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Monika

CONSTANT

DYREKTOR GENERALNA CCIFP

Od przeszło ćwierć wieku francuskie firmy wspierają 
rozwój gospodarczy Polski uczestnicząc w budowie 
polskich miast, łącząc ze sobą ich mieszkańców 
oraz scalając lokalne społeczności. W obliczu 
skokowego wręcz postępu technologicznego  
i licznych zmian społecznych pomagają polskiemu 
społeczeństwu iść naprzód w globalnym świecie 
wnosząc swój unikatowy savoir-faire do polskiej 
gospodarki. 

Pierwsze firmy z francuskim kapitałem zaczęły 
pojawiać się na polskim rynku wraz z początkiem 
transformacji i w większości nadal są obecne  
w naszym kraju, co pokazuje, że od początku 
stawiały na długofalowe relacje. Rozwój 
aktywności w Polsce rozpoczynały często 
od oddelegowania tutaj swoich najlepszych 
pracowników, aby z czasem stać się trwałym 
ogniwem łańcucha wartości polskiej gospodarki 
– to tu płacą dzisiaj podatki, reinwestują zyski 
(ponad 3,6 mld PLN w 2017 roku), zatrudniają 
i współpracują z lokalnymi dostawcami  
i partnerami. Obecnie Francja jest jednym z trzech 
największych inwestorów zagranicznych w Polsce 
z kapitałem przekraczającym 80 mld PLN i ponad 
200 tys. stworzonych miejsc pracy. Inwestycje 
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WPROWADZENIE

200 tys. stworzonych miejsc pracy. Inwestycje 
te przez lata prowadzone były równolegle 
praktycznie we wszystkich branżach. 

Postępująca urbanizacja, zmieniająca się struktura 
demograficzna społeczeństw i błyskawiczny 
rozwój nowych potęg gospodarczych to dziś 
kluczowe trendy kształtujące świat, w którym 
żyjemy i pracujemy. Nowe modele biznesowe, 
rosnąca dynamika rynku pracy, większa łączność  
i postęp technologiczny napędzają zapotrzebowanie 
na nowe kompetencje i nowe rodzaje aktywności 
zawodowej. To wymaga ponownego przemyślenia 
sposobu, w jaki rozwijamy umiejętności  
w poszczególnych sektorach gospodarki, aby 
sprostać wyzwaniom, które niesie ze sobą przyszłość 
i zapewnić rentowność oraz sukces działających 
w nich przedsiębiorstw, nie zapominając przy tym 
o realizacji potrzeb społecznych i racjonalnym 
zarządzaniu ograniczonymi zasobami.

Dzisiejsze realia społeczne i gospodarcze Polski 
znacznie różnią się od tych, sprzed 25 lat. Przed 
polskim społeczeństwem stoi szereg nowych 
wyzwań - jak francuskie firmy przygotowują 
siebie i nas na nadchodzącą przyszłość? Jak 
dostosowują się do bardziej zurbanizowanego 
i cyfrowego świata, zabiegając jednocześnie  
o umocnienie pokładanego w nich zaufania? Jaki 

jest ich realny wkład w rozwój polskiej gospodarki  
i polskiego społeczeństwa?

Jubileusz 25-lecia Francusko-Polskiej Izby 
Gospodarczej jest bez wątpienia doskonałą okazją 
ku temu, by ten wkład pokazać w jak najbardziej 
pozytywnym świetle oraz to, jak francuskie firmy 
wpłynęły na zmianę stylu życia Polaków, sposób 
spędzania przez nich wolnego czasu, architekturę 
polskich miast, kształtowanie się współpracy 
biznesowej oraz biznesu z administracją publiczną 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą 
opowieścią o tym, jak francuscy dostawcy 
produktów i usług pomagali budować sukces 
gospodarczy Polski wpływając przy tym 
na naszą codzienność. Opowieścią o firmach, 
które współtworzyły polski rynek w jego 
poszczególnych sektorach dzieląc się wiedzą, 
doświadczeniem i najnowszymi rozwiązaniami  
w danej dziedzinie z lokalnymi przedsiębiorstwami. 

Opowieścią o wyjątkowych ludziach i ich 
wyjątkowych historiach będących cenną inspiracją 
dla rządzących, pracowników instytucji publicznych  
i dyplomacji oraz współczesnych, jak i przyszłych 
pokoleń przedsiębiorców.
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W 2017 roku funkcjonowały w Polsce 1092 firmy z kapitałem francuskim co dawało Francji pozycję trzeciego 
największego inwestora zagranicznego pod względem liczby podmiotów operujących na polskim rynku. 

Ponad połowa z nich zatrudniała co najmniej 10 pracowników, a 257 stanowiły przedsiębiorstwa, które 
zainwestowały przynajmniej 1 milion dolarów w Polsce.

OBECNOŚĆ FRANCUSKICH FIRM  
W POLSCE W LICZBACH

W 2017 roku kapitał własny bezpośrednich fran-
cuskich inwestycji w Polsce wyniósł 10,35 mld EUR 
odzwierciedlając strategiczne znaczenie polskiego 
rynku w środkowoeuropejskim łańcuchu produkcji. Tym, 
co przyciąga francuski kapitał nad Wisłę jest m.in. sta-
bilność otoczenia instytucjonalnego i regulacyjnego 
oraz, w coraz większym stopniu, silny potencjał rynku 
wewnętrznego. Biorąc pod uwagę wartość BIZ pod 

kątem kraju podmiotu dominującego, w 2017 roku 
Francja była trzecim największym inwestorem zagra-
nicznym w Polsce, po Niemczech i Stanach Zjednoczo-
nych. 

Od 2012 roku całkowity dochód z bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Polsce niemal nieprzerwanie rósł –  
w latach 2012–2017 zwiększył się o ponad 33%.

1092
liczba podmiotów z udziałem kapitału francuskiego w Polsce w 2017 roku.
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Francja jest jednocześnie jednym z głównych odbiorców 
towarów eksportowanych z Polski zajmując 4. miejsce 
pod względem wartości eksportu z Polski, po Niemczech, 
Wielkiej Brytanii i Czechach. Wartość importowanych 
towarów w 2017 roku była mniejsza i wyniosła 34,2 mld 
zł, co stanowiło około 3,9% całkowitej wartości importu. 
Francja znalazła się na 5. miejscu pod względem sprze-
daży towarów do Polski, za Niemcami, Chinami, Rosją  
i Włochami

Wartość wymiany handlowej z Francją w ciągu  
ostatnich 3 lat wzrosła – o 6,4 mld zł w przypadku 
towarów importowanych i 8,1 mld zł w przypadku 
eksportu. Od 2010 roku Polska odnotowała wzrost salda 

wyniosła według danych GUS szacunkowa łączna 
wartość aktywów 1227 przedsiębiorstw kontro-
lowanych częściowo przez francuskie podmioty, które 
działały w Polsce w 2016 r., przy czym 85% tych pod-
miotów występowało w charakterze akcjonariuszy 
większościowych.

Pod względem kapitalizacji Francja zajmowała więc 
trzecią pozycję wśród podmiotów zagranicznych 
obecnych na polskim rynku w 2016 r. (a drugą w 2013 r.) 

wymiany handlowej o 65%, który przełożył się na 
nadwyżkę handlową w 2017 roku w wysokości ponad 
15,5 mld zł. W świetle trendów z ostatnich lat można 
spodziewać się dalszego wzrostu wartości eksportu  
i importu.

W 2017 roku zagraniczne przedsiębiorstwa odpowia-
dały za ponad 58% wartości eksportu z Polski. 

Zważywszy na fakt, że Francja jest jednym  
z najważniejszych inwestorów można domniemywać, 
że francuskie przedsiębiorstwa w znaczącym stopniu 
zwiększają wartość polskiego eksportu.

— za Holandią (10,4 mld EUR, 21,9%) i Niemcami 
(8,3 mld EUR, 17,5%). Chociaż spółki zależne z kapi-
tałem ponad 1 mln USD stanowiły tylko jedną czwartą  
wszystkich spółek zależnych w Polsce, przypadało na nie 
niemal 98,8% kapitału francuskiego w Polsce. Według 
GUS większość ich aktywów koncentrowała się w sek-
torze telekomunikacyjnym, reprezentującym – z uwagi 
na znaczenie Orange Polska – aż 46,1% kapitału 
francuskich spółek.

49,7 mld zł
wyniosła całkowita wartość produktów z Polski sprzedanych  
nad Sekwaną w 2017 roku.

28,7 mld zł
(6,8 mld EUR, czyli 14,4% ogółu aktywów zagranicznych).

Coraz większa część dochodu francuskich 
przedsiębiorstw działających w Polsce reinwestowana 
jest w kraju. Od początku tej dekady poziom reinwestycji 
był imponujący i w prawie każdym roku przekroczył  
2 mld zł, a w 2017 osiągnął rekordową wartość 3,6 mld zł. 
Stanowiło to aż 48% całkowitego dochodu francuskich 
inwestorów w tym roku.

Dominującymi sektorami działalności średnich  
i dużych firm z większościowym udziałem kapitału 
francuskiego jest handel i przemysł. Istotną branżą, 
w której operują firmy francuskie jest również 
komunikacja, usługi finansowe i IT. Szacowane 
łączne zatrudnienie w podmiotach z kapitałem 
francuskim wynosi blisko 200 tys. osób.

48% dochodu
francuskich firm w Polsce zostało 
reinwestowanych w 2017 roku

200 tys. osób
szacowane zatrudnienie w firmach 
francuskich działających w Polsce

OBECNOŚĆ FRANCUSKICH FIRM W POLSCE
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Polska jest dobrze rozwijającym się rynkiem handlu detalicznego. Świadczy o tym stale 
rosnąca wartość sprzedaży detalicznej oraz prognozy, które zakładają jej kilkuprocentową 
dynamikę roczną przynajmniej przez najbliższe lata.

Pozytywne czynniki to: sprzyjające środowisko 
makroekonomiczne (stabilny wzrost PKB, spadające 
bezrobocie) oraz przyrost dochodu, którym rozporząd-
zają Polacy. Ponadto same sieci handlowe w swoich 
raportach wskazują w prognozach na wzrost przy-
chodów oraz dalszą ekspansję w postaci otwierania 
większej liczby sklepów. 

Perspektywy sprzedaży sieci handlowych wyglądają 
dobrze również ze względu na trendy konsumenckie. 
Polscy konsumenci po żywność i środki czystości udają 
się przede wszystkim do sklepów dyskontowych. 
Dobra wybieralne, takie jak sprzęt domowy (RTV, 
AGD) oraz odzież i obuwie, kupują głównie w sklepach 
specjalistycznych, szukając najlepszych ofert. 

W Polsce nadal pojawiają się nowe sieci handlowe. 
Trend ten świadczy o niepełnym nasyceniu rynku.  
Ponadto można zaobserwować, że obok dynamicznie 
rosnących dyskontów na znaczeniu zyskują tzw.  
sklepy typu convenience należące do sieci handlowych, 
czyli sklepy oferujące wygodę i bliskość, gdzie wcale 
nie jest najważniejsza cena. 

Jednocześnie polski rynek detaliczny jeszcze nigdy 
nie był tak konkurencyjny, a wyzwania, przed którymi 
stoją jego główni gracze, nigdy jeszcze nie były tak 
poważne. Po okresie intensywnego rozwoju niemal 
wszystkich formatów, sieci handlowe stanęły w obliczu 
głębokich przemian jakościowych w handlu. I nie 
chodzi tu tylko o rozwój sprzedaży internetowej czy 
zróżnicowaną dynamikę rozwoju poszczególnych form 
handlu, ale także o wzrastającą złożoność operacyjną, 
zmieniające się relacje pomiędzy handlem detalicznym 
i hurtowym, silną presję na racjonalizację zapasów czy 
zwiększanie efektywności łańcucha dostaw. 

Na dalszą ekspansję sieci handlowych wpływają także 
zmieniające się otoczenie regulacyjne, starzenie się 
populacji konsumentów, wzrost wrażliwości cenowej 
oraz coraz bardziej wymagający i coraz mniej lojalni 
wobec detalistów klienci, którym zależy na nieogra-
niczonym dostępie do informacji, szybkości działania  
i ofertach dopasowanych do indywidualnych potrzeb. 
W miarę jak rynek pracodawcy ewoluuje w stronę 
rynku pracownika, rosnące trudności wiążą się również 
z pozyskaniem i utrzymaniem zasobów ludzkich. Nie-
małej wagi nabiera także pytanie, jak prowadzić biznes 
detaliczny zgodnie z zasadami odpowiedzialności  
wobec otoczenia społecznego i gospodarczego.

Jak w tych warunkach budować konkurencyjną 
przewagę? Czy oprzeć się na podstawowych funkcjach, 
jak polityka cenowa, logistyka czy efektywność i koszty 
pracy? Czy inwestować w rozwój zaawansowanych 
kompetencji analitycznych, pozwalających na lepsze 
poznanie klienta, skuteczniejsze zarządzanie asorty-
mentem i cenami lub bardziej efektywny marketing 
bezpośredni? Jak odpowiedzieć na postępujące nasy-
cenie rynku? Zrewidować plany ekspansji i ogranic-
zyć nowe otwarcia, czy przyspieszyć rozwój? A może 
inwestować w multiformatowość lub alternatywne 
kanały sprzedaży, np. Internet?

