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Edycja XI 
[Rok szkolny 2015/2016] 

 
3 marca 2016 r. 

 
 
 

Test eliminacji okręgowych 
z kluczem odpowiedzi i komentarzami 

 
 
 

1. (1 pkt) Czynnikiem otoczenia technologicznego w analizie makrootoczenia nie jest: 
a. dostępność szerokopasmowego internetu, 
b. rozbudowana sieć płatnych dróg i autostrad w całym kraju, 
c. rozbudowana sieć żeglugi śródlądowej, 
d. stabilna technologia wytwarzania produktu. 

 
Komentarz: 

Makrootoczenie (otoczenie dalsze) to grupa czynników, które mogą istotnie wpływać na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa, jednak przedsiębiorstwo nie jest w stanie wywierać na nie wpływu.  

Istnieje wiele segmentacji makrootoczenia. Najczęściej makrootoczenie dzieli się na otoczenie społeczne, 
demograficzne, prawne i polityczne, międzynarodowe, technologiczne oraz ekonomiczne.  

W skład otoczenia technologicznego wchodzą takie czynniki, jak np. infrastruktura telekomunikacyjna  
i transportowa, dostęp do zasobów energetycznych oraz infrastruktura przesyłowa.  

Stabilna technologia wytwarzania produktu to czynnik analizy sektorowej, a nie analizy makrootoczenia.  

*** 

 
2. (1 pkt) Do formalnych barier wejścia do sektora nie zalicza się: 

a. ekonomiki skali, 
b. licencji, 
c. norm sanitarnych, 
d. patentów. 
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Komentarz: 

Bariery wejścia są jednym z kryteriów decydujących o atrakcyjności sektora. Najczęściej rozpatruje się je  
w podziale na dwie grupy: bariery konkurencyjne (wynikające przede wszystkim ze wcześniejszych działań 
konkurentów obecnych już w sektorze) oraz bariery formalne (biurokratyczne, związane przede wszystkim  
z działalnością regulacyjną państwa).  

Do barier konkurencyjnych można zaliczyć między innymi:  

 zakres działalności konieczny do uzyskania efektu skali,  

 ograniczenie dostępu do kanałów dystrybucji (np. producenci lodów wstawiając do sklepów 
detalicznych swoje firmowe zamrażarki utrudniają dostęp innym graczom – ze względu na 
ograniczenie przestrzeni nie zawsze właściciel zgodzi się na wstawienie kolejnej zamrażarki), 

 wymagane przez odbiorców poziom technologiczny lub jakość produktów, które nowemu podmiotowi 
ze względu na wcześniejszą nieobecność w sektorze trudniej osiągnąć. 

Im wyższe bariery wejścia, tym sektor jest bardziej atrakcyjny dla obecnych w nim przedsiębiorstw. Jednak 
wysokie bariery wejścia są korzystne również dla przedsiębiorstw zamierzających wejść do sektora – muszą one 
ponieść dodatkowe nakłady finansowe na sforsowanie barier, ale w zamian wykupują „polisę”, która chroni 
przed napływem innych graczy.  

*** 
 
 

3. (1 pkt) Które ze zdań jest prawdziwe w odniesieniu do inwestorów giełdowych? 
a. Inwestorzy indywidualni mają mniejsze prawa niż inwestorzy instytucjonalni. 

b. Inwestorzy, którzy osiągają ponadprzeciętne zyski, mają niską skłonność do 
ryzyka. 

c. Inwestorzy zazwyczaj szybciej wycofują się z inwestycji przynoszącej zyski 
niż z inwestycji, która przynosi straty. 

d. W WZA mogą uczestniczyć wyłącznie inwestorzy, którzy posiadają co najmniej  
5-procentowy udział w kapitale zakładowym spółki. 

 
 

Komentarz: 

A) Inwestorzy indywidualni i instytucjonalni mają takie same prawa. O wpływie na funkcjonowanie spółki 
decyduje liczba posiadanych udziałów, a nie rodzaj inwestora.  

B) Istnieje duża korelacja między zyskiem i ryzykiem. Im większe akceptowane ryzyko, tym większe ewentualne 
zyski (ale także możliwe straty). Inwestorzy, którzy osiągają duże zyski (ponadprzeciętne na rynku), muszą 
przejawiać większą skłonność do ryzyka. 

C) Rzeczywiście inwestorzy szybciej zamykają pozycje przynoszące zyski (bojąc się, że trend się odwróci) niż 
pozycje przynoszące straty (cały czas licząc na odbicie i zminimalizowanie strat).D 

D) W WZA może uczestniczyć każdy akcjonariusz, nawet posiadający jedną akcję; 5-procentowy udział to próg, 
od którego inwestor musi ujawnić stan posiadania akcji. 

 

*** 
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4. (1 pkt) Który z obszarów gospodarki nie jest regulowany przez rząd? 
a. deficyt budżetowy, 
b. ordynacja podatkowa, 
c. polityka fiskalna, 
d. polityka pieniężna. 

 
Komentarz: 

W klasycznych systemach gospodarczych za politykę pieniężną odpowiada niezależny od rządu bank centralny. 
Niezależność banku centralnego zapewnia większą stabilność pieniądza.  

Gdyby rząd miał wpływ na politykę monetarną, mogłoby się zdarzyć, że – zamiast utrzymywania deficytu 
budżetowego w ryzach – zwiększałby emisję pieniądza (a to doprowadziłoby do wzrostu cen w gospodarce  
i w konsekwencji zmniejszenia stabilności pieniądza). 

 

*** 
 

5. (1 pkt) Ministrem Przedsiębiorczości w Polsce jest obecnie: 
a. Dawid Jackiewicz, 
b. Mateusz Morawiecki, 
c. Paweł Szałamacha, 
d. nie ma takiego ministerstwa. 

 
Komentarz: 

W Polsce nie istnieje (i dotychczas nie istniało) Ministerstwo Przedsiębiorczości.  

Za działania związane z pobudzaniem przedsiębiorczości odpowiedzialnych jest kilka ministerstw (między 
innymi Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) 
oraz agend rządowych (np. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości). 

