcej niż 
w latach poprzednich. Bumar poprawia też 
wyniki finansowe. W 2012 r. firma odnotowa
ła zysk ze sprzedaży w wysokości niemal 47 
mln zł - o ponad 33 mln więcej niż w 2011 r. 
Bumarowi udało się sporo zarobić m.in. na 
produkcji i remontach wież załogowych do 
rosomaków, na lepsze wyniki wpłynęła też 
wyższa sprzedaż rakiet Spike. 

Krystowski w przeciwieństwie do swoich 
poprzedników nie mydli oczu potęgą polskiej 
zbrojeniówki i odchodzi od spektakularnych 
ale nieopłacalnych kontraktów eksportów. 
Przede wszystkim chce zarabiać na zaopa
trywaniu polskiej armii. CEZ 

47 
Sławomir 

Nowak 
minister transportu 

Kiedy w listopadzie 2011 r. odbierał no
minację na szefa Ministerstwa Trans
portu, większość obiecywanych na Euro 

2012 kluczowych inwestycji była w proszku. 
Ale dzięki świetnej koordynacji podległych re
sortowi jednostek i - t o istotne - marketingo
wym umiejętnościom ekipy Nowaka obsługa 
transportowa Euro 2012 okrzyknięta zosta
ła sukcesem. Opóźnienia na autostradach Ai 
i A4 zostały przykryte przez ułańską szarżę 
wykonawcy na A2 między Łodzią i Warszawą, 
a niedotrzymane harmonogramy większości 
z inwestycji kolejowych przez resort - otwar
ciem imponujących dworców PKP, np. we Wro
cławiu i Poznaniu. 

Nowak nie boi się działać. To z powodu jego 
osobistych poglądów - różnych od tych Ceza
rego Grabarczyka - w ubiegłym roku odwróci
ły się losy przedsięwzięć wartych miliardy. Po 
pierwsze, Nowak przyszedł do resortu z planem 
odłożenia na okres po 2020 r. realizacji polskie
go TCV, czyli kolei dużych prędkości na trasie 
Warszawa-Łódź-Poznań-Wrocław. Dla Grabar
czyka ten wizjonerski wart 25 mld zł, projekt był 
oczkiem w głowie. Nowak zdecydował, że PKP 
powinny się skupić na modernizacji istniejącej 
sieci - do 160 krn/h 

Po drugie zmienił strategię prywatyzacyj
ną PKP Cargo. Kolejowy gigant zostanie spry
watyzowany przez giełdę, a ze zbycia w ofercie 
publicznej 49 proc. akcji PKP spodziewają się 
1,5 mld zi KM 

Czego brakuje Polsce pod rządami koali
cji PO-PSL? Na tak postawione pytanie 
wielu Polaków odpowie pewnie, że brak 

jej spójnej politycznej wizji rządzenia krajem. 
Umiejętności namierzania tych dziedzin ży
cia, które trzeba zmienić, a potem ich fak
tycznego reformowania. Ale akurat Jarosław 
Cowin jest w tym względzie jednym z nie
wielu wyjątków w rządzie Donalda Tuska. 

Od początku swojego urzędowania próbu
je na swoim poletku coś robić. Bo przecież 
to jego ministerstwu przypisać trzeba gros 
zasług w spektakularnym awansie Polski 
w ubiegłorocznym rankingu Banku Świa
towego Doing Business. Sukces to nie tylko 
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Jarosław Gowin 

minister sprawiedliwości 

propagandowy. Bezpośrednio przekłada się 
on na to, jak Polskę postrzegają międzynaro
dowe instytucje i rynki finansowe. Było się 
więc o co bić. Dużo mniej jednoznaczna jest 
już ocena Cowinowskiej krucjaty deregula-

iMagdalena Gaj 
prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej 

cyjnej. Na razie utknęła w parlamencie. Aję 
to chyba nie jest specjalnym zaskoczeniem. 
W końcu reforma jest ambitna, więc narusza 
interesy wielu grup. A takie inicjatywy robi 
się w demokracji długo. RW 

G dy obejmowała fotel prezesa UKE, wszyscy zastanawiali 
się, jak wypadnie w porównaniu z Anną Streżyńską. Szybko 
się okazało, że Gaj budzi podobne emocje. Tak jak poprzed

niczka była krytykowana przez Telekomunikację Polską (Orange 
Polska) za sprzyjanie jej konkurentom, tak teraz ci ostatni kry
tykują Gaj za sprzyjanie TP. W tle jest interes klienta, który - jak 
twierdzi szefowa UKE - determinuje jej działania. W tym celu 
poparła przepisy, które pozwalają poddać regulacjom operato
rów kablowych i otworzyć ich sieć dla TP, ale jednocześnie po
groziła ponownie podziałem największego polskiego telekomu 
na część hurtową i detaliczną. MF 

Leszek Balcerowicz 
przewodniczący rady FOR 

Wubiegłym roku zajmował się emeryturami: opowiadał 
się za wydłużeniem wieku emerytalnego, chociaż ten 
jeden krok to jego zdaniem o wiele za mało - przy okazji 

zlikwidowałby przywileje dla górników i mundurówki, zrobił po
rządek w KRUS czy ułatwił zdobywanie pracy młodym ludziom. 

Potrafił też skrytykować państwowy etatyzm, którego wy
razem będzie - jego zdaniem - program Inwestycje Polskie, 
nie mówiąc już o wydłużaniu urlopów macierzyńskich, Kar^je 
nauczyciela, alternatywnym rządzie PiS czy zbyt dużej chęci 
RPP do obniżania stóp procentowych. Lista imponująca. I tylko 
jeden problem: za mało Balcerowicza słuchano. ŁW 
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