Auchan i Carrefour, rozpoznawalne i cenione w Polsce 
francuskie marki, doskonale radzą sobie z tymi wyz- 
waniami. Zdrowa i zrównoważona żywność, multi-
kanałowość, cyfryzacja usług, współpraca z lokalnymi 
dostawcami - to najbardziej obrazowe przykłady podej- 
mowanych przez nie, niekiedy bardzo kosztownych, 
działań. Wszystko po to, aby być bliżej polskich konsu-
mentów.

HANDEL HURTOWY  
I DETALICZNY

1994-2019
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1,5 mld € >  230 tys. GLA 584 mld zł

zainwestowało Auchan w ramach 

rozwijanej przez ponad 20 lat sieci 

punktów sprzedaży w Polsce obejmu-

jącej 74 hipermarkety, 33 supermar-

kety oraz kanał e-commerce.

wynosi łączna powierzchnia 20 

centrów handlowych należących  

do sieci Carrefour obok prawie 900  

sklepów w 5 formatach: hipermarketów, 

supermarketów, sklepów osiedlowych 

i specjalistycznych, sklepu interne- 

towego oraz sieci ponad 40 stacji  

paliw, w których łącznie firma zatrudnia 

ok. 14 tys. osób. 

tyle wyniosła szacowana wartość 

polskiego rynku handlu i e-handlu  

detalicznego w 2017 r. Prognozuje się, 

że za cztery lata kwota ta przekroczy 

705 mld zł.

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY

CARREFOUR
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60 mld zł

15 mln

na tyle prognozowana jest wartość 
rynku e-commerce w Polsce w 2020 
r. Obecnie wynosi ona ok. 47 mld zł. 
Udział handlu realizowanego w Inter- 
necie w stosunku do handlu detalicz- 
nego w najbliższym czasie będzie 
zbliżać się do średniej globalnej, która 
wynosi 10%.

liczba konsumentów kupujących online 
w Polsce, którzy w 2019 r. wydadzą 
na zakupy aż 50 mld zł! Co drugi  
Internauta realizuje swoje zakupy 
poprzez urządzenia mobilne – aż 
45% wszystkich użytkowników. Do 
najczęściej nabywanych przez telefony 
produktów zaliczają się ubrania  
i akcesoria, rozrywka (książki, muzyka, 
bilety do kina) oraz elektronika.

Polski rynek e-commerce cechuje się jednym z największych 
wzrostów w skali świata. Plasuje się on na 13. miejscu, a do 
2022 r. jego wartość ma się zwiększyć o kolejne 6 mld dol. 
(Interaktywnie.com: E-commerce 2019).

Smart shopping; aspekt zdrowotny i naturalność produktów; 
nacisk na wygodę, szybkość i łatwość zakupów, związany 
m.in. ze zmianą stylu życia, w tym modelu rodziny; starzenie 
się społeczeństwa - to najważniejsze trendy konsumenckie 
wpływające na detalistów w Polsce.
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HANDEL HURTOWY I DETALICZNY

Francuskie sieci w Polsce stawiają na współpracę z lokalnymi 
producentami i dostawcami np. pieczywa czy wędlin mając 
swój czynny udział w rozwoju lokalnych rynków oraz we 
wzmocnieniu potencjału gospodarczego poszczególnych 
regionów i ich rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Produkty BIO zajmują coraz więcej miejsca na półkach sklepów 
wielkopowierzchniowych w Polsce, stanowiąc ważny punkt 
strategii rozwoju francuskich sieci spożywczych.

62 %

90 %

polskich konsumentów potwierdza,  

że są w stanie zapłacić więcej, jeśli pro-

dukt jest bez długiej listy sztucznych 

dodatków i składników (Nielsen). Jed-

nocześnie aż 54% Polaków deklaruje, 

że uważnie czyta etykiety produktów. 

produktów dostępnych na półkach 

sklepów wielkopowierzchniowych 

produkowana jest w Polsce, a oferta 

działów takich, jak mięso i wędliny, 

piekarnia i alkohole wysokoprocen-

towe odzwierciedla lokalne zwyczaje 

żywieniowe. 

MADE IN 
POLAND
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AUCHAN RETAIL POLSKA

Gérard

GALLET
Dyrektor Generalny, Auchan Retail Polska

Po 55 latach działalności Auchan Retail jest obecny w 17 krajach w Europie, Azji oraz 
Afryce. Jako 11. największy dystrybutor żywności na świecie, generuje ponad 67% 
rocznego obrotu poza krajem swojego pochodzenia i posiada pod swoim szyldem ponad 
4000 sklepów. Auchan jest jednym z największych pracodawców na świecie, zatrudniając 
pond 354 000 współpracowników  i jest jedną z niewielu firm, które oferują swoim 
pracownikom możliwość uczestniczenia w akcjonariacie pracowniczym.

Auchan w Polsce rozpoczęło swoją działalność w 1996 roku otwierając pierwszy 
hipermarket w Piasecznie pod Warszawą. To wydarzenie dało sygnał do transformacji 
nowoczesnego handlu w Polsce. Przez ponad 20 lat naszej obecności w Polsce 
zainwestowaliśmy 1,5 miliarda euro w 110 punktów sprzedaży : 74 hipermarkety,  
33 supermarkety oraz kanał e-commerce.

Stworzyliśmy 20 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio i drugie tyle pośrednio w naszych 
galeriach handlowych, logistyce i innych firmach usługowych w okolicach naszych centrów 
handlowych. Bogata oferta 40 tys. produktów dla polskiego konsumenta to przede 
wszystkim współpraca z polskimi, ale również francuskimi dostawcami, zwłaszcza dla 
produktów marki własnej Auchan.

Integrujemy się z polskim otoczeniem, wpływa pozytywnie na rozwój infrastruktury 
drogowej budując nowoczesne dojazdy do swoich centrów handlowych, czy inwestując  
w rozwiązania pro-ekologiczne dla dobra lokalnych społeczności.

Jesteśmy przekonani, że zdrowa żywność to podstawa dobrego zdrowia. Powinna być 
dostępna dla wszystkich. Dlatego też rozwijamy ofertę odpowiedzialnych produktów, 
dostosowaną do każdego portfela. Nasze produkty pochodzące z upraw ekologicznych 
lub od lokalnych partnerów są wytwarzane z poszanowaniem dla środowiska i wspierają 
gospodarkę obiegu zamkniętego. Rozwijamy ofertę produktów tradycyjnych, produktów 
bio, eko, bez glutenu, bez laktozy jak również owoców cytrusowych bez pozostałości 
pestycydów.

Prowadzimy działalność i budujemy ofertę z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa. 
Walka z marnowaniem żywności, sortowanie odpadów, ograniczenie zużycia 
plastikowych toreb, oszczędność energii czy ochrona bioróżnorodności stanowią główną 
oś prowadzonej przez nas strategii zrównoważonego rozwoju. Dzięki Fundacji „Auchan 
na rzecz młodzieży” wspieramy projekty edukacyjne związane ze zdrowiem i dobrym 
odżywianiem. Od 2011 r. wspólnie z polskimi stowarzyszeniami działającymi lokalnie 
wsparliśmy 80 projektów. Angażujemy się w liczne projekty edukacyjne o tematyce 
środowiskowej. W trosce o planetę zobowiązaliśmy się ograniczyć nasz ślad węglowy.

Ważne miejsce w naszej strategii rozwoju zajmują także innowacyjność i cyfryzacja, 
służące wzmocnieniu relacji opartej na zaufaniu z klientem i tworzeniu handlu jutra.

W  2025 chcemy przyczynić się do poprawy życia 8 miliardów mieszkańców na całym 
świecie. Aby zmienić życie naszych klientów, współpracowników oraz partnerów chcemy 
tworzyć handel nowej generacji. Angażujemy się w wymyślanie od podstaw doświadczeń 
zakupowych klienta dając mu możliwość zakupów w sklepach fizycznych oraz on-
line.  Jesteśmy odpowiedzialnymi aktorami, promującymi to co dobre, zdrowe i lokalne. 
Działamy z pasją, stawiając Człowieka w sercu naszych działań.

 Jesteśmy 
odpowiedzialnymi 
aktorami, promującymi 
to co dobre, zdrowe 
i lokalne. Działamy 
z pasją, stawiając 
Człowieka w sercu 
naszych działań. 



Strona 13

Christophe 

RABATEL
Prezes i Dyrektor Generalny, Carrefour Polska

Carrefour otworzył swój pierwszy sklep w Polsce w 1997 r., dołączając do pionierów 
wielkiej dystrybucji w tym kraju. Sklepy wielkopowierzchniowe były nowością,  
a konsumenci byli spragnieni dużego asortymentu, innego podejścia do klienta oraz 
nowoczesnego procesu zakupowego.

Dzisiaj mamy prawie 900 sklepów w 5 formatach: hipermarketów, supermarketów, 
sklepów osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Jesteśmy również 
właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz 
sieci ponad 40 stacji paliw. Zatrudniamy 14 000 osób. Wdrożyliśmy wiele nowoczesnych 
rozwiązań, takich jak Marketplace, Scan&Go, Click&Collect. Od kilku lat budujemy 
omnichannelowe środowisko zakupowe, dzięki czemu różnorodne kanały łączą się  
i przenikają. Wprowadziliśmy nowe koncepty sklepów franczyzowych dopasowanych  
do lokalizacji i możliwości partnera.

W 2015 r. otworzyliśmy centrum konferencyjno-szkoleniowe Smak Kariery, a w 2017 r., jako 
pierwsza sieć handlowa w Polsce, uruchomiliśmy inkubator technologiczny na potrzeby 
handlu C4 Retail Lab.

Działamy w obszarze CSR, opierając naszą politykę biznesu odpowiedzialnego społecznie 
na trzech filarach: zwalczanie wszelkich form marnotrawstwa, ochrona bioróżnorodności 
oraz wsparcie dla partnerów firmy.

Od 2018 r. wdrażamy strategię transformacji żywieniowej, która polega na 
demokratyzacji żywności ekologicznej. Zwracamy uwagę na bezpieczeństwo 
żywności, pochodzenie produktów, poszanowanie środowiska naturalnego  
i relacje ze środowiskiem rolniczym. Powołaliśmy Koalicję na rzecz Rozwoju Rynku 
Żywności Bio pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która zajmuje 
się wypracowywaniem konkretnych działań i projektów w aspekcie ekonomicznym, 
społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym.

Ludzie wolą spędzać na zakupach mniej czasu niż kiedyś, dlatego nasza firma stara się 
nadążać za ich potrzebami wprowadzając omnikanałowość oraz nowoczesne rozwiązania 
digitalowe. 

W Polsce bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się sklepy osiedlowe, co nas niezwykle 
cieszy, gdyż od kilku lat z powodzeniem rozwijamy ten format. Dzisiaj liczba naszych 
sklepów osiedlowych wynosi 600 i są to sklepy w różnych lokalizacjach: centra dużych 
miast, tereny wiejskie, przy ruchliwych ulicach i przy stacjach paliw. W sklepach tych 
zarówno oferta produktowa, jak i oferta współpracy są zawsze dopasowane do potrzeb 
klientów i partnerów.

Chociaż cena wciąż pozostaje czynnikiem determinującym zachowania konsumenckie, 
coraz bardziej ważne stają się pochodzenie produktu i jego jakość. Konsumenci są 
coraz bardziej świadomi i coraz częściej wybierają żywność ekologiczną, etyczną,  
ze sprawdzonych źródeł, poszukują produktów kulinarnych zarówno lokalnych, jak  
i z kuchni świata.

CARREFOUR POLSKA

Ludzie wolą spędzać 
na zakupach mniej 
czasu niż kiedyś, 
dlatego nasza firma 
stara się nadążać 
za ich potrzebami 
wprowadzając 
omnikanałowość 
oraz nowoczesne 
rozwiązania digitalowe.  
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Polski sektor bankowy w ostatnich latach był jednym z najszybciej rozwijających się spośród 
wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

W obliczu zawirowań na europejskim i światowych 
rynkach finansowych nie tylko utrzymał stabilność, ale 
zapewnił satysfakcjonujące zyski inwestorom, którzy 
obok niezbędnego potencjału kapitałowego wnieśli do 
Polski know-how, kulturę organizacji i standardy właściwe 
dla zaawansowanych instrumentów nowoczesnej inży-
nierii finansowej. 

Jednym z kluczowych wyzwań, z którym mierzy się dzisiaj 
sektor bankowy na całym świecie, jest gwałtowny rozwój 
technologii informacyjnej tworzący przestrzeń dla ekspansji 
nowych modeli biznesowych, takich jak FinTech. Na her-
metyczny dotychczas obszar bankowości detalicznej 
wkraczają i stopniowo przejmują najbardziej opłacalne 
usługi firmy BigTech (takie jak Google, Amazon, Facebook 
i inne). Zwiększona konkurencja wymusza na bankach,  
a także pozostałych instytucjach finansowych, konieczność 
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą 
podjąć skuteczną walkę o pozycję na coraz trudniejszym  
i bardziej wymagającym rynku. 

Klienci Credit Agricole mogą już logować się do aplikacji 
mobilnej poprzez „odcisk palca”, a użytkownicy smart-
fonów z rodziny iPhone X poprzez tzw. FaceID. Bank 
konsekwentnie rozwija również dostęp do bankowości 
internetowej w ramach platformy CA24 Mobile. Wcześniej 
udostępnił m.in. innowacyjne zabezpieczenie przed  
oszustwami typu malware a także płatności BLIK czy  
przelewy ekspresowe.