 

*** 
 
 

6.  (1 pkt) Przykład parafrazowania to sformułowanie: 
a. „Mam wrażenie, że to cię zasmuciło”. 
b. „Nie pożyczę ci pieniędzy, bo nie mam pewności, że mi je oddasz”.   
c. „O ile cię dobrze zrozumiałem, to…”.  
d. „W jaki sposób chciałbyś to uzyskać?” 

 
Komentarz: 

W odpowiedzi C mamy przykład parafrazy. Parafrazowanie (czyli powtarzanie własnymi słowami tego, co 
powiedział nam rozmówca) to jedna z technik aktywnego słuchania.  

W odpowiedzi B zamieszczono przykład asertywnej odmowy, w odpowiedzi A odzwierciedlanie – 
przekazywanie informacji zwrotnej ze słuchaniem empatycznym, a w odpowiedzi D precyzowanie (przez 
zadawanie pytań). 

 

*** 
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7. (1 pkt) Kontrolę placówki handlowej może przeprowadzić: 
a. Federacja Konsumentów, 
b. Państwowa Inspekcja Sanitarna, 
c. rzecznik praw konsumentów, 
d. trójka Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej. 

 
Komentarz: 

Organem uprawnionym do kontroli placówek jest Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS, zwyczajowa nazwa: 
sanepid) – wyspecjalizowana instytucja wykonująca zadania z zakresu zdrowia publicznego, poprzez 
sprawowanie kontroli i nadzoru nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia.  

Jednym z uprawnień PIS jest kontrola placówek handlowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: 
www.gis.gov.pl 

Trójki Inspekcji Robotniczo-Chłopskiej dokonywały kontroli w czasach PRL-u. 

 

*** 
 

8. (1 pkt)  Zaletą benchmarkingu konkurencyjnego nie jest: 
a. duża akceptacja ze strony pracowników dla wprowadzanych ulepszeń 

wynikających z benchmarkingu, 
b. łatwy dostęp do informacji, 
c. możliwość określenia swojej pozycji na tle pozycji konkurentów, 
d. porównywalność produktów, procesów. 

 
Komentarz: 

Benchmarking konkurencyjny polega na porównywaniu rozwiązań stosowanych w przedsiębiorstwie  
z rozwiązaniami stosowanymi u konkurencji.  

Jego wadą jest utrudniony dostęp do niezbędnych informacji (najbardziej atrakcyjne informacje do porównań  
w ramach benchmarkingu są szczególnie chronione przez przedsiębiorstwa). 

 

*** 
 

9. (1 pkt) 30 listopada 2015 roku każdy inwestor, który miał w swoim portfelu 
inwestycyjnym akcje PZU SA, po zalogowaniu się do rachunku maklerskiego zauważył, 
że jest ich 10 razy więcej niż na zamknięciu dnia poprzedniego. Jednocześnie łączna 
wartość posiadanych przez niego akcji PZU nie zmieniła się. Wyjaśnieniem tej sytuacji 
jest: 

a. awaria systemu giełdowego,  
b. nowa emisja akcji PZU, 
c. split akcji PZU, 
d. wypłata dywidendy przez PZU. 

 
Komentarz: 

Split (podział akcji) to obniżenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego 
kapitału akcyjnego spółki.  
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Spółka decyduje się na split, żeby zwiększyć płynność akcji i ułatwić ich zakup mniejszym inwestorom.  
Na przykład jeżeli akcja przed splitem kosztuje 400 zł, a inwestor chce na zakup przeznaczyć 1000 zł, to kupi 
jedynie dwie akcje (za 800 zł, nie licząc prowizji). Po splicie, gdy każda akcja zostanie rozbita np. na 10 (tak jak w 
przypadku akcji PZU i splitu 30 listopada 2015 r.), będą one kosztować 40 zł (więc inwestor będzie mógł kupić 
25 akcji i wykorzysta cały swój kapitał). 

Mechanizm splitu polega na tym, że spółka dzieli istniejące akcje bądź emituje dodatkowe (na każdą 
posiadaną), zachowując dotychczasowe proporcje udziałów poszczególnych akcjonariuszy.  

 

*** 
 

10. (1 pkt) W bilansie przedsiębiorstwa udziały (akcje) własne znajdują się w: 
a. aktywach obrotowych, 
b. aktywach trwałych, 
c. kapitale własnym, 
d. zobowiązaniach i rezerwach na zobowiązania. 

 
Komentarz: 

Akcje (udziały) własne w bilansie przedsiębiorstwa znajdują się w kapitale własnym. 

 

*** 
 

11. (1 pkt) Rekomendowaną formą finansowania specjalistycznych urządzeń i maszyn, które 
trudno byłoby przekazać jakiemukolwiek innemu użytkownikowi, jest: 

a. faktoring, 
b. kredyt kupiecki, 
c. leasing finansowy, 
d. leasing operacyjny. 

 
Komentarz: 

W ramach leasingu jedna ze stron przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonego przedmiotu 
na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe). 

W leasingu finansowym przedmiot leasingu jest własnością finansującego, amortyzuje go korzystający,  
a przeniesienie tytułu własności może być zagwarantowane w umowie. W konsekwencji korzystający zwiększa 
wartość swojego majątku, nie ponosząc dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy. W leasingu finansowym 
jedynie część odsetkowa rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy.  

W leasingu operacyjnym czynsze leasingowe stanowią w całości koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy, 
przedmiot leasingu pozostaje w okresie obowiązywania umowy własnością leasingodawcy, na nim też 
spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. 

Z dwóch opisanych rodzajów leasingu rekomendowaną formą finansowania specjalistycznych urządzeń jest 
leasing finansowy. Leasing operacyjny znajduje większe zastosowanie w przypadku finansowania samochodów 
lub komputerów. 

 

*** 
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12. (1 pkt) Cykl Deminga (cykl PDCA) jest techniką ciągłego doskonalenia organizacji. 
Klasyczny cykl Deminga składa się z następujących faz: 

a. Kontrola poprawności działania; generowanie nowych sposobów wykonania 
zadania; analiza finansowa każdego wariantu; wdrożenie najlepszego wariantu. 

b. Planowanie; realizacja planu; sprawdzenie, czy efekty są zgodne  
z założeniami; działania doskonalące. 

c. Rozmrożenie; zmiana; zamrożenie. 
d. Ustalenie celu; ustalenie kryteriów wyboru wariantu; generowanie wariantów; 

wybór wariantu. 
 
Komentarz: 

Cykl Deminga (cykl PDCA) to technika ciągłego doskonalenia organizacji, składająca się z następujących po sobie 
działań:  

 planowania (plan) – zaplanuj lepszy sposób działania, 

 wykonania (do) – podejmij działania zgodnie z przyjętym planem, 

 sprawdzenia (check) – sprawdź, czy nowy sposób wykonania doprowadza do lepszych rezultatów 

 poprawy, działania  (act) – spraw, aby nowy sposób stał się standardem.  

 

*** 
 

13. (1 pkt) Zaletą rekrutacji wewnętrznej nie jest: 
a. efekt domino, 
b. lepsze rozpoznanie kandydata, 
c. niski koszt pozyskania pracowników, 
d. zmniejszenie płynności kadr. 

 
Komentarz: 

Rekrutacja wewnętrzna (czyli poszukiwanie pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa) pozwala zwiększyć 
motywację pracowników (jeżeli pracownik będzie zaangażowany w wykonywanie swoich zadań, będzie 
podwyższał swoje kompetencje, ma szanse zostać zauważony i awansowany), a tym samym zmniejszyć 
płynność kadr.  

Wykorzystywanie rekrutacji wewnętrznej obniża koszty doboru pracowników (przedsiębiorstwo nie musi 
ponosić kosztów dotarcia do potencjalnie zainteresowanych pracowników, np. kosztów ogłoszeń), ale również 
skraca etap selekcji (jeżeli przedsiębiorstwo przeprowadzało okresowe oceny swoich pracowników, dysponuje 
pełną informacją o nich i tym samym może zmniejszyć liczbę przeprowadzanych rozmów oraz testów na etapie 
selekcji).  

Korzyścią jest również szybsze wdrożenie pracownika do pracy – dobrze zna on organizację, jej kulturę 
organizacyjną, zwyczaje.  

Wadą rekrutacji wewnętrznej jest to, że po awansie pracownika z firmy pojawia się wakat na jego 
dotychczasowym stanowisku (efekt domino). 

*** 
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14. (1 pkt) Cele pracowników w przypadku stosowania metody zarządzania przez cele 
powinien zatwierdzać: 

a. bezpośredni przełożony, 
b. kierownik komórki personalnej, 
c. prezes, 
d. przełożony usytuowany szczebel wyżej niż bezpośredni przełożony. 

 
Komentarz: 

System zarządzania przez cele (MBO, Maganement by Objectives) pozwala kaskadować cele na niższe 
stanowiska. Pracownicy mogą samodzielnie ustalać swoje cele (o ile są one zgodne z celami wyznaczonymi 
przez przełożonego), a tym samym skuteczniej je realizować (uwzględniając również swoje cele indywidualne).  

Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że tak ustalane cele mogą zacząć się rozmijać z przyjętymi celami 
strategicznymi – dlatego też cele zatwierdza przełożony znajdujący się szczebel wyżej niż bezpośredni 
przełożony (co pozwala zmniejszyć to ryzyko). 

 

*** 
 

15. (1 pkt) Jeżeli podczas pierwszej sesji burzy mózgów poświęconej problemowi zrywania 
kabli przez nawisy śniegu jeden z uczestników zgłosił pomysł, żeby do odśnieżania 
napowietrznych linii przesyłowych zatrudnić ptaki, to: 

a. moderator powinien udać, że pomysłu nie słyszał i nie udzielać więcej głosu 
autorowi wypowiedzi, 

b. oznacza to, że moderator zaprosił do sesji osobę o niewystarczających 
kompetencjach merytorycznych – jej wypowiedź pokazuje, że nie jest ona 
ekspertem w analizowanej dziedzinie, więc nie powinna więcej zabierać głosu, 

c. oznacza to, że uczestnik złamał zasadę niezgłaszania głupich pomysłów  
i powinien zostać upomniany przez moderatora, tak żeby inni uczestnicy nie 
powielali tego błędu, 

d. pomysł powinien zostać zapisany na równi z innymi pomysłami i poddany 
późniejszej analizie. 

 
 
Komentarz: 

Burza mózgów jest techniką intuicyjnego poszukiwania pomysłów na rozwiązanie problemów.  

Pomysłów poszukuje zespół dyskutantów, który powinien składać się z kilkunastu osób (maksymalnie 15). 
Powinni się w nim znaleźć specjaliści z danej dziedziny (40–70% składu zespołu), specjaliści z dziedzin 
pokrewnych (20–50% składu zespołu) oraz osoby charakteryzujące się szeroką wiedzą ogólną z wielu dziedzin, 
niezwiązaną z analizowanym problemem (10–30% składu zespołu). Członkowie zespołu powinni być równi 
rangą, co ułatwia wytworzenie atmosfery swobody. Zespół spośród swoich członków wybiera 
przewodniczącego, który przygotowuje spotkanie, przedstawia problem do rozwiązania oraz kieruje pracami, 
przestrzegając zasad burzy mózgów, oraz sekretarza, który rejestruje zgłaszane pomysły w sposób widoczny dla 
członków zespołu i je ewidencjonuje.  

Na pierwszej sesji zespół proponuje pomysły na rozwiązanie problemów. Podczas tej sesji należy zgłaszać 
wszystkie pomysły, które się nasuwają, nie należy natomiast ich oceniać.  
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Klasyczna burza mózgów powinna zostać przeprowadzona z poszanowaniem następujących zasad: 

 zgłaszane pomysły nie mogą podlegać ocenie, 

 zgłaszane pomysły mogą być modyfikowane i doskonalone, 

 pomysły są wspólną własnością uczestników sesji, 

 uczestnicy zgłaszają pomysły w sposób zwięzły, 

 podczas każdego wystąpienia uczestnik  zgłasza tylko jeden pomysł. 

 

*** 
 

16. (1 pkt) Rekomendowana wartość wskaźnika płynności bieżącej (current ratio = 
 ) wynosi: 

a. <0; 1>, 
b. <1,2; 2>, 
c. 2,5, 
d. 3,5. 