BNP Paribas Bank Polska aktywnie współpracuje 
z polskimi startupami w budowaniu najnowszych 
rozwiązań technologicznych dla Banku i jego klientów. 
Pamiętając o specyfice młodych firm technologicznych 
Bank uprościł m.in. proces zakupowy, zbudował śro-
dowisko testowe (sandbox) i opracował ‘Kodeks  
współpracy ze startupami’, który ma m.in. wesprzeć star-
tupy w relacji z Bankiem. 

Konsekwencja we wprowadzaniu nowych usług i pro-
duktów leży u podstaw kultury korporacyjnej innego 
francuskiego banku,  Societe Generale - jednego  
z najdłużej działających banków zagranicznych na polskim 
rynku, oferującym usługi klientom korporacyjnym i insty-
tucjom finansowym. Societe Generale był niejednokrotnie 
prekursorem nowoczesnych rozwiązań finansowych 
i inwestycyjnych. Priorytetem Banku jest niezmiennie 
zapewnienie nowoczesnego finansowania zwłaszcza dla 
projektów i inwestycji w sektorach o kluczowym znacze-
niu dla Polski.

Etap dostosowania branży do wielkich zmian tech-
nologicznych, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, jest 
kluczowy na drodze rozwoju sektora w kierunku 
nowoczesnej bankowości. Będąca liderem na rynku 
usług audytorsko-doradczych na rynku usług audy-
torsko-doradczych w Polsce francuska firma Mazars 
nie tylko sama od dawna w nie inwestuje, ale również 
doradza swoim klientom jak dzięki nim zoptyma-
lizować wyniki finansowe i zapewnić sobie trwały  
i stabilny rozwój w obliczu technologicznego tsunami, 
które przechodzi obecnie przez każdy niemal obszar gos-
podarki.

Inwestując w akceleratory technologiczne, prowadząc 
badania nad opracowaniem nowych produktów i prze-
projektowaniem dotychczasowych procesów, działające  
w Polsce francuskie banki i instytucje finansowe nie tylko 
przyczyniają się do unowocześnienia i poprawy  
wydajności własnej działalności biznesowej, ale również 
całego sektora usług finansowych poprzez innowacje  
i nowe myślenie.

Połączenie tej wiedzy i wysokich kompetencji polskich  
pracowników, a zwłaszcza kadry menedżerskiej, przekłada 
się na rozwój nowoczesnego ekosystemu usług, sku-
tecznie odpowiadającego na potrzeby klientów i wyzwa-
nia rynkowe.

DZIAŁALNOŚĆ  
FINANSOWA

1994-2019
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14,7 mld zł 65 % 860 mln €

wyniósł zysk netto sektora bankowego 

w Polsce w 2018 r. i był to wzrost o 7,5 % 

w skali roku, według danych Komisji 

Nadzoru Finansowego. To najlepszy 

wynik sektora bankowego od 2014 

roku.

- o tyle prawie według danych 

udostępnionych przez KNF zwięks-

zyły się aktywa, którymi dysponowały 

polskie banki w latach 2010-2016, 

sięgając ponad 1,65 bln zł (według stanu 

na czerwiec 2018 roku było to już 1,85 

bln zł). Tak dynamicznego wzrostu 

nie doświadczył w tym samym czasie 

żaden kraj wchodzący w skład strefy 

euro.

- na tyle szacowana jest wartość rynku 

FinTech w Polsce. Polska jest zdecy-

dowanym liderem FinTechu w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA

1
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SEKTOR BANKOWY W POLSCE 
doświadcza obecnie wielu bardzo istotnych zmian. Koniunktura gospodarcza i rozwój nowych technologii 
silnie wpływają na przeobrażenia w branży, wzrost ryzyk, rozwój technologiczny oraz przyspieszenie 
umiędzynaradawiania się banków. 

7,9 mln 41,2 mln 84,1 %

aktywnych użytkowników bankowych 

aplikacji mobilnych było w Polsce  

w III kw. 2018 r. (takich, którzy logowali 

się do swojej aplikacji co najmniej raz  

w miesiącu), wg ZBP.

kart płatniczych znajdowało się na 

polskim rynku na koniec IV kw. 2018 r., 

wg danych NBP, o 817 tys. kart więcej 

niż we wrześniu 2018 r. (wzrost o 2%).  

Za ich pośrednictwem przeprowadzono 

1,45 mld transakcji (wzrost o 3%)  

o łącznej wartości 191,7 mld zł (wzrost  

o 3%). Pojedyncza transakcja dokonana 

przy użyciu karty płatniczej wynosiła 

średnio 132,7 zł (w poprzednim kwar-

tale 132,1 zł).

wyniósł udział kart zbliżeniowych  

w ogólnej liczbie kart płatniczych na 

rynku polskim na koniec IV kw. 2018 

r. osiągając rekordowy poziom (w po-

przednim kw. wynosił 82,8%). Na koniec 

grudnia 2018 r. w Polsce było 34,7 mln 

szt. kart zbliżeniowych, a na przestrzeni 

kwartału ich liczba zwiększyła się o 1,2 

mln szt.
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5 mln 786,2 tys. 90 %

- tylu jest już w Polsce użytkowników 

systemu BLIK, a 55% wszystkich 

płatności kartą odbywa się bezstykowo. 

W 2018 r. za pomocą tego rozwiązania 

zrealizowano 91 mln transakcji o war-

tości ponad 12 mld złotych. Głównie 

są to płatności w Internecie, wzrost 

zanotowały także dokonywane tą me-

todą wpłaty i wypłaty z bankomatów 

(13% ogółu transakcji w IV kw. 2018 r.)  

i przelewy na numer telefonu – w tym 

samym okresie było ich 2,06 mln.

wynosiła liczba terminali POS w Polsce 

na koniec grudnia 2018 r., o 43,9 tys. 

nowych urządzeń więcej niż w poprzed- 

nim kwartale, wg danych NBP (wzrost 

o 6%). Liczba terminali na polskim 

rynku stale rośnie - od końca grudnia 

2017 r. do końca grudnia 2018 r. przy-

było na rynku polskim 153,3 tys. dodat-

kowych urządzeń.

zatrudnionych w bankach potwierdziło 

w badaniu KPMG przeprowadzonym 

we współpracy ze ZBP, że w ich orga-

nizacjach toczą się prace nad interfej-

sem API (ang. Open API – Application 

Programming Interface). Dodatkowo  

według 56 % z nich trwają również 

prace nad dostosowaniem infrastruk-

tury IT do wymagań otwartej banko-

wości.

OTWARTA BANKOWOŚĆ 

To szeroki termin obejmujący procesy, technologie i związane z nimi usługi oraz produkty, mające jeden 
wspólny mianownik – wszystkie są oparte na otwartych interfejsach programistycznych umożliwiających 
dostęp do niektórych danych gromadzonych przez banki. W konsekwencji, z biegiem czasu wokół banków 
tworzy się ekosystem podmiotów oferujących nowe rozwiązania finansowe dla klientów.

FINTECH 
czyli Financial Technology to firmy tworzące innowacyjne rozwiązania z zakresu finansów i bankowości  
w oparciu o nowe technologie, a przede wszystkim nowe formy komunikacji.

Według danych Związku Banków Polskich, już ponad 17 mln Polaków aktywnie korzysta z bankowości 
elektronicznej. Prawie połowa z nich używa także aplikacji mobilnych na telefon lub tablet.

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
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BNP PARIBAS BANK POLSKA

Bartosz 

URBANIAK
Szef Bankowości Agro, BNP Paribas na Europę 
Środkowo-Wschodnią i Afrykę

100 lat temu, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po latach zaborów, władze 
tworzącego się państwa powołały do życia nasz bank po to, aby wsparł przemiany 
i tworzenie się nowoczesnego rolnictwa. Ów bank dał początek marce Bank 
Gospodarki Żywnościowej. Co ciekawe, ten rolniczy bank powstał dwa dni przed 
obecnie największym bankiem w Polsce, i na trzy tygodnie przed polską walutą.

Po 100 latach nadal jesteśmy wierni naszej misji zmieniania i unowocześniania 
rolnictwa. Nie unikamy odpowiedzialności i angażujemy się w różne aspekty 
przemian: od bardzo kapitałochłonnych zmian struktury własności ziemi, po 
nowoczesne finansowanie vendorskie, w ramach którego dostarczamy rolnikom 
finansowanie poprzez leasing sprzętu rolniczego sprzedawanego w sieci dilerskiej 
naszych partnerów. Zgodnie z misją Banku naszym celem jest odpowiedzialne 
wspieranie klientów w rozwoju. Uwzględniając wyzwania globalne angażujemy 
się na rzecz zrównoważonego rozwoju ekosystemu społecznego i gospodarczego, 
w którym sektor rolno-spożywczy odgrywa strategiczną rolę. Zarówno poprzez 
rozwój oferty produktowej, jak i usługi doradcze czy edukacyjne, wspieramy 
innowacyjność czy transformację energetyczną naszych klientów. Łączymy tradycję 
z nowoczesnością, współpracując z całym ekosystemem AgriTechów, przenosząc 
rolnictwo w erę digital.

Jeśli spojrzymy na ostatnie 15 lat – od czasu wstąpienia Polski do UE, skala 
zaangażowania naszego Banku w sektor rolny zwiększyła się 6-krotnie. Od lat 
jesteśmy liderem rynku produktów i usług dla rolnictwa, z 33-procentowym udziałem 
w rynku, a dystans pomiędzy nami, a następnym z konkurentów jest stabilny  
i wynosi ponad 25 procent. 

Po 100 latach segment „Food and Agro” nadal stanowi bardzo ważną cześć naszej 
działalności i jest to jedna z najbardziej dochodowych gałęzi działalności Banku. 
Nasze doświadczenie w tym sektorze doceniła Grupa tworząc w Warszawie Agro 
Hub, czyli centrum kompetencji agro dla banków i firm z Grupy BNP Paribas w Europie 
Środkowo-Wschodniej i Afryce. 

Obecnie oczekiwania wobec banków są znacznie szersze niż oferta depozytowo-
kredytowa. Instytucje finansowe, z racji swojej działalności, muszą wybiegać  
w przód, w miarę możliwości przewidywać konsekwencje i efekty codziennych 
decyzji i podejmowanych działań. Dlatego banki powinny obserwować możliwe 
skutki zachodzących obecnie zjawisk, nie tylko gospodarczych czy ekonomicznych, 
i komunikować je w zrozumiałej formie rynkowi i społeczeństwu. Mówię tu choćby 
o wpływie zmian klimatycznych, czy o kwestiach społecznych, jak równość  
i różnorodność, czy rola kobiet w świecie finansów. 

Banki powinny 
obserwować możliwe 
skutki zachodzących 
obecnie zjawisk, nie 
tylko gospodarczych  
czy ekonomicznych,  
i komunikować je  
w zrozumiałej formie 
rynkowi  
i społeczeństwu. 
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Radosław 

KUCZYŃSKI
Prezes, Europejski Fundusz Leasingowy

Europejski Fundusz Leasingowy od ponad 28 lat wspiera rozwój polskich firm. Jest 
jedną z największych i najdłużej działających na polskim rynku instytucji w branży 
leasingowej. Spółka jest częścią Grupy Crédit Agricole, jednej z największych grup 
finansowych na świecie. Przynależność do niej daje nam gwarancję stabilności 
finansowej i bezpieczeństwa oraz pozwala czerpać z wiedzy i doświadczeń 
instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. Mocno stawiamy na synergię 
grupy w Polsce i ściśle współpracujemy z Crédit Agricole Bank Polska. Wykorzystując 
potencjał Grupy EFL, budujemy swoją rynkową pozycję silnej instytucji, oferującej 
kompleksowe rozwiązania dla rodzimych przedsiębiorców takie jak leasing, pożyczka, 
najem, faktoring czy produkty ubezpieczeniowe. Obsługujemy zarówno klientów  
z sektora mikro- małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jak również finansujemy 
wysokobudżetowe transakcje dla klientów korporacyjnych i administracji publicznej.

Branża leasingowa odgrywa niezwykle istotną rolę w finansowaniu krajowych 
inwestycji. W 1995 r. aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w nakładach 
inwestycyjnych w gospodarce były na poziomie 3,2%, podczas gdy w 2018 r. branża 
leasingowa mogła sfinansować blisko 30% łącznych krajowych inwestycji. 

EFL należy do ścisłej czołówki działających w Polsce firm leasingowych z 7,5% 
udziałem w rynku. W ciągu 28 lat działalności spółka sfinansowała aktywa o łącznej 
wartości ponad 60 mld zł, podpisując ponad 850 tys. umów. Do tej pory na swojego 
partnera w biznesie wybrało nas ponad 315 tys. klientów.

W szczególności jesteśmy liderem wśród leasingodawców obecnych w branży 
budowlanej. Sektora, który stanowi trzecie źródło polskiego PKB. Na koniec 2018 
r. wartość umów zawartych przez nas w budownictwie wyniosła ponad 600 mln zł, 
co stanowi 26% wzrost r/r. To znaczy, że dla większości firm sektora budowlanego 
nasza oferta jest odpowiedzią na ich potrzeby. 