 
Komentarz: 

W działalności gospodarczej nie da się przewidzieć wszystkich zdarzeń, które będą skutkowały koniecznością 
ponoszenia wydatków. Tylko te przedsiębiorstwa, które będą dysponowały określoną rezerwą majątku 
obrotowego (a najlepiej gotówki), zachowają płynność finansową, to znaczy zdolność do regulowania swoich 
zobowiązań w wymaganym terminie. 

Rekomendowana wysokość wskaźnika płynności bieżącej (current ratio) wynosi <1,2; 2>.  

W praktyce przedsiębiorstwa kierują się głównie doświadczeniem w kształtowaniu rozmiarów rezerw majątku 
obrotowego. Liczba dokonywanych transakcji gotówkowych jest związana z wielkością obrotów, ale zależy 
także od charakteru rozliczeń z dostawcami. Istnieją firmy, które dużą część transakcji muszą regulować 
gotówką, gdyż mają ograniczone możliwości korzystania z kredytu handlowego, a to powoduje, że 
rozpatrywanie wskaźników bez uwzględnienia różnicy branżowej i  specyfiki poszczególnych firm może być 
błędem. 

*** 
 

17.  (1 pkt) Grupa kapitałowa, w której spółka matka koncentruje się na realizowaniu 
swoich praw właścicielskich, to grupa: 

a. finansowa, 
b. strategiczna, 
c. typu koncernowego, 
d. zarządcza. 

 
Komentarz: 

Grupa kapitałowa typu koncernowego (holding operacyjny, koncern) to grupa, w której spółka matka prowadzi 
główną działalność biznesową, a spółki córki zajmują się działalnością wspierającą na rzecz spółki matki. 

Grupa kapitałowa zarządcza (strategiczna) to grupa, w której spółka matka nie prowadzi działalności 
operacyjnej – poszczególne jej części są wykonywane w spółkach córkach. Spółka matka zajmuje się 
koordynacją działalności całej grupy. 
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Grupa finansowa to grupa kapitałowa, w której spółka matka nie prowadzi działalności operacyjnej, ale również 
nie koordynuje strategii wszystkich spółek – jej aktywność ogranicza się do wsparcia finansowego. Spółki córki 
traktowane są jak inwestycje w portfelu, pomiędzy którymi występują bardzo słabe powiązania. 

 

*** 
 

18. (1 pkt) W bilansie przedsiębiorstwa pasywa uporządkowane są: 
a. według stopnia płynności, 
b. według stopnia wymagalności, 
c. według wielkości (od największych do najmniejszych wartości), 
d. w kolejności alfabetycznej. 

 
Komentarz: 

Bilans jest podstawowym składnikiem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Składa się z zestawienia 
aktywów (posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku) i zestawienia finansujących je pasywów. Sumy 
bilansowe po stronie aktywów oraz po stronie pasywów zawsze są sobie równe. Bilans jest dokładną 
„fotografią” stanu przedsiębiorstwa w określonym dniu, zwanym dniem bilansowym. Dzięki analizie bilansu 
możliwa jest ocena zarządzania spółką oraz ustalenie źródeł strat i zysków spółki. 

Aktywa w bilansie uporządkowane są według stopnia płynności (od najmniej płynnych wartości 
niematerialnych i prawnych poprzez rzeczowe aktywa trwałe i inwestycje aż po środki pieniężne), a pasywa 
według stopnia wymagalności. 

*** 
 
 

19. (1 pkt) Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprzedaż towarów lub oferowanie usług 
nie wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej (w CEIDG lub KRS), jeżeli: 

a. przedsiębiorca jest rolnikiem i prowadzi drobną działalność 
agroturystyczną na obszarach wiejskich, 

b. przedsiębiorca korzystał ze wsparcia dla osób bezrobotnych, a prowadzona 
działalność jest jego pierwszą działalnością w ostatnich dwóch latach od kiedy 
przestał pobierać zasiłek dla bezrobotnych, 

c. przedsiębiorca prowadzący działalność zatrudniony jest na etacie u innego 
pracodawcy, 

d. przedsiębiorca z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskuje dochody 
mniejsze od limitu kwoty wolnej od podatku. 

 
 
Komentarz: 

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.) 
wymogu  rejestracji działalności gospodarczej nie stosuje się do: 

 działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, 
ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;  

 wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach 
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;  
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 wyrobu wina przez producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina  
w ciągu roku gospodarczego. 

 

*** 
 

20. (1 pkt) Firma przedsiębiorcy (nazwa działalności gospodarczej) rejestrującego 
działalność gospodarczą w CEIDG jako osoba fizyczna: 

a. może zawierać wyłącznie skróconą nazwę fantazyjną – np. Czarny Mściciel, 
b. musi zawierać wyłącznie jego imię i nazwisko – np. Jan Kot, 
c. musi zawierać oprócz nazwiska przedsiębiorcy zakres działalności – np. Kot 

Usługi Deratyzacji, 
d. musi zawierać imię i nazwisko osoby fizycznej prowadzącej działalność, 

możliwe jest też dodanie innych elementów, np. profilu działalności czy 
nazwy fantazyjnej. 

 
Komentarz: 

Firmą osoby fizycznej (nazwą działalności gospodarczej) jest imię i nazwisko rejestrującego działalność. Możliwe 
jest dodanie do firmy innych elementów, np. określających profil działalności, jak również nazwy fantazyjnej.  

 

*** 
 
 

21. (1 pkt) Typ Z w koncepcji XYZ zakłada, że: 
a. ludzie lubią pracować, dlatego należy stworzyć im tylko warunki do pracy, a będą 

samodzielnie realizowali przydzielone zadania, 
b. ludzie są leniwi i trzeba ich przymuszać do pracy, 
c. ludzie są różni, mają różne potrzeby i dlatego, aby skutecznie motywować 

pracowników, należy do każdego z nich podchodzić w sposób 
indywidualny, 

d. zachowania ludzi nie da się przewidzieć, dlatego możliwości jego modyfikacji są 
bardzo ograniczone. 