EFL przywiązuje dużą wagę do jakości obsługi Klienta. Badania satysfakcji naszych 
Klientów wskazują, że 91% z nich jest zadowolonych z obsługi, 6 na 10 jest 
ambasadorami marki, a 7 na 10 wybrałoby nasza firma po raz kolejny. EFL także 
laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, między innymi siedmiokrotnie 
Finansowej Marki Roku, sześciokrotnie Firmy Przyjaznej Klientowi. 

Rok 2018 był dla całej branży leasingowej bardzo udany. Raportujące do Związku 
Polskiego Leasingu firmy sfinansowały transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł, 
z dynamiką na poziomie +21,8 proc. r/r. Był to najwyższy wynik, jaki polski sektor 
leasingowy odnotował od 11 lat. Po sześciu latach intensywnego rozwoju rynku 
leasingu, w 2019 r. prognozowane jest lekkie wyhamowanie. Z analiz rynkowych 
wynika, że dynamika branży leasingowej osiągnie pułap 5,5%, co będzie zgodne 
z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju 
gospodarczego w Polsce. W tym roku branża leasingowa może udzielić łącznego 
finansowania na poziomie przekraczającym 87 mld zł.

EFL należy do ścisłej 
czołówki działających 
w Polsce firm leasin-
gowych z 7,5% udziałem 
w rynku. W ciągu 28 
lat działalności spółka 
sfinansowała aktywa o 
łącznej wartości ponad 
60 mld zł.

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY
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CRÉDIT AGRICOLE 

Jean-Bernard 

MAS
Wiceprezes Zarządu, Crédit Agricole 

Cały bank dla Ciebie

Grupa Crédit Agricole to jedna z największych grup bankowych w Europie. Jest 
liderem bankowości uniwersalnej, numerem jeden w zarządzaniu aktywami i 
największym bankiem-ubezpieczycielem. Jest również największym na świecie 
emitentem obligacji ekologicznych oraz jedną z wiodących instytucji oferujących 
finansowanie projektów inwestycyjnych. 

Korzystając z własnego modelu bankowości zorientowanej na klienta, obsługujemy 
ponad 50 mln klientów w 52 krajach na całym świecie w takich obszarach, jak: 
daily banking, kredyty, płatności czy consumer finance. Jesteśmy też ekspertami  
w obszarze bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.

Nasze relacje z klientami korporacyjnymi w Polsce budujemy od 30 lat. Początkowo 
jako oddział Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, a od 2013 r. pod szyldem 
Credit Agricole Bank Polska. Obecnie obsługujemy ponad tysiąc firm z takich branż 
jak: rolnictwo i produkcja żywności, telekomunikacja i media, produkcja i dystrybucja 
energii, nieruchomości, meble i obróbka drewna, opieka zdrowotna i farmaceutyki, 
transport, motoryzacja, produkcja przemysłowa i wiele innych.

Jesteśmy bankiem rozpoznawalnym na rynku za szybkość, elastyczność  
i przewidywalność. Uważnie słuchamy naszych klientów i dostarczamy im najlepszych 
rozwiązań, jakich potrzebują. Każdego dnia oferujemy nasze doświadczenie i wiedzę 
z zakresu finansowania handlu, transakcji na rynku finansowym, finansowania 
strukturyzowanego czy kredytowania. Świadczymy również unikalne na polskim 
rynku usługi bankowości osobistej dla przedsiębiorców i ich rodzin.

Natomiast dzięki synergii z innymi spółkami Grupy Crédit Agricole w Polsce, oprócz 
usług bankowych możemy oferować naszym klientom także światowej klasy 
rozwiązania z zakresu leasingu i faktoringu, ubezpieczeń i zarządzania aktywami. 

W Polsce widzimy ogromny potencjał, dlatego chcemy tu umacniać naszą pozycję 
i nadal dynamicznie się rozwijać. Jesteśmy przekonani, że nasza filozofia – Cały 
Bank dla Ciebie – odpowiada na aspiracje i potrzeby polskich konsumentów  
i przedsiębiorstw.

Zachęcam do poznania nas lepiej.

Jesteśmy bankiem 
rozpoznawalnym na 
rynku za szybkość, 
elastyczność i 
przewidywalność. 
Uważnie słuchamy 
naszych klientów 
i dostarczamy im 
najlepszych rozwiązań, 
jakich potrzebują.
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MAZARS W POLSCE 

Michel

KIVIATKOWSKI
Partner Zarządzający, Mazars w Polsce 

Otworzyliśmy biuro w Polsce w 1992 roku, aby wspierać kluczowych klientów naszego 
francuskiego biura w ich pierwszych polskich inwestycjach. Francuscy inwestorzy 
chętnie podejmowali z nami współpracę ze względu na europejski rodowód naszej 
firmy i nasz zintegrowany model biznesowy (odmienny od prowadzenia działalności 
w systemie franszyzy), który pozwala na skuteczniejsze koordynowanie zleceń 
międzynarodowych. Ta przewaga sprawiła, że świadczyliśmy usługi doradcze  
i audytorskie przy ponad 2/3 francuskich inwestycji zrealizowanych w Polsce!

W krótkim czasie rola Mazars w Polsce przestała ograniczać się do wspierania 
inwestorów francuskich i innych inwestorów zagranicznych. Dzięki swojemu 
bogatemu doświadczeniu to właśnie Mazars wdrażał w naszym kraju ogólnopolski 
plan kont w latach 90-tych. Dynamiczny rozwój gospodarczy ostatnich lat 
przyniósł z kolei zwrot w dziedzinie inwestycji. Polskie spółki są obecnie zdolne 
do samodzielnego realizowania BIZ (bezpośrednich inwestycji zagranicznych), 
szczególnie w odznaczających się dużym potencjałem wzrostu krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Obecnie oferujemy wsparcie spółkom polskim inwestującym 
za granicą, podobnie jak niegdyś towarzyszyliśmy spółkom francuskim w ich 
inwestycjach w Polsce. Wyspecjalizowaliśmy się również w kluczowych sektorach 
polskiej gospodarki. Możemy na przykład przeprowadzić badanie ksiąg grupy 
obecnej na rynkach w różnych miejscach świata, zgromadzonych w Centrach Usług 
Wspólnych, a także wspierać przedsiębiorców w trakcie migracji ich danych do takich 
centrów.

Ze względu na istotną rolę Polski wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
zdecydowaliśmy, by właśnie tutaj scentralizować koordynację usług doradczych oraz 
właśnie w Polsce wprowadzać nowe usługi, dzięki którym zamierzamy przyciągać 
chińskich i niemieckich inwestorów działających w regionie. 

Perspektywy rozwoju dla firmy i dla całego sektora

Po pierwsze, nasz rozwój musi przejść przez etap dostosowania branży do wielkich 
zmian technologicznych, takich jak cyfryzacja i robotyzacja, w które już zaczęliśmy 
inwestować.

Innym czynnikiem rozwoju jest ewolucja ustawodawstwa. Europejski ustawodawca 
logicznie rozdzielił audyt statutowy od usług niebędących audytem, w przeciwnym 
bowiem razie zbyt często dochodziłoby do konfliktów interesów. I tak, nasi najwięksi 
konkurenci zmuszeni są rezygnować z dużych zleceń, a to z kolei daje okazję do 
działania takim konkurencyjnym firmom jak Mazars. Jesteśmy świadomi tych potrzeb 
rynku i staramy się im wyjść na przeciw, inwestując w sposób ciągły we wszystkie 
obszary naszej działalności.

Uważamy, że stopień rozwoju naszej działalności w Polsce będzie bardziej znaczący 
niż w innych krajach. Jest to związane z trwałym wzrostem polskiej gospodarki, 
ale też z rosnącym apetytem polskich przedsiębiorstw na BIZ, które zamierzamy  
w dalszym ciągu wspierać.

Ze względu na 
istotną rolę Polski 
wśród krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej, 
zdecydowaliśmy, 
by właśnie tutaj 
scentralizować 
koordynację usług 
doradczych oraz właśnie 
w Polsce wprowadzać 
nowe usługi.
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Krzysztof 

WALENCZAK
Dyrektor Generalny, Societe Generale w Polsce 

Societe Generale był jednym z pierwszych banków zagranicznych, który rozpoczął 
działalność operacyjną w Polsce po przełomie końca lat 80., uruchamiając w 1992 
roku oddział bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej. 

Societe Generale był na rynku polskim prekursorem nowoczesnych rozwiązań 
inwestycyjnych i finansowych. To nasi specjaliści wprowadzali na tutejszy rynek 
kredyty konsorcjalne, umożliwiając już w drugiej połowie lat 90. finansowanie 
inwestycji na niespotykaną wcześniej skalę. W tym samym czasie zaoferowaliśmy 
korporacjom nowoczesny system bankowości elektronicznej i zarządzania środkami 
finansowymi, jak również innowacyjne i nieznane wcześniej na rynku transakcje 
zabezpieczające firmy przed ryzkiem kursowym i walutowym.

Słowo, które najlepiej charakteryzuje naszą działalność w Polsce, to konsekwencja. 
Konsekwencja nie tylko w zapewnieniu ciągłości naszych działań od ponad 40 lat, ale 
również we wprowadzaniu nowych usług i produktów takich jak m.in. listy zastawne, 
pierwsze emisje zielonych obligacji dla rządu polskiego, a także zaangażowanie  
w finansowanie wielkich projektów rozwojowych i infrastrukturalnych. Od 1992 roku 
nasz oddział udzielił kredytów o wartości wielu miliardów złotych, uczestnicząc  
w transformacji i modernizacji kraju, która nadal przeprowadzana jest z ogromnym 
powodzeniem. Societe Generale w Polsce to również spółki leasingowe  
i ubezpieczeniowe: SG Equipment Leasing, ALD Automotive, PEMA i Societe Generale 
Insurance. 

Societe Generale kojarzy się w Polsce nie tylko z biznesem czy innowacyjnymi 
rozwiązaniami w zakresie finansowania rozwoju firm i projektów infrastrukturalnych, 
lecz również z promocją młodych artystów i muzyki. To, co Societe Generale realizuje 
z powodzeniem we Francji od blisko 30 lat poprzez stowarzyszenie Mecenat 
Musical, nasz polski oddział zaszczepił na gruncie lokalnym. Przyznajemy stypendia 
najbardziej uzdolnionym studentom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie, wspierając wydawanie ich pierwszych płyt. Od początku naszej 
współpracy w 2007 roku, wyróżniliśmy ponad 50 stypendystów, umożliwiając 
nagranie 18 debiutanckich albumów.

Dzięki m.in. patronatowi Societe Generale, gościliśmy w Polsce wystawy takich 
twórców jak Marc Chagall, Fernand Leger czy Henri Cartier-Bresson oraz największe 
gwiazdy piosenki i teatru m.in. Jane Birkin, Richarda Galliano i Comédie Française.

Jesteśmy dumni, że Societe Generale aktywnie uczestniczył w przemianach, które  
w ostatnich dziesięcioleciach pozytywnie zmieniły oblicze Polski – kraju o nowoczesnej 
dziś infrastrukturze, z wieloma lokalnymi firmami, które odniosły międzynarodowy 
sukces, z nowymi ambitnymi projektami rozwojowymi. Cieszymy się również z tego, 
że będziemy w nich nadal uczestniczyć.

SOCIETE GENERALE W POLSCE 

Słowo, które najlepiej 
charakteryzuje naszą 
działalność w Polsce, 
to konsekwencja. 
Konsekwencja nie tylko 
w zapewnieniu ciągłości 
naszych działań od ponad 
40 lat, ale również we 
wprowadzaniu nowych 
usług i produktów.
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Według Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) w 2017 roku wartość rynku telekomunika- 
cyjnego w Polsce wyniosła ok. 39,5 mld zł a z Internetu korzystało ok. 14,5 mln osób.

Największe udziały w rynku dostępu do Internetu (sta-
cjonarnego i mobilnego) pod względem liczby użyt-
kowników posiadał w 2017 r. należący do francuskiej 
spółki France Télécom, Orange. W sumie zgromadził on 
w swojej bazie klientów blisko 32% wszystkich osób 
korzystających z Internetu w Polsce.

Internet poszerza zakres oddziaływania gospodarki 
umożliwiając klientom zdalne dokonywanie zakupów, 
zwiększając dostęp do informacji i tworząc nowe 
kanały biznesowe. Podobnie jak przejście na kompute-
ry i przejście na telefony komórkowe, nie jest wyłącznie 
trendem - zmienia zasady biznesowej gry zwiększając 
wydajność, obniżając koszty i przyspieszając innowacje. 
Pod postacią Internetu Rzeczy (IoT) coraz bardziej 
upraszcza nasze życie i przenika naszą codzienność.

Nowoczesna infrastruktura telekomunikacyjna i oparte 
o nią usługi zmieniają sposób funkcjonowania ludzi  
i przedsiębiorstw. Tworzą „krwiobieg” nowoczesnej, 
efektywnej i konkurencyjnej gospodarki opartej na 
wiedzy. Korzystają z nich zarówno indywidualni użyt-
kownicy, jak również firmy z wszelkich branż, które 
świadczą dzięki niej własne usługi. 

Coraz większe wykorzystanie systemów teleinfor-
matycznych we wszystkich aspektach prowadzenia 
działalności biznesowej powoduje wzrost wartości 
informacji i konieczność jej skutecznej ochrony. Bard-
ziej niż kiedykolwiek firmy muszą reagować na ataki  
i przewidywać ryzyko. W świecie nasyconym cyfrową 
technologią krytycznym elementem zarówno dla 
dużych, jak i małych firm, jest cyberbezpieczeństwo. 

To właśnie temu zagadnieniu dedykowana jest  
w dużej mierze działalność badawczo-rozwojowa Grupy 
Orange, bez której nie byłoby możliwe projektowanie 
rozwiązań jutra i zapewnienie najlepszego wsparcia 
polskim klientom. 

Od 20 lat Orange Polska nieustannie inwestuje w bez-
pieczeństwo cyfrowe – w projekty takie, jak Orange  
Cyberdefense oraz CERT Orange Polska - jeden z czterech 
głównych Centrów Operacji Bezpieczeństwa w Grupie 
Orange, w nowe funkcjonalności, jak CyberTarcza, czy 
korzystając z komercyjnych rozwiązań lub stymulując 
innowacyjność poprzez wspieranie startup’ów jak SecBI 
czy Morphisec. 

Konsekwentnie wspiera również podnoszenie świa-
domości bezpieczeństwa - wewnętrznie w Orange 
Polska, na etapie projektowania produktów oraz na 
poziomie ogólnopolskim, wśród użytkowników Inter-
netu poprzez udział w grupach dyskusyjnych i pro-
mowanie najlepszych praktyk na www.cert.orange.pl. 
Obecny jest także na forum Grupy Orange poprzez 
społeczność Security Experts oraz udział w konkursie 
Capture The Flag (CTF’2018).

Dla Orange, ochrona danych każdego użytkownika  
Internetu to nie tylko wymóg prawny, ale też  
zobowiązanie. Obok technologii, jaką dysponuje, jego 
siłą są przede wszystkim indywidualne umiejętności 
i inteligencja zespołu, które chronią przed rosnącymi  
zagrożeniami bezpieczeństwa na całym świecie.

INFORMACJA  
I KOMUNIKACJA

1994-2019
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38 % 5 mld 82 %

Wyniosła penetracja Internetu szero-

kopasmowego w Polsce w odniesieniu 

do mieszkańców w 2017 r. Najpopular-

niejszą technologią dostępu do sieci 

były modemy komórkowe.

urządzeń Internetu Rzeczy było pod- 

łączonych do sieci gdy Orange Polska 

opublikował pierwszą edycję raportu 

CERT dedykowanego cyberbezpieczeń- 

stwu w 2014 r. W 2020 r. ta liczba ma 

wzrosnąć do 20 miliardów. 

polskich firm odnotowało w 2017 r. próbę 

cyberataku, wynika z badania KPMG 

„Barometr cyberbezpieczeństwa”. Firmy 

stwierdziły jednoznacznie wzrost skali 

cyberprzestępczości. Najbardziej oba- 

wiają się złośliwego oprogramowa-

nia, socjotechniki, jak również ataków 

za pośrednictwem podatności w apli-

kacjach.

INFORMACJA I KOMUNIKACJA
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40 %

3,4 mln

52 %

1,88 EB 2973

32 %

wyniosła największa spośród działają-

cych w Polsce operatorów procentowa 

część przychodów z transmisji danych 

w sieciach ruchomych w 2017 r. jaką 

posiadał Orange Polska.

mieszkań, domów jednorodzinnych  

i firm w Polsce w 117 miastach, mniejs-

zych oraz większych miejscowościach, 

mogło korzystać z sieci światłowo-

dowej Orange Polska w 2018 r., a dzięki 

inwestycjom dofinansowanym w ra-

mach POPC także tereny wiejskie.

wyniosły w 2017 r. udziały w rynku 

firmy Orange Polska pod względem 

liczby abonentów, największe spośród 

działających w Polsce operatorów.

eksabajtów przesłali w 2018 r. klienci 

usług stacjonarnych Orange Polska, 

którzy z roku na rok przesyłają co-

raz więcej danych – w 2018 transfer 

wzrósł o 20%. 1,88 EB to równowar-

tość ponad 430 mln płyt DVD o stan-

dardowej pojemności 4,7 GB.

- tyle wynosi średnio liczba ataków 

wykrywanych każdego dnia przez 

Orange na urządzeniach mobilnych 

klientów.

wszystkich osób korzystających z In-

ternetu w Polsce zgromadził w swojej 

bazie klientów Orange Polska i były  

to największe udziały w rynku dostępu 

do Internetu (stacjonarnego i mobilnego) 

pod względem liczby użytkowników  

w 2017 r.

1994-2019
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W 2018 roku, po raz pierwszy w historii, Orange Polska 
miał w swojej sieci więcej klientów VDSL, światłowo-
du i Internetu domowego 4G LTE niż klientów ADSL. 
Po raz pierwszy także klienci Orange korzystający  

z sieci VDSL i Orange Światłowodu przesłali miesięcznie 
więcej danych niż Ci korzystający z ADSL. Ruch klientów 
VDSL i Orange Światłowodu cały czas rośnie – rok do 
roku o blisko połowę.

DSL 

Skrót ten oznacza Digital Subscriber Line - cyfrowy dostęp abonencki i jest terminem określającym 
różnorodne technologie umożliwiające przesyłanie danych, głosu i wideo za pośrednictwem miedzianych 
kabli telefonicznych. VDSL to najnowszy i najszybszy wariant technologii DSL, oferujący prędkości rzędu 52 
Mbps - prawie 10 razy szybciej niż ADSL i ponad 30 razy szybciej niż HDSL.

Licząca ponad 38 milionów osób Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków e-commerce  
w Europie. Dostęp do Internetu ma dzisiaj ok. 78,1% populacji, w porównaniu z 33% w 2004 r. (ITU). W 2017 r. 
30,9 mln internautów miało powyżej 15 lat, a liczba użytkowników smartfonów osiągnęła 16,7 mln (Statista). 
Najpopularniejsze wyszukiwarki w Polsce to Google.pl, Wirtualna Polska, Onet.pl i Interia.pl; dominującą 
pozycję na rynku zajmuje Google z udziałem wynoszącym prawie 97,5%.

Udziały operatorów pod względem liczby 
użytkowników w 2017 r.

Źródło: UKE na podstawie danych operatorów

Udziały operatorów pod względem 
uzyskanych przychodów w 2017 r.

Udziały operatorów pod względem 
przychodów z tytułu usług transmisji 
danych w 2017 r.

4,3%
Pozostail

19,1%
T-Mobile  
Polska

19,7%
T-Mobile  
Polska

0,1%
Pozostail

19,7%
Polkomtel

23,4%
P4

26%
T-Mobile Polska

27%
Orange Polska

26,5%
Orange Polska

6,7%
Polkomtel

30%
P4

27,6%
Polkomtel

39,9%
Orange Polska

2,8%
Pozostali

27,3%
P4
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ORANGE POLSKA 

Jean-François

FALLACHER
CEO, Orange Polska 

Orange Polska jest jednym z największych prywatnych inwestorów w Polsce. Tylko 
w ciągu ostatnich 3 lat na inwestycje przeznaczyliśmy ponad 6 mld zł – a wraz  
z 3 mld, które wpłaciliśmy do państwowej kasy za częstotliwości dla 4G w 2016 roku, 
to już ponad 9 mld zł. To kwota równoważna kosztom budowy ponad 120 km dróg 
ekspresowych. Dla porównania, w Polsce mamy 3,5 tys. km takich dróg. Inwestując, 
wskazujemy kierunki rozwoju polskiego rynku. Dzięki naszemu programowi 
światłowodowemu już blisko 3,5 mln domów i mieszkań ma dostęp do tej 
superszybkiej sieci – co oznacza, że ze światłowodu od Orange może skorzystać co 
czwarte polskie gospodarstwo domowe. Jako pierwsi wprowadziliśmy w całej Polsce 
innowacyjne usługi: telewizję 4K, gigabitowy Internet domowy, eSIM. Inwestując 
wspieramy rozwój nie tylko polskiego sektora telekomunikacji, ale również 
całego kraju. Dzięki internetowi od Orange Polska potencjalny PKB Polski wzrósł  
w latach 2004 – 2017 o 6,6 %. Aż 91% dostawców Orange Polska to firmy polskie lub  
z przewagą własności polskiej. W sumie od 2005 roku firma złożyła ponad 2,8 mln 
zamówień u dostawców zlokalizowanych w Polsce o łącznej wartości ponad 68 mld 
złotych. Szacujemy, że pod wpływem tych zamówień, rocznie powstaje nad Wisłą 
ok. 50 tys. miejsc pracy. 

Polski rynek telekomunikacyjny jest szczególnie trudny. To pokłosie braku 
konsolidacji i wieloletniej wojny cenowej. Telekomunikacja to bardzo kosztochłonna 
branża jeśli chodzi o inwestowanie. Rozwój technologiczny postępuje szybko, 
dlatego zdecydowaliśmy się na intensywny rozwój inwestycji w sieć światłowodową 
i mobilną. Chodzi o to, żeby konkurować nie tylko ceną, ale także jakością usług. Aby 
to robić, zrezygnowaliśmy nawet na jakiś czas z wypłacania dywidendy. Światłowody 
to dla nas technologiczna podstawa do sprzedawania szybkiego Internetu, telefonii 
i telewizji 4K – i naszego dalszego rozwoju. Dostarczamy klientom pakiety usług 
dla domu, w przeważającej mierze oparte o naszą własną sieć. Do końca 2020 roku 
chcemy dotrzeć do co najmniej 5 mln. Przed nami też wdrożenie sieci mobilnej nowej 
generacji – 5G, które będzie przełomowym momentem dla polskiej branży telko. 

We wrześniu 2017 roku przedstawiliśmy ambitny plan, aby ok. 2020 roku odwrócić 
wieloletnie trendy w wynikach finansowych, w przychodach i EBITDA. Ten ostatni 
wskaźnik podnieśliśmy – po raz pierwszy od 12 lat – już na koniec 2018 roku.  
To wszystko pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Inwestując wspieramy 
rozwój nie tylko polskie-
go sektora telekomuni-
kacji, ale również całego 
kraju. Dzięki interne-
towi od Orange Polska 
potencjalny PKB Polski 
wzrósł w latach 2004 – 
2017 o 6,6 %.
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W 2018 roku polski minister zdrowia zainicjował projekt „Wspólnie dla zdrowia” - ogólno-
polską, merytoryczną dyskusję o przyszłości ochrony zdrowia w Polsce.

Celem debaty jest wypracowanie systemu zdolnego 
udźwignąć rosnące potrzeby i wykorzystać szanse,  
jakie niesie ze sobą postęp techniczny i technologiczny 
w medycynie.

Wprowadzenie zmian w ochronie zdrowia umożliwia 
decyzja o znacznym zwiększeniu wydatków państwa 
na ochronę zdrowia do poziomu 6 proc. PKB. Dodatkowe 
pieniądze mają poprawić sytuację zdrowotną Polaków, 
wydłużyć ich życie w dobrym zdrowiu, obniżyć zacho-
rowalność i poprawić skuteczność leczenia. W reali-
zacji tych celów od lat aktywnie wspierają polski rząd 
działające w zakresie ochrony zdrowia francuskie firmy 
- Sanofi i Servier. 

Branża farmaceutyczna jest jednym z obszarów o 
największym ekonomicznym i społecznym potencjale, 
w której w ostatnich latach obie francuskie firmy doko-
nały ogromnych inwestycji i nadal pragną się rozwijać 
poprzez rozbudowę linii produkcyjnych i zakładanie 
centrów badawczych w Polsce. 

Poszukiwanie nowych leków, współpraca ze śro-
dowiskiem medycznym i naukowym, wspieranie 
edukacji zdrowotnej i dbałość o pracowników, to naj-
bardziej widoczne przykłady realizowanej przez nie 
strategii odpowiedzialnego, działającego w służbie 
polskiemu społeczeństwu biznesu. 

Jeszcze w latach 90-tych firma Servier utworzyła  
w Warszawie polski departament Międzynarodowego 
Ośrodka Badań Klinicznych, który w 2001 roku uzyskał 
status niezależnej placówki. Rocznie realizuje on od 15 
do 20 projektów badawczych i jest jednym z 19 takich 

ośrodków firmy Servier na świecie. W zakładzie pro-
dukcyjnym Sanofi w Rzeszowie powstają leki nie tylko 
na pokrycie wewnętrznego zapotrzebowania, ale 
także z przeznaczeniem na rynki zagraniczne. Roczna 
produkcja Zakładu to ponad 60 mln opakowań leków, 
produktów OTC i dermokosmetyków, a dotychczasowe 
inwestycje w jego rozwój wyniosły blisko 300 mln zło-
tych. 

Nowe technologie, nieograniczona liczba danych, 
rozwój sztucznej inteligencji i postępująca cyfryzacja 
rewolucjonizują świat zdrowia. Poszukiwanie innowa-
cyjnych rozwiązań, nakierowanych na społeczną  
i użytkową wartość, wymaga współdziałania wielu 
partnerów. 

Aby wesprzeć tę dynamikę i wzmocnić synergię 
działań poszczególnych aktorów innowacji w dzied-
zinie zdrowia, francuski rząd zainicjował w 2015 r. pro-
jekt „Medycyna przyszłości” obejmujący m.in. analizę 
głównych kierunków rozwoju francuskiej medycyny  
jutra, takich jak biotechnologia czy cyfrowy szpital. 