 
Komentarz: 

Na gruncie nauk o zarządzaniu istnieje wiele koncepcji wyjaśniających motywację człowieka do działania.  

Jedną z popularniejszych jest koncepcja XYZ, która wyróżnia trzy typy podejścia pracowników do pracy.  

Pracownicy typu X to ludzie leniwi, których trzeba ich przymuszać do pracy. Typ Y to ludzie, którzy lubią 
pracować, dlatego należy stworzyć im tylko warunki do pracy, a będą samodzielnie realizowali przydzielone 
zadania. Teoria Z zakłada, że ludzie są różni, mają różne potrzeby, i dlatego, aby skutecznie motywować, do 
każdego pracownika należy podchodzić w sposób indywidualny. 

 

*** 
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22. (1 pkt) Emitentem obligacji nie może być: 
a. gmina, 
b. osoba fizyczna, 
c. przedsiębiorstwo, 
d. rząd. 

 
Komentarz: 

Obligacja jest papierem wartościowym stwierdzającym fakt zaciągnięcia długu przez emitenta obligacji u jej 
nabywcy. Emitent w zamian za udzieloną pożyczkę wypłaca nabywcy wynagrodzenie o określonym 
oprocentowaniu i zobowiązuje się zwrócić wartość nominalną w określonym terminie wykupu.  

Najczęściej emitentami obligacji są rządy państw, które poprzez emisję papierów dłużnych finansują deficyt 
budżetowy, ale mogą je emitować również gminy i przedsiębiorstwa. Osoba fizyczna nie może być emitentem 
obligacji. 

 

*** 
 

 
23. (1 pkt) Związek przedsiębiorstw tej samej branży mający na celu ograniczenie ich 

wzajemnej konkurencji, aby zwiększyć zysk to: 
a. kartel, 
b. koncern, 
c. syndykat, 
d. trust. 

 
Komentarz: 

Kartel – związek przedsiębiorstw tej samej branży, którego celem jest ograniczenie wzajemnej konkurencji  
w celu zwiększenia zysku. 

Koncern – zgrupowanie przedsiębiorstw, w którym jedna ze spółek – dominująca – jest nadrzędna w stosunku 
do pozostałych i zarządza nimi. 

Syndykat – zrzeszenie przedsiębiorstw, które tworzą własną organizację handlową. 

Trust – forma koncentracji prowadząca do stworzenia grupy przedsiębiorstw podporządkowanych jednemu 
kierownikowi. 

 

*** 
 
 

24. (1 pkt) Różne formy marketingu niestandardowego, których celem jest przede 
wszystkim wzmacnianie emocjonalnego wizerunku marki poprzez przekazy reklamowe 
– niestandardowe i zaskakujące odbiorców zarówno w sferze treści, jak i formy, to:  

a. ambient marketing, 
b. ATL, 
c. BTL, 
d. marketing max. 
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Komentarz: 

Ambient marketing to wszelkie formy marketingu niestandardowego. Może to być np. marketing partyzancki, 
wirusowy, trendsetting, a także marketing internetowy: buzz marketing, e-mail marketing, gry marketingowe, 
ponadto reklama w środkach komunikacji miejskiej (autobusy, tramwaje, metro), na przystankach, cały outdoor 
oraz indoor (np. reklama w lokalach, reklama w klubach fitness, szkołach).  

ATL – oznacza strategię działań marketingowych prowadzonych w mediach tradycyjnych, np. w telewizji,  
w radiu, w prasie, z wykorzystaniem plakatów, reklamy zewnętrznej, reklamy wewnętrznej. 

BTL – oznacza działania reklamowe skierowane do konkretnego klienta, niebędące reklamą w środkach 
masowego przekazu. 

*** 
 
 

25. (1 pkt) Nietypowa lokata bankowa, której oprocentowanie z każdym kolejnym okresem 
jest wyższe, to: 

a. lokata dynamiczna, 
b. lokata progresywna, 
c. lokata strukturyzowana  
d. polisolokata. 

 
Komentarz: 

Lokata progresywna to lokata, której oprocentowanie rośnie z czasem. Zazwyczaj każdy kolejny miesiąc 
przetrzymywania oszczędności oznacza coraz wyższe odsetki (aż do osiągnięcia ustalonego w umowie 
maksimum).  

W przypadku lokaty progresywnej nie trzeba deklarować okresu przechowywania oszczędności, ale też 
przechowywanie środków przez kilka miesięcy nie jest korzystne – oprocentowanie w pierwszych miesiącach 
jest zazwyczaj znacznie niższe niż w przypadku lokaty tradycyjnej.   

 

*** 
 
 

26.  (2 pkt) Które ze zjawisk w najmniejszym stopniu spowodowane jest rozwojem 
technologii mobilnych? 

a. nasilenie konkurencji branżowej, 
b. obniżenie barier wejścia, 
c. obniżenie siły negocjacyjnej nabywców, 
d. rozszerzenie dostępności substytutów. 

 
Komentarz: 

Rozwój technologii mobilnych wpływa na wszystkie składowe pozycji konkurecyjnej sektora.  

Zwiększone możliwości współpracy wzmacniają pozycje negocjacyjne dostawców i nabywców, obniżenie barier 
wejścia zaostrza konkurencję w sektorze oraz ułatwia zaspokojenie potrzeb substytutami.  

 

*** 
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27. (2 pkt) Obszar informatyki zajmujący się łączeniem świata realnego z elementami 
wirtualnymi, wygenerowanymi przy użyciu grafiki komputerowej, to: 

a. digitalizacja cyfrowa, 
b. rzeczywistość rozszerzona, 
c. rzeczywistość wirtualna, 
d. sztuczna inteligencja. 

 
Komentarz: 

Rzeczywistość rozszerzona (augmented reality) oznacza łączenie świata rzeczywistego z wirtualnym przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Polega ono na uzupełnianiu świata rzeczywistego o nowe obrazy lub 
informacje i umożliwia interakcję w czasie rzeczywistym.  

Rzeczywistość wirtualna – tworzy nowy świat, wygenerowany komputerowo z wykorzystaniem techniki 3D. 

Digitalizacja cyfrowa – digitalizacja oznacza ucyfrowienie, czyli zamianę danych analogowych na cyfrowe. 