Efekty tych prac, dzięki obecności francuskich firm  
w Polsce, już teraz są odczuwalne przez polskich pac-
jentów, a medycyna przyszłości jest jednym z tych 
obszarów, który ma spore szanse na intensyfikację 
polsko-francuskiej współpracy naukowej i wspólnych 
projektów badawczych stawiających nasze kraje  
w europejskiej czołówce innowacyjności.

OCHRONA  
ZDROWIA

1994-2019
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niemal 13 mld zł 99,9 % Ok. 2 %

tylko do 2020 r. ma otrzymać Polska  

w ramach europejskich funduszy 

strukturalnych i inwestycyjnych na 

działania związane z ochroną zdrowia 

Polaków, w tym na rozwój infrastruk-

tury i telemedycyny.

aptek i punktów aptecznych było  
podłączonych do platformy e-zdrowie 
i mogło realizować e-recepty  
z początkiem lutego 2019 r. Plany 
Ministerstwa Zdrowia na 2019 r.  
w zakresie e-zdrowia są bardzo  
ambitne: pełne wdrożenie e-recepty 
do końca roku, pilotaż e-skierowania, 
wdrożenie nowych funkcjonalności 
na Internetowym Koncie Pacjenta na 
pacjent.gov.pl oraz przygotowanie do 
wymiany elektronicznej dokumentacji 
medycznej.

wszystkich badań klinicznych 
prowadzonych w Polsce stanowią 
niekomercyjne badania kliniczne. Pod 
koniec 2018 r. Rada Ministrów pr-
zyjęła projekt ustawy o powołaniu 
Agencji Badań Medycznych - wys-
pecjalizowanej jednostki zrzeszającej 
krajowych i zagranicznych ekspertów, 
którzy będą wspólnie pracować nad 
innowacyjnością polskiej medycyny. 
Powołanie Agencji i rozwój nauk 
biomedycznych to priorytety Minis-
terstwa Zdrowia.

OCHRONA ZDROWIA
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767 mln zł 3,6 % 60 mln

wyniosła skumulowana wartość 

inwestycji firmy Servier od początku 

jej działalności w Polsce. Wartość 

inwestycji firmy w 2018 r. wyniosła 17 

550 kPLN, a wartość odprowadzonego 

podatku w tym samym roku 3 867 

kPLN. Firma zatrudniała wówczas 500 

osób.

wynosił udział w rynku farmaceuty-

cznym firmy Sanofi w Polsce w 2018 r. 

przy zatrudnieniu 1000 osób.

opakowań leków i kosmetyków pro-

dukowanych jest co roku w zakładzie 

produkcyjnym Sanofi w Rzeszowie,  

zatrudniającym blisko 300 osób. Połowa 

z tych produktów jest eksportowana 

do 24 krajów w Europie i na świecie.  

Firma posiada również w Polsce 

centrum dystrybucyjne w Błoniu.

Rozwój innowacyjnego sektora farmaceutycznego w Polsce poprzez wzrost liczby tworzonych, badanych 
klinicznie i produkowanych cząstek i leków, z zagwarantowaniem dostępu do leków dla polskich pacjentów jest 
celem Programu Rozwoju Biotechnologii, koordynowanego przez Polski Fundusz Rozwoju. Jednym z działań  
w ramach programu jest projekt „Pacjent w Badaniach Klinicznych”.
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125 mln zł 331 mln zł 50 %

wartości dodanej netto wytworzyła 

firma Sanofi w 2016 r., wg raportu 

„Rola Sanofi jako partnera polskiej 

gospodarki”. Na zaspokojenie potrzeb 

tej firmy w Polsce pracowało ponad 

1400 osób u dostawców, którzy zapłacili 

podatki w wysokości ok. 5 mln zł (2014 r.).

tylko w ostatnich latach zainwes-

towała Grupa Badawcza Servier  

w działalność naukowo-badawczą  

w Polsce, którą prowadzi od samego 

początku, tj. od 1992 r.

leków produkowanych w warszaws-

kim zakładzie produkcyjnym Anpharm 

należącym do Servier Polska trafia na 

eksport, znacząco poprawiając bilans 

Polski w handlu farmaceutykami. Druga 

połowa, z produkowanych tutaj 2,5 

mld tabletek, codziennie trafia do  

ponad miliona Polskich pacjentów.

Medycyna spersonalizowana, medycyna połączona, medycyna odtwórcza i ich wpływ na organizację 
opieki zdrowotnej, e-zdrowie - to kluczowe obszary, na których skupia się współczesna francuska myśl 
innowacyjna. Efekty tych prac, dzięki obecności francuskich firm w Polsce, są odczuwalne także przez 
polskich pacjentów.

OCHRONA ZDROWIA
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Magdalena

KRUSZEWSKA
Prezes Zarządu, SANOFI

SANOFI

Sanofi jest jedną z niewielu firm globalnych, które postanowiły zainwestować duży 
kapitał w Polsce. Jesteśmy nie tylko jedną z największych firm farmaceutycznych 
na polskim rynku, ale także firmą, która już wiele lat temu zainwestowała w rozwój 
lokalnej produkcji, zatrudniając łącznie blisko 1000 osób. W naszym zakładzie 
produkcyjnym w Rzeszowie powstają leki nie tylko na pokrycie wewnętrznego 
zapotrzebowania, ale także z przeznaczeniem na rynki zagraniczne - nasze produkty 
z Polski trafiają do 24 krajów. Roczna produkcja Zakładu to ponad 60 mln opakowań 
leków, produktów OTC i dermokosmetyków, a nasze dotychczasowe inwestycje w 
jego rozwój wyniosły blisko 300 mln złotych. 

Przejawem naszego zaangażowania w Polsce jest również inwestycja w rozwój 
nauki. Aktywnie współpracujemy z uczelniami wyższymi oraz z władzami lokalnymi, 
czego przykładem jest współpraca Sanofi z Uniwersytetem Rzeszowskim w 
kierunku rozwoju innowacji i podnoszenia jakości kształcenia na Podkarpaciu. W jej 
ramach zrealizowaliśmy m.in. debatę ekonomiczną nt. wyzwań zdrowotnych w woj. 
podkarpackim (z wypracowaniem rekomendacji dla regionu), pilotaż projektu KiDS – 
wpierającego dzieci z cukrzycą typu 1 w szkołach i edukującego na temat prewencji 
cukrzycy typu 2 (15 szkół podstawowych, ponad 1370 uczniów i 40 nauczycieli), oraz 
staże i praktyki dla studentów uczelni rzeszowskich w zakładzie produkcyjnym (ok. 
200 osób w latach 2013 – 2018).

Podejmujemy także wiele wewnętrznych działań edukacyjnych wzmacniających 
kompetencje zawodowe i menedżerskie naszych pracowników. Od ponad 10 lat 
prowadzimy unikalny program całorocznych, płatnych staży „Student on Board”, 
oferując inspirującą pracę studentom i absolwentom różnych kierunków studiów i 
uczelni w kraju.

Równolegle do działalności produkcyjnej prowadzimy też szereg badań klinicznych 
dla wielu obszarów terapeutycznych w ponad 200 ośrodkach badawczych w Polsce, 
konsekwentnie zwiększając od lat poziom inwestycji w innowacje. 

Sanofi w Polsce dostarcza tysiącom pacjentów leki innowacyjne w takich obszarach, 
jak kardiologia, diabetologia, onkologia, stwardnienie rozsiane i wiele innych, leki 
bez recepty oraz wysokiej jakości dermokosmetyki. Od lat aktywnie działamy w 
opiniotwórczych organizacjach branżowych na rzecz kształtowania systemu ochrony 
zdrowia i zapewnienia polskim pacjentom dostępu do najnowocześniejszych terapii. 
W 2018 roku Sanofi na świecie zainwestowało ponad 5.8 mld Euro w badania i rozwój.

W planach rządu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, branża farmaceutyczna 
została uznana za jeden z motorów napędzających wzrost gospodarczy Polski i 
jest wśród 10 strategicznych gałęzi gospodarki. Jesteśmy dumni z tego, że Sanofi 
jest jednym z kluczowych podmiotów rynkowych wpływających na rozwój sektora 
farmaceutycznego w Polsce.

Jesteśmy dumni z tego, 
że Sanofi jest jednym z 
kluczowych podmiotów 
rynkowych wpływających 
na rozwój sektora farma-
ceutycznego w Polsce.
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Joanna 

DREWLA
Dyrektor Generalny, Servier Polska sp. z o.o.

SERVIER POLSKA

Tym, co przyciąga do Polski 
międzynarodowych pro-
ducentów leków jest m.in. 
dostęp do wykwalifiko-
wanej kadry naukowej, 
a także wysoki poziom 
ośrodków klinicznych.

Servier jest jedną z najdłużej działających międzynarodowych firm farmaceutycznych 
w Polsce. Od 1992 roku prowadzimy i rozwijamy tutaj działalność edukacyjną, 
badawczo-rozwojową oraz produkcyjną, w naturalny sposób kształtując standardy 
funkcjonowania branży w Polsce. 

W szczególny sposób dotyczy to działalności naukowej, w ramach której nasza 
firma prowadzi liczne, długofalowe inwestycje. Dotyczą one zarówno badań nad 
nowymi lekami jak i, co jest charakterystyczne dla Servier, produktami medycznymi, 
dla których wygasł okres wyłączności rynkowej. W obu powyższych zakresach 
firma jest jednym z pionierów współpracy z ośrodkami akademickimi, placówkami 
badawczymi oraz towarzystwami naukowymi. Jeszcze w latach 90-tych, w 
Warszawie utworzyliśmy polski departament Międzynarodowego Ośrodka Badań 
Klinicznych, który w 2001 roku uzyskał status niezależnej placówki. Rocznie realizuje 
on od 15 do 20 projektów badawczych.

Istotnym elementem wpływu Servier na rozwój sektora farmaceutycznego w 
Polsce jest także produkcja leków. Od 1997 roku stale inwestujemy w zlokalizowany 
w Warszawie zakład produkcyjny Anpharm. Dzięki zrealizowanym inwestycjom 
w 2003 roku, jako pierwszy w Polsce, uzyskał on certyfikat Good Manufacturing 
Practice. Aktualnie niemal 50% leków produkowanych w warszawskim zakładzie 
trafia na eksport, znacząco poprawiając bilans Polski w handlu farmaceutykami. 
Druga połowa, z produkowanych tutaj 2,5 mld tabletek, codziennie trafia do ponad 
miliona polskich pacjentów. 

Servier od początku działalności inwestuje w edukację zdrowotną Polaków, aktywnie 
uczestnicząc w upowszechnianiu wiedzy medycznej. Byliśmy jednym z pionierów 
w realizacji kampanii zdrowotnych promujących prowadzenie regularnych badań 
diagnostycznych. W przeciągu 20 lat, w ramach takich kampanii, jak „Servier dla 
Serca” czy „Forum Przeciw Depresji”, przebadanych zostało niemal 75 tys. Polaków. 

Tym, co przyciąga do Polski międzynarodowych producentów leków, takich jak 
Servier, jest m.in. dostęp do wykwalifikowanej kadry naukowej, a także wysoki 
poziom ośrodków klinicznych. W efekcie łatwo przenieść do Polski nawet najbardziej 
zaawansowane procesy technologiczne, łatwo też realizować projekty z zakresu 
badań nad nowymi cząsteczkami. 

Sektor farmaceutyczny w Polsce stoi dziś jednak na rozdrożu. Mimo, iż został uznany 
za istotny element budowania przewagi konkurencyjną polskiej gospodarki, mierzy 
się z dużą niestabilnością w efekcie prowadzonej polityki lekowej. Brak jest bowiem 
skutecznych mechanizmów i przepisów premiujących firmy, które swoją produkcję 
prowadzą w Polsce.

Dotychczas Servier zainwestował w Polsce niemal 750 mln złotych. Pracujemy nad 
tym, by w naszym zakładzie produkcyjnym powstawały nowej linie produkcyjne. 
Jak każdy inwestor chcemy wiedzieć, jak będą wyglądały warunki do prowadzenia 
działalności za 3, 5 czy 10 lat. Tymczasem co trzy lata przechodzimy proces 
odnowienia decyzji refundacyjnej, czyli renegocjujemy ceny, co znacząco utrudnia 
ściąganie długofalowych inwestycji.
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W grudniu 2015 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym zaproponowała 
wszystkim krajom członkowskim UE przejście z modelu gospodarki liniowej na model 
gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ten sposób myślenia o produkcji i usługach zakłada 
m.in. ekoprojektowanie i czystą produkcję, konsum-
pcję szanującą środowisko, używanie odpadów jako 
surowców wtórnych, a także ich przetwarzanie bez 
negatywnych efektów zewnętrznych.

W dążeniach do osiągnięcia zarysowanych przez KE 
celów i zapewnieniu rozwoju zrównoważonej, nis-
koemisyjnej, efektywnej surowcowo i konkurencyjnej 
gospodarki, aktywnie wspierają Polskę działające  
w strategicznym dla niej obszarze surowców naturalnych  
firmy z francuskim kapitałem. 

Usługi środowiskowe proponowane przez obecną od 
ponad 20 lat na polskim rynku Grupę Veolia wpływają 
na poprawę efektywności funkcjonowania lokalnych 
przedsiębiorstw, m.in. poprzez redukcję ilości wody 
niesprzedanej czy podnoszenie wydajności energety-
cznej. Veolia wspiera również samorządy w opracowy-
waniu strategii i kierowaniu środków finansowych na 
najbardziej efektywne rozwiązania i wdrażanie usług 
wspierających zarządzanie współczesnymi miastami 
w obszarach energii, wody i odpadów. 

Aktywnie zaangażowaną na rzecz ochrony i odnowy 
zasobów naturalnych w Polsce jest również firma  
Total, organizator konkursu ‘Startupper Roku’. Celem 
inicjatywy jest wspieranie pomysłów oraz projektów 
wzmacniających potencjał lokalnej społeczności,  
poprawiających warunki życia i przyczyniających się do 
ogólnej poprawy sytuacji ekonomicznej, m.in. poprzez 
rozwiązania w kierunku dobrej energii. 

Z koncepcją efektywnego wykorzystania zasobów 
środowiska powiązana jest bezpośrednio efektywność 
energetyczna, kluczowy obszar zaangażowania innej 
francuskiej marki działającej w Polsce, Grupy EDF. 

Polska posiada liczne atuty i możliwości, aby konty-
nuować wysiłki w kierunku obniżenia poziomu emisji 
CO2 i zwiększenia wydajności swojego systemu  
energetycznego: istniejące sieci grzewcze pozwalają 
na rozwój kogeneracji i większe użycie gazu lub paliw 
„lokalnych” – biomasy, gazu kopalnianego, geotermii 
itd. W niektórych częściach kraju istnieje wiele indywi-
dualnych przestarzałych pieców węglowych nadają-
cych się do likwidacji. Konieczna jest także poprawa 
wydajności energetycznej w przemyśle, budynkach 
usługowych i publicznych oraz w domach prywatnych.

Grupa EDF dysponuje odpowiednimi środkami, 
aby sprostać wyzwaniom stojącym przed polskim  
sektorem energetycznym. Działając za pośrednic-
twem dwóch filii - spółki Dalkia Polska i Fenice Poland,  
Grupa przeorganizowała swoje dotychczasowe mie-
jsce na rynku: przestała być klasycznym producentem 
i dystrybutorem energii, a stała się dostawcą usług 
energetycznych ukierunkowanych na poprawę  
wydajności energetycznej budynków, miejskich  
systemów grzewczych oraz przemysłu.

Inwestując w poszukiwanie nowych technologii oraz 
nowych możliwości rozwoju i zwiększenia wartości 
świadczonych usług, francuskie firmy w Polsce wnoszą 
nieoceniony wkład w ochronę i racjonalną dystrybucję 
coraz szybciej kurczących się życiodajnych zasobów. 

ENERGIA I ZASOBY 
NATURALNE

1994-2019
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ENERGIA I ZASOBY NATURALNE

Gospodarka o obiegu zamkniętym:

• Innowacyjność, wzmocnienie współpracy pomiędzy  
 przemysłem i sektorem nauki, a w efekcie wdrażanie  
 innowacyjnych rozwiązań w gospodarce,

• Stworzenie europejskiego rynku na surowce wtórne,  
 na którym ułatwiony byłby ich przepływ,

• Zapewnienie wysokiej jakości surowców wtórnych, wynikającej  
 ze zrównoważonej produkcji i konsumpcji,

• Rozwój sektora usług jako element niezbędny do budowy  
 gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cztery priorytetowe zagadnienia przyjętej przez polski 
rząd „Mapy drogowej transformacji w kierunku GOZ”:

Źródło: Ku gospodarce o obiegu zamkniętym: program „zero odpadów 
dla Europy”, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznegoi Komitetu Regionów. 
Komisja Europejska, Bruksela, 2.7.2014 COM(2014) 398 final.
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1,1 mld zł

8000 t

+ 4,2 mld zł 

500 > 800

611 mln zł

przeznaczyła firma Veolia na inwestycje 

zmniejszające wpływ Grupy i jej konsu-

mentów na środowisko od 2002 r.

niewyemitowanego CO2 rocznie oraz 

960 zlikwidowanych indywidualnych 

systemów grzewczych - to korzyś-

ci osiągnięte dzięki zainstalowanym 

przez spółkę Dalkia na Śląsku syste-

mom centralnego ogrzewania.

Zainwestowała spółka EDF Polska  

w latach 2012-2017 w nowe urządzenia 

zmniejszające odpady gazowe oraz  

w rozwój kogeneracji gazowej. 

rekordowa w porównaniu z krajami 

Europy Środkowej i Wschodniej, liczba 

zgłoszeń w pierwszej edycji konkursu 

StartupperRoku w Polsce, organizowa-

nego przez firmę Total Polska.

budynków połączonych w ramach invi-

soLite®: innowacyjnej, cyfrowej platfor-

my zarządzania energią w budynkach 

publicznych, dostarczonej przez firmę 

Dalkia Polska, aby wspomóc reali-

zację celów miasta Gdyni w zakresie  

wydajności energetycznej. 

podatków łącznie odprowadziła firma 

Veolia do budżetu krajowego i lokalnych 

budżetów w Polsce w 2018 roku, w 

tym w Poznaniu 25 mln zł, w Łodzi 35 

mln zł, a w Warszawie 63 mln zł.

CO2

1994-2019
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WYTWARZANIE ENERGII W SYSTEMIE KOGENERACJI Z WYKORZYSTANIEM GAZU 
KOPALNIANEGO
(ciepło i energia elektryczna) pozwala na uniknięcie uwalniania do atmosfery metanu pochodzącego  
z eksploatacji kopalń. Metan uwolniony do atmosfery ma 25 razy większy wpływ na efekt cieplarniany niż 
analogiczna ilość CO2. Tym samym, prace nad wykorzystaniem gazu kopalnianego mają istotne znaczenie 
dla przeciwdziałania zmianom klimatu.

Ilość i jakość zasobów naturalnych, 
zmiany w strukturze i wieku po-
pulacji, efektywność produkcji, 
dostarczania i zużywania różnych 
mediów to największe wyzwania 
stojące dzisiaj przed polskimi 
miastami. Odpowiedzią na nie 
jest innowacyjna koncepcja  
„smart city”, u której podstaw leżą 
nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne takie, jak te, oferowane, 
przez francuskie firmy. 

ENERGIA I ZASOBY NATURALNE
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EDF POLSKA / DALKIA POLSKA

Thierry DOUCERAIN
Prezes, EDF Polska

Thierry DESCHAUX
Dyrektor Generalny, Dalkia Polska

Thierry Doucerain, Prezes, EDF Polska

EDF rozpoczęło działalność na polskim rynku ponad dwadzieścia lat temu, 
w 1998 r., w okresie pierwszej fali prywatyzacji branży energetycznej, która 
objęła elektrociepłownię w Krakowie. W 2016 r., po zakupie kolejnych instalacji 
elektrociepłowniczych i sieci cieplnych w dużych miastach regionalnych, EDF 
Polska było największym prywatnym podmiotem z kapitałem zagranicznym w 
polskiej branży energetycznej, posiadającym 10% udziału w rynku wytwarzania 
energii elektrycznej w kraju oraz 15% w rynku ciepłowniczym. W tym samym roku 
firma zatrudniała ok. 3000 pracowników w dziewięciu zakładach i osiągała obroty  
w wysokości 1,1 mld euro. 

Korzystając z silnej pozycji na rynku przez 19 lat swojej działalności firma EDF Polska 
stale ulepszała organizację i dbała o rozwój kompetencji swoich pracowników. 
Dobrym przykładem jest utworzenie w 2010 r. Centrum Usług Wspólnych na potrzeby 
ujednolicenia funkcji wsparcia w Krakowie oraz dokonana w 2013 r. konsolidacja 
spółek, w których EDF posiadało 100% udziałów, w ramach EDF Polska.

Firma EDF uczestniczyła też w zachodzącym w polskiej branży energetycznej 
procesie ograniczania udziału węgla w strukturze miksu energetycznego. Podjęte 
przez nią działania przyczyniły się do poprawy jakości powietrza w polskich miastach 
i ograniczenia smogu.

Począwszy od 2014 r. EDF rozwija także ofertę handlową skierowaną do końcowych 
odbiorców energii elektrycznej, ciepła i usług energetycznych. 

W 2015 r., w związku ze zmianą strategii, koncern EDF podjął decyzję o sprzedaży 
aktywów EDF Polska. Stosowną umowę zawarto 19 maja 2017 r., a nabywcą była 
polska spółka państwowa PGE. Zamknięcie transakcji nastąpiło pod koniec 2017 r.

Zbycie aktywów nie oznaczało jednak, że EDF rozstało się z polskim rynkiem. Firma 
dalej jest zainteresowana projektem rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. 

Thierry Deschaux, Dyrektor Generalny, Dalkia Polska

W 2014 r. Dalkia SA, filia EDF specjalizująca się w efektywności energetycznej  
i usługach energetycznych, będąca czołowym podmiotem w dziedzinie przemian 
energetycznych we Francji, podjęła decyzję o rozwijaniu działalności poza Francją. 

W tym celu pod koniec 2015 r. Dalkia Polska nabyła spółkę ZEC w Katowicach będącą 
producentem i dystrybutorem ciepła. Transakcja miała umożliwić wykorzystanie 
gazu kopalnego i źródeł odnawialnych oraz świadczenie usług energetycznych. Pod 
koniec 2017 r. nastąpił dalszy etap rozwoju firmy Dalkia Polska w zakresie usług 
energetycznych świadczonych w budynkach: spółka nabyła wówczas wysoko 
wyspecjalizowaną firmę z obszaru inżynierii i realizacji instalacji klimatyzacyjnych, 
grzewczych, wentylacji budynków usługowych i przemysłu.

Dzięki tym transakcjom Dalkia Polska rozwija ofertę usług i rozwiązań z dziedziny 
wydajności energetycznej dla samorządów lokalnych, zarządców miejskich sieci 
cieplnych, budynków publicznych oraz budynków przemysłowych. 

Polska posiada 
innowacyjny ekosystem 
w zakresie wydajności 
energetycznej oraz 
cyfrowej, czyli głównych 
kierunków strategicznych 
w naszym obszarze 
działalności. Ambicją 
firmy jest towarzyszenie 
klientom w działaniach 
zmierzających do 
osiągnięcia trwałej 
wydajności energetycznej.
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Frédéric 

FAROCHE
Dyrektor Generalny, Grupy Veolia w Polsce

Dzięki naszej podstawowej działalności oraz inwestycjom Veolia przyczynia się 
do rozwoju polskiej gospodarki, w tym w szczególności do modernizacji sektora 
energetycznego. 

W latach 2002-2018 przeznaczyliśmy 1,3 mld zł na inwestycje zmniejszające 
wpływ Grupy i jej klientów na środowisko naturalne. Dzięki naszym działaniom 
zredukowaliśmy emisję dwutlenku węgla średnio o 30%, o 88% emisję pyłów, a 
dwutlenku siarki o 81%. Veolia realizuje założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, 
m.in. poprzez wykorzystanie ciepła odpadowego na potrzeby systemów 
ciepłowniczych w Poznaniu i Miasteczku Śląskim. 

Dzięki temu, że intensywnie zwiększamy ilość przyłączeń do sieci ciepłowniczych, 
którymi zarządzamy w Warszawie, Łodzi i Poznaniu oraz w ponad 41 innych 
miastach w Polsce, przyczyniamy się do poprawy jakości powietrza i do zmniejszenia 
smogu w miastach. Dla przykładu, w Łodzi uczestniczymy w projekcie rewitalizacji 
obszarowej centrum miasta, w ramach którego przyłączamy odnowione kamienice 
do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do tej pory podłączyliśmy 80 budynków; potencjał 
przyłączeniowy całej strefy wynosi około 300 budynków. Wprowadzamy także 
innowacyjne, inteligentne rozwiązania do naszych systemów ciepłowniczych, aby 
zwiększyć ich efektywność. 

Jednocześnie Veolia stale inwestuje w poprawę efektywności energetycznej – 
zawarliśmy np. 5-letnią umowę na zarządzanie energią z Krotoszyńską Spółdzielnią 
Mieszkaniową (KSM) i miastem, co już w ramach pierwszego sezonu grzewczego 
pozwoliło wygenerować oszczędności i zmniejszyć emisję CO2 o 323 tony.     

Dzięki odprowadzanym podatkom zasilamy budżet krajowy i lokalne budżety  
w Polsce – w 2018 roku odprowadziliśmy łącznie 611 mln zł podatków – w tym –  
w Poznaniu 25 mln zł, w Łodzi 35 mln zł, a w Warszawie 63 mln zł. 

Aby sprostać licznym wyzwaniom, jakie stają przed polskimi miastami, potrzebują 
one inteligentnych, kompleksowych rozwiązań. Zrealizowane dotychczas działania 
pokazują, że Veolia dysponuje potencjałem do dalszego rozwoju usług związanych 
z zarządzaniem energią, wodą i odpadami oraz potrafi znaleźć synergie między 
tymi obszarami działalności, zwłaszcza poprzez wykorzystanie rozwiązań 
gospodarki o obiegu zamkniętym. Planujemy kontynuować nasze zaangażowanie  
w transformację polskiego sektora ciepłowniczego poprzez intensyfikację działań 
na rzecz organicznego rozwoju naszych sieci oraz rozwijanie rozwiązań dla produkcji 
w kogeneracji opartej na alternatywnych paliwach uzyskanych z odpadów (RDF). 
Pracujemy również nad wprowadzeniem kompleksowych ofert w celu wsparcia 
miast w przekształcaniu ich sieci ciepłowniczych w systemy efektywne. W centrum 
naszych priorytetów rozwojowych stawiamy wdrożenie oferty efektywności 
energetycznej, mającej na celu optymalizację zużycia energii przez klientów.