 

*** 
 

28. (2 pkt) Wyodrębnione społeczności wirtualne tworzone spontanicznie w celu 
wynegocjowania korzystniejszych warunków zakupu to społeczności: 

a. informacyjne, 
b. marketingowe, 
c. serwisowe, 
d. transakcyjne. 

 
Komentarz: 

W klasyfikacjach społeczności wirtualnych można wyróżnić między innymi następujące segmenty: 

 społeczności transakcyjne – łączące kupujących i sprzedających, tworzone spontanicznie w celu 
wynegocjowania korzystniejszych warunków transakcji, 

 społeczności marketingowe – tworzone przez firmy dla celów marketingowych, 

 społeczności serwisowe – służące poradami, objaśnieniami w zakresie użytkowania dóbr, 

 społeczności informacyjne – wymieniające informacje, prezentujące opinie o produktach  
i producentach. 

*** 
 

 
29. (2 pkt) Efekt długiego ogona w gospodarce internetowej polega na: 

a. generowaniu obrotów na sprzedaży produktów niszowych (przy 
utrzymaniu bardzo szerokiego asortymentu produktów), 

b. konieczności utrzymywania ciągłego wsparcia i serwisu dla produktów, które 
zostały wycofane z rynku i zastąpione innymi wersjami, nawet jeżeli ze starej 
wersji korzysta znikoma liczba użytkowników, 

c. oferowaniu produktów grupom wykluczonym cyfrowo również za 
pośrednictwem tradycyjnych kanałów dystrybucji, 
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d. utrzymywaniu w sprzedaży produktów starszych generacji dla mniej 
zaawansowanych technologicznie klientów. 

 
Komentarz: 

Gospodarka internetowa umożliwia sprzedaż dóbr przy znacznie niższych niż w przypadku tradycyjnej 
gospodarki materialnej kosztach dystrybucji i kosztach krańcowych produkcji, co sprawia, że opłacalne 
biznesowo może stać się sprzedawanie niszowych produktów nawet pojedynczym klientom (wydłużanie ogona 
sprzedaży). 

*** 
 

 
30. (2 pkt) Poszukiwanie wartości w biznesie poprzez uwięzienie klienta (w modelu Amita  

i Zotta) polega na: 
a. nałożeniu na klienta wysokich kosztów zmiany dostawcy, 
b. oferowaniu klientowi unikalnej wartości użytkowej produktu, 
c. zapewnieniu klientowi oszczędności czasu i wysiłku, 
d. zaspokojeniu wielu powiązanych potrzeb klienta. 

 
 

Komentarz: 

W e-biznesie można rozwijać różne źródła wartości. W modelu Amita i Zotta tymi źródłami są nowatorstwo  
(w odp. B), efektywność (odp. C), komplementarność (odp. D), oraz uwięzienie (odp. A). 

Uwięzienie klienta polega na nałożeniu na niego wysokich kosztów zmiany dostawcy (faktycznych lub 
subiektywnie postrzeganych). W skrajnym przypadku wysokie koszty mogą skutecznie zniechęcać klienta do 
zmiany dostawcy, nawet jeżeli nie jest zadowolony z jakości świadczonych usług. 

 

*** 
 
 

31. (2 pkt) Współczesnym trendem rewolucji cyfrowej nie jest: 
a. autonomizacja urządzeń elektronicznych i wymienność funkcji między 

urządzeniami, 
b. ewolucja modeli biznesowych w kierunku usług, 
c. rosnące znaczenie pośredników, 
d. uniezależnianie się od stacjonarnych nośników danych na rzecz przetwarzania  

w chmurze. 
 
Komentarz: 

Łatwy dostęp do informacji i zmniejszenie kosztów transakcyjnych powodują, że klasyczne uzasadnienie 
obecności pośredników w łańcuchach dystrybucji traci swoje znaczenie. 

 

*** 
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32. (2 pkt) Technika marketingowa zwiększająca zyski z jednej transakcji poprzez 
oferowanie klientowi produktów lub usług o wyższej cenie, wyższym standardzie lub 
większej liczbie funkcji, to: 

a. cross-selling, 
b. marketing mix, 
c. technika maksymalizacji korzyści, 
d. up-selling. 

 
Komentarz: 

Up-selling to technika zwiększania sprzedaży poprzez oferowanie klientowi produktów w wyższej cenie  
(o wyższej marży), np. zachęcanie klienta na stacji benzynowej do zatankowania droższego paliwa  
o udoskonalonej formule. 

Cross-selling to technika polegająca na oferowaniu klientowi dodatkowych produktów, powiązanych  
z nabywanym produktem.   W ramach tej techniki jako dopełnienie najczęściej oferuje się  produkty tańsze od 
nabywanego (np. płyn do spryskiwaczy oferowany klientowi płacącemu za cały bak paliwa). 

*** 
 

33. (2 pkt) Jednym z czynników wpływających na rozwój marketingu mobilnego jest 
upowszechnienie dostępu do smartfonów. Odsetek Polaków posiadających na koniec 
2015 roku smartfony wyniósł: 

a. 20%, 
b. 25%, 
c. 60%, 
d. 95%.   

 
Komentarz: 

Z roku na rok coraz więcej Polaków ma dostęp do smartfonów. W 2012 roku smartfon posiadał co czwarty 
mieszkaniec naszego kraju, w 2013 roku blisko 33%, w 2014 roku 44%, a na koniec 2015 roku blisko trzech na 
pięciu Polaków. Według prognoz dotyczących światowego rynku pod koniec 2019 roku na świecie smartfony 
będą stanowiły 80% wszystkich telefonów komórkowych. 

 

*** 
 

34. (2 pkt) Najmniej przydatne w przetwarzaniu Big Data narzędzie (spośród 
wymienionych) to: 

a. arkusz kalkulacyjny, 
b. bazy danych NoSQL,  
c. chmura obliczeniowa, 
d. platforma Hadoop. 

 
Komentarz: 

Spośród podanych narzędzi najsłabiej w przetwarzaniu Big Data sprawdza się  arkusz kalkulacyjny – z dwóch 
powodów: ograniczonej mocy obliczeniowej i ograniczonej liczby rekordów, które może przetwarzać.  

 

*** 
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35. (2 pkt) Dotarcie z ofertą do nowych grup klientów dzięki wykorzystaniu wirtualnych 
kanałów dystrybucji e-commerce to: 

a. strategia dywersyfikacji kontentu, 
b. strategia dywersyfikacji wirtualnej produktu, 
c. strategia wirtualizacji produktu, 
d. strategia wirtualizacji rynku. 

 
 

Komentarz: 

Strategia dywersyfikacji kontentu – dotarcie z nowym produktem wirtualnym do zupełnie nowej grupy 
klientów. 

Strategia dywersyfikacji wirtualnej produktu – oferowanie nowym klientom dodatkowych usług/produktów 
wirtualnych.  

Strategia wirtualizacji produktu – zaoferowanie obecnym klientom dodatkowej wartości w postaci nowych 
wirtualnych produktów/usług (np. internetowy konfigurator produktów). 

Strategia wirtualizacji rynku – dotarcie z ofertą do nowych grup klientów przez wirtualne kanały dystrybucji. 

 

*** 
 
 

36. (2 pkt) Wskaż zdanie nieprawdziwe. 
a. Im niższy wskaźnik rentowności kapitałów własnych, tym gorsza sytuacja 

przedsiębiorstwa. 
b. Im niższy wskaźnik rentowności netto aktywów, tym lepsza sytuacja 

przedsiębiorstwa. 
c. Im wyższy wskaźnik rentowności netto sprzedaży, tym lepsza sytuacja 

przedsiębiorstwa. 
d. Przy stawce podatkowej > 0 wskaźnik rentowności sprzedaży brutto jest większy 

od wskaźnika rentowności sprzedaży netto. 
 
 

Komentarz: 

Wskaźniki rentowności (niezależnie od formuły) pozwalają ocenić rentowność (czyli stopę zwrotu, stopę 
zyskowności) danej inwestycji. Im wyższa wartość wskaźnika, tym lepsza sytuacja przedsiębiorstwa. 

Odnośnie odpowiedzi D: skoro sprzedaż brutto – podatek = sprzedaż netto, to w przypadku gdy stawka 
podatkowa jest większa od zera, rentowność sprzedaży brutto jest większa niż rentowność sprzedaży netto. 

 

*** 
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37. (2 pkt) Poniższy wykres przedstawia: 

 

a. notowania EUR/USD, 
b. poziom dzietności w Polsce, 
c. wysokość inflacji w Polsce w wahaniach tygodniowych, 
d. wysokość stopy depozytowej NBP. 

 
 

Komentarz: 

Powyższy wykres przedstawia notowania pary euro/dolar, jednej z trzech najważniejszych par walut na 
światowym rynku walutowym. 

*** 
 

38. (2 pkt) Polska obecnie nie jest członkiem: 
a. grupy G20,  
b. Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF), 
c. Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), 
d. Światowej Organizacji Handlu (WTO). 

 
Komentarz: 

Polska nie jest członkiem G20 – grupy 20 najbogatszych państw (19 państwa + Unia Europejska). 

 

*** 
 

39. (2 pkt) Globalna orientacja życiowa, której składowymi są poczucie zrozumiałości, 
poczucie zaradności oraz poczucie sensowności, wywołująca u człowieka poczucie, że 
świat zewnętrzny i wewnętrzny są przewidywalne i wytłumaczalne oraz że istnieje 
prawdopodobieństwo zgodnego z oczekiwaniami przebiegu wydarzeń, to: 

a. empatia, 
b. inteligencja emocjonalna, 
c. poczucie koherencji, 
d. zdolność antycypacyjna. 
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Komentarz: 

Poczucie koherencji to orientacja człowieka związana z poczuciem pewności, że bodźce napływające ze świata 
zewnętrznego i wewnętrznego są przewidywalne oraz że dostępne są zasoby, które pozwolą sprostać 
stawianym przez nie wymaganiom. 

*** 
 

 
40. (2 pkt) Maksymalne ustawowe oprocentowanie kredytów i pożyczek wynosi obecnie: 

a. 1% tygodniowo, 
b. 1% miesięcznie, 
c. 10% rocznie, 
d. 20% rocznie. 

 
Komentarz: 

Wysokość maksymalnych odsetek reguluje kodeks cywilny i wprowadzona 20 lutego 2006 roku tzw. „ustawa 
antylichwiarska” (na mocy której maksymalne odsetki nie mogą być wyższe niż czterokrotność stopy 
lombardowej NBP).  

Od 5 marca 2015 roku stopa lombardowa wynosi 2,5%, co oznacza, że maksymalne oprocentowanie kredytów  
i pożyczek nie może przekroczyć 10% rocznie. 

 

*** 
 

 
41. (2 pkt) Od stycznia 2016 r. nowym prezesem zarządu GPW w Warszawie jest: 

a. Adam Maciejewski, 
b. Wiesław Rozłucki, 
c. Paweł Tamborski, 
d. Małgorzata Zaleska. 

 
Komentarz: 

Od stycznia 2016 r. prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie jest prof. Małgorzata Zaleska. 
Pozostałe wymienione osoby to poprzednicy prof. Zaleskiej. 

 

*** 
 

42. (2 pkt) Kryteria wprowadzenia euro to: kryterium długu sektora finansów publicznych, 
kryterium deficytu sektora finansów publicznych, kryterium stabilności cen oraz 
kryterium stopy procentowej. Według ostatnich danych monitora konwergencji Polska 
spełnia: 

a. 4 kryteria, 
b. 3 kryteria, 
c. 2 kryteria, 
d. 1 kryterium. 
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Komentarz: 

Według ostatniego dostępnego monitora konwergencji nominalnej Polska spełnia wszystkie cztery wymienione 
w pytaniu kryteria wprowadzenia euro. 

 

 

Źródło: Monitor konwergencji, Ministerstwo Finansów, listopad 2015. 

 

*** 
 

43. (2 pkt) Na rynku wolnokonkurencyjnym funkcja popytu na dobro A wynosi QD = 2500 – 
4P, a funkcja podaży QS = 500 + 4P, gdzie P to cena, QD wielkość popytu, a QS wielkość 
podaży. Ceną równowagi na rynku dobra A jest: 

a. 100, 
b. 250, 
c. 1500, 
d. 2000. 

 
 
Komentarz: 

Cena równowagi to cena, przy której wielkość popytu  = wielkość podaży (QD = QS). 

2500 – 4P = 500 + 4P,  

zatem: 

P = 250. 

*** 
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44. (2 pkt) Ilość równoważąca rynek dobra A z pytania 43 to: 
a. 100, 
b. 250, 
c. 1500, 
d. 2000. 

 
 
Komentarz: 

Ilość równowagi, to ilość QD (lub QS) w punkcie równowagi (czyli przy cenie równowagi). Wiemy, że cena 
równowagi wynosi 250, zatem: 

QD (dla P = 250) =  2500 – 4x250  = 1500. 

Taką samą wartość uzyskamy dla QS  = 500 + 4 P = 1500. 

 

*** 
 

45. (2 pkt) Jeżeli na rynku dobra A z pytania 43  państwo wprowadzi cenę minimalną 300, to: 
a. nie nastąpi żadna zmiana wielkości popytu i podaży, 
b. powstanie deficyt dobra A w wysokości 400, 
c. powstanie nadwyżka dobra A w wysokości 400, 
d. wystąpi równowaga rynkowa, ale przy większej ilości dobra A. 

 
Komentarz: 

Przy cenie minimalnej wielkość popytu (dla P = 300) wyniesie QD = 1300. 

A ponieważ QS = 1700,  

zatem: 

QS – QD = 400. 

*** 
 

 
46. (2 pkt) Koszty całkowite przedsiębiorstwa Beta przedstawia wzór: TC = 20Q + 300. 

Przeciętny koszt zmienny w tym przedsiębiorstwie wynosi: 
a. 20, 
b. 300, 
c. 20 + 300/Q, 
d. 320. 

 
Komentarz: 

Przeciętny koszt zmienny to koszt zmienny przypadający na jednostkę produktu. 

Koszty zmienne w formule kosztów przedsiębiorstwa Beta to 20Q. 

Zatem przeciętny koszt zmienny to 20Q / Q = 20. 

 

*** 
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47. (2 pkt) Według wstępnych szacunków GUS polskie PKB  w 2015 r. w porównaniu z 2014 

r. (w cenach stałych roku poprzedniego) było: 
a. nominalnie wyższe o 1,5%, ale realnie na zbliżonym poziomie do 2014 roku, 
b. realnie wyższe o 1,5%, 
c. realnie wyższe o 2,7%, 
d. realnie wyższe o 3,6%. 

 
 

Komentarz: 

PKB Polski w cenach stałych (rok poprzedni = 100) 

 

 

Źródło: GUS. 

*** 
 
 

48.  (2 pkt) Podwojenie kapitału przy oprocentowaniu rocznym w wysokości 4% (i rocznej 
kapitalizacji odsetek) nastąpi po (do obliczeń możesz wykorzystać regułę 72): 

a. 17 latach, 
b. 18 latach, 
c. 19 latach, 
d. 28 latach. 

 
Komentarz: 

Aby to obliczyć, możemy – stosując wzór na procent składany (i mnożąc w pamięci lub pisemnie ponieważ na 
olimpiadzie nie można korzystać z kalkulatorów) – obliczyć, po ilu okresach nastąpi podwojenie kapitału: 

 

Okres Mnożnik kapitału 

1 1,04 

2 1,0816 

3 1,124864 

4 1,169859 
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5 1,216653 

6 1,265319 

7 1,315932 

8 1,368569 

9 1,423312 

10 1,480244 

11 1,539454 

12 1,601032 

13 1,665074 

14 1,731676 

15 1,800944 

16 1,872981 

17 1,9479 

18 2,025817 

19 2,106849 

20 2,191123 

 

Z obliczeń wynika, że podwojenie kapitału nastąpi po 18 okresach. 

To samo możemy obliczyć, wykorzystując regułę 72. Zgodnie z regułą 72, jeżeli chcemy sprawdzić, po jakim 
czasie nastąpi podwojenie kapitału przy danej stopie procentowej, musimy podzielić 72 przez oprocentowanie. 
A zatem: 72 : 4 = 18. 

 

*** 
 

49. (2 pkt) Zgodnie z kodeksem pracy w przedsiębiorstwie musi być regulamin 
wynagradzania pracowników, jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia minimum: 

a. 5 pracowników, 
b. 10 pracowników, 
c. 15 pracowników, 
d. 20 pracowników. 
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Komentarz: 

Zgodnie z art. 77 kodeksu pracy pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, którzy nie są objęci 
zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponadzakładowym układem zbiorowym pracy (które umożliwiają 
ustalenie warunków wynagradzania za pracę), musi sporządzić regulamin wynagradzania. Można ustalić w nim 
także inne świadczenia związane z pracą i zasady ich przyznawania. 

 

*** 
 

50. (2 pkt) Dopasuj nazwiska przedsiębiorców do powiązanych z nimi biznesów: 

1 Anna i Jerzy Starakowie A Bakoma 
2 Dariusz Miłek B Black Red White 
3 Krzysztof Klicki C Boryszew 
4 Leszek Czarnecki D CCC Polkowice 
5 Roman Karkosik E Getin Holding 
6 Solange i Krzysztof Olszewscy F Kolporter 
7 Tadeusz Chmiel G Polpharma 
8 Zbigniew Komorowski H Solaris Bus 

 
a. 1-C, 2-D, 3-H, 4-E, 5-A, 6-G, 7-F, 8-B, 
b. 1-D, 2-E, 3-H, 4-F, 5-G, 6-A, 7-C, 8-B, 
c. 1-E, 2-C, 3-D, 4-H, 5-A, 6-G, 7-B, 8-E, 
d. 1-G, 2-D, 3-F, 4-E, 5-C, 6-H, 7-B, 8-A. 

 

Komentarz: 

Przedstawieni w pytaniu przedsiębiorcy zaliczają się do czołówki najbogatszych polskich biznesmenów. 
Aktywnie występują w mediach