Jeśli chodzi o branżę wodno-kanalizacyjną, będziemy zachęcać samorządy do 
wspólnych przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

VEOLIA W POLSCE

Dzięki odprowadzanym 
podatkom zasilamy budżet 
krajowy i lokalne budżety 
w Polsce – w 2018 roku 
odprowadziliśmy łącznie  
611 mln zł podatków –  
w tym – w Poznaniu  
25 mln zł, w Łodzi 35 mln zł, 
a w Warszawie 63 mln zł. 



Strona 42

TOTAL POLSKA

Benoit

Pimont
Dyrektor Generalny, Total Polska

Na początku marca poznaliśmy zwycięzców polskiej edycji międzynarodowego 

konkursu Startupper Roku. Zgodnie z ideą jego organizator - Total Polska we 

współpracy z Ambasadą Francuską i Izbą Przemysłowo-Gospodarczą - nagrodził 

projekty, które efektywnie pomogą rozwiązać problemy społeczności lokalnych.

Skąd pomysł na program Startupper?

Jako globalny koncern energetyczny na co dzień działamy na terenie różnych krajów 

i kontynentów. Przygotowując naszą ofertę staramy się uwzględniać specyfikę 

danego rynku. Składają się na nią także problemy obejmujące dany obszar, środowisko 

czy społeczność lokalną. Nie wszystkie udaje się dostrzec, a najlepszą wiedzę na 

ich temat mają ludzie mieszkający w danym miejscu. U podstaw naszego działania 

leżą próby pomocy w ich rozwiązaniu. Najlepszą więc drogą do ich znalezienia jest 

rozpoczęcie współpracy z osobami, które potrafią zdefiniować te problemy, znają 

sposoby ich eliminacji, ale brakuje im do tego funduszy.

Tak narodziła się idea konkursu Startupper. Jego pierwsza edycja odbyła się w 2015 

roku i objęła kraje afrykańskie. Zachęceni nie tylko sukcesem w postaci dużej liczby 

zgłoszeń, ale też skutecznymi działaniami, postanowiliśmy rozszerzyć projekt. 

Objął on następnie 55 krajów na obszarze Azji, Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki 

Południowej i Europy. W tym gronie znalazła się teraz także Polska.

Jak ocenia Pan poziom polskiej edycji?

To pierwsza edycja konkursu Startupper Roku w Polsce i od razu mogę ją uznać 

za ogromny sukces. Przyjęliśmy rekordową liczbę, w porównaniu z krajami Europy 

Środkowej i Wschodniej, ponad 500 zgłoszeń. Aż 135 z nich zostało pozytywnie 

zakwalifikowanych do dalszej części. Co więcej, połowę przygotowały firmy, które 

utworzyły bądź kierowane są przez kobiety. To rosnący trend, stąd dodatkowa 

nagroda dla „Przedsiębiorczej Kobiety Roku”.

Cieszę się, że regulamin konkursu nie ogranicza tematyki zgłoszeń do branży 

paliwowej i gazowej. Dzięki temu poznaliśmy ważne problemy, które dotykają 

lokalne społeczności. W odpowiedzi na nie dostaliśmy propozycje konkretnych 

rozwiązań, co tak naprawdę utrudniło dalszy wybór. W imieniu całego jury,  

w tym Ambasadora Francji i przedstawicieli Izby Gospodarczo-Handlowej, pragnę 

pogratulować wszystkim zaangażowania, kreatywności i świeżego spojrzenia na 

otaczający nas świat.

Nasza rola nie kończy się na wręczeniu nagród. Będziemy wspierać wybrane projekty 

także w trakcie ich wdrożenia i realizacji.

U podstaw naszego 
działania leży chęć 
pomocy w rozwiązaniu 
problemów lokalnych 
społeczności poprzez 
współpracę z osobami, 
które znają sposoby ich 
eliminacji, ale brakuje im 
do tego funduszy.
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startupper.total.com

Jego projekt GrupaWsparcia.pl to darmowy i anonimowy portal społecznościowy, gdzie bez konieczności pokazywania własnej twarzy można 
podzielić się problemem i otrzymać realną pomoc. Społeczność portalu wspólnie walczy z depresją, uzależnieniem i innymi życiowymi kryzysami. 
Total Polska zapewni mu wsparcie finansowe i merytoryczne. Wspieraj projekt Jakuba w mediach społecznościowych! #StartupperChallenge.

Poznaj zwycięzców konkursu Startupper Roku w Polsce I innych krajach na startupper.total.com

Gratulacje Jakubowi Juszczykowi, który zdobył tytuł Startuppera Roku 2019 w Polsce.

JAKUB JUSZCZYK

startupper ROKU
POLSKA - 2019
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Udział turystyki w tworzeniu PKB Polski wynosi ok. 6,0 % i jest to jedna z najszybciej 
rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki.

Jednym z głównych czynników napędzających ten 
rozwój jest technologia, która zmusza działające  
w sektorze firmy i przedsiębiorstwa do przemyślenia 
na nowo swoich modeli biznesowych i dostosowania 
ich do zmieniających się potrzeb i oczekiwań klientów 
- podróżujących - coraz bardziej mobilnych, stale 
połączonych i wymagających nowych i unikalnych 
doświadczeń.

Tradycyjna struktura rynku hotelowego zmienia się pod 
wpływem nowych inwestycji, takich, jak np. condoho-
tele. W Polsce, podobnie jak na innych rynkach, rozwi-
ja się także alternatywna do hoteli oferta noclegowa 
mieszkań i apartamentów na krótkotrwały najem. 
Trendowi temu sprzyja rozwój rezerwacyjnych serwisów 
internetowych będących efektem szybkiego rozwoju 
technologii internetowych, popularności urządzeń mo-
bilnych oraz procesu globalizacji gospodarki. Mimo, iż 
wzrost znaczenia tego typu portali przyniósł pewne 
zmiany w branży, ostatecznie duże sieci hotelowe 
rozwijają się niezależnie od tego trendu. 

Działająca na polskim rynku w ramach Grupy Accor 
Grupa Hotelowa Orbis bardzo dobrze radzi sobie z tymi 
wyzwaniami doskonaląc nieustannie kluczowe obszary 
swojej działalności. Nie tylko modernizuje własną sieć 
hotelową, ale również testuje i wdraża w jej ramach 
nowoczesne rozwiązania, jak: program ułatwiający 
personalizację usług hotelowo-restauracyjnych; wy-
korzystanie technologii mobilnych dla ułatwienia pra-
cy i bieżącej komunikacji z gośćmi; korzystanie z plat-
formy Startup Flow umożliwiającej śledzenie trendów  
w branży oraz efektywne podejmowanie decyzji; sto-
sowanie narzędzi rekrutacyjnych w obszarze mediów 
społecznościowych. Z kolei w ścisłej współpracy  
z Accor Digital Lab, Orbis opracował system zwięks-
zający bezpieczeństwo pracowników.

Dążąc do umocnienia konkurencyjnej przewagi na 
rynku hotelowym w Europie Środkowo-Wschodniej  
Orbis stara się również wyznaczać na nim standardy  
w sferze zrównoważonego rozwoju oraz etyki. Prakty-
czne działania Grupy w duchu społecznej odpowie-
dzialności biznesu obejmują m.in. zmniejszanie 
zużycia energii, wody i tworzyw sztucznych; proeko-
logiczne inwestycje; technologie i instalacje eksploa-
tacyjne mające na celu obniżenie emisji CO2, rekupe-
rację deszczówki, promowanie i oferowanie zdrowej 
żywności pochodzącej ze zrównoważonych upraw. 

Do sporych wyzwań stojących przed branżą hotelarską 
w Polsce należą wzrosty kosztów pozyskania gruntów 
pod hotele, budowy nowych obiektów oraz rosnące 
koszty pracy spowodowane ograniczonym dostępem 
do wykwalifikowanych pracowników z branży turysty-
cznej na trudnym i bardzo konkurencyjnym rynku.

Rynek pracy w tej części Europy jest trudny i bardzo 
konkurencyjny, mimo to, jako duży, międzynarodowy 
pracodawca Orbis dąży do umocnienia na nim stan-
dardów dobrego zatrudnienia i dba o różnorodność. 
Zainicjowany przez francuskiego lidera program Hear-
tist™ oraz zmiany kultury korporacyjnej we wszystkich 
133 hotelach Accor w Europie Wschodniej, już drugi rok 
z rzędu przynoszą konkretne efekty. 

Przyszłość branży hotelowej będzie wymagać pewnej 
elastyczności i zmian ze strony operatorów. Dosto-
sowując ofertę do rosnących oczekiwań gości co do 
jakości i zakresu oferowanych usług i produktów, utr-
zymując w organizacji wartościowych pracowników 
i uwzględniając w strategii rozwoju perspektywę 
pozafinansową, francuski lider branży hotelowej 
w Polsce ma spore szanse zapewnić sobie trwały  
i zrównoważony rozwój w dłuższej perspektywie.

TURYSTYKA

1994-2019



Strona 45

TURYSTYKA

6 % 9,21 % 47 mln

wynosi udział turystyki w PKB choć 

potencjał tej branży jest znacznie 

większy, o czym przekonuje inten- 

sywny rozwój usług hotelowych  

w Polsce. Kluczowymi czynnika-

mi rozwoju pozostają niezmiennie: 

wzrost gospodarczy, wzrost popytu 

krajowego i konsumpcji prywatnej 

oraz sytuacja na rynku pracy.

O tyle średniorocznie przyrasta całko-

wita liczba turystów (polskich i zagra-

nicznych) od 2012 r., zaś liczba miejsc 

noclegowych o 5,71%, czyli prawie  

o połowę wolniej. Taka sytuacja  

wzmacnia popyt na usługi hotelowe 

w polskich miejscowościach turysty-

cznych, w których pojawiają się nowe 

międzynarodowe marki.

– tyle noclegów łącznie w 2017 r. 

udostępniły swoim gościom położone 

na terenie Polski obiekty hotelowe,  

z czego prawie w 39,5 mln przypa-

dków były to skategoryzowane  

hotele posiadające co najmniej jedną 

gwiazdkę.
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38 % 

90 %

8991 %

hotele w 12 krajach Europy Środkowo- 

Wschodniej ma w swojej sieci Grupa 

Accor i Orbis, która jest liderem rynku 

usług hotelowych w regionie. W port-

folio Grupy znajdują się marki od eko-

nomicznych po luksusowe.

energii w hotelach należących do  

Orbisu pochodzi ze źródeł odnawial-

nych. 

hoteli Grupy Accor i Orbis (własnych, 

zarządzanych i franczyzowych) przeds-

tawiało w 2018 r. swoje działania i zo-

bowiązania zgodnie z zainicjowanym 

przez Accor programem zrównoważo-

nego rozwoju, „Planet 21”.

hoteli Grupy Orbis stale monitoruje 

zużycie wody oraz energii, a 90%  

z nich używa certyfikowanych ekolo-

gicznych środków czyszczących.

wyniósł wskaźnik partycypacji w 

ankiecie zaangażowania pracowników 

Orbis za 2018 r. przy jednoczesnym 

wzroście o 4 p.p. wskaźnika zaan-

gażowania pracowników.

HOTEL

4179

obiektów hotelowych działało  

w Polsce w połowie 2018 r. (źródło 

GUS). Największą siecią hotelową  

w Polsce jest francuska Grupa Accor  

i Orbis.
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69 % 504 tys. €30 %

hoteli Grupy Orbis przekazuje 50% 

oszczędności wygenerowanych przez 

ponowne zużycie ręczników na pro-

gram „Plant for the Planet” polegający 

na sadzeniu drzew dzięki współpracy 

z hotelowymi gośćmi.

oszczędności rocznie udało się 

osiągnąć Grupie Orbis dzięki realizacji 

projektu ekologicznego „Do not clean 

my room”, polegającego na zachęcaniu 

gości hotelowych do redukowania 

zużycia wody i chemikaliów oraz zmnie- 

jszania śladu węglowego poprzez  

rezygnację z usługi codziennego 

sprzątania pokoju.

rekomendowanych dostawców Orbis 

objętych było audytem środowisko-

wym i społecznym w 2018 r. w ramach 

prowadzonych przez Grupę działań  

z zakresu społecznej odpowiedzial-

ności przedsiębiorstw (CSR).

Program „Planet 21” 

Realizowany przez Grupę Orbis i Accor program zrównoważonego rozwoju, którego drugą edycją objęte 
są wszystkie hotele działające pod markami Accor. Strategiczny dla Grupy dokument wyznacza zadania 
i konkretne cele do osiągnięcia na lata 2016-2020 w 6 kluczowych obszarach: gościach, partnerach, 
społeczności lokalnej, budownictwie niskoemisyjnym, zdrowym i zrównoważonym jedzeniu oraz 
pracownikach. Wpisują się one w globalne wysiłki na rzecz osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju 
ONZ.

Każda nowa inwestycja hotelowa Orbis jest realizowana zgodnie z wymogami certyfikacji BREEAM, 
definiującej najwyższe standardy w zakresie zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania 
budynków. Dzięki temu nowe obiekty Grupy charakteryzują się m.in. niskim śladem klimatycznym.

TURYSTYKA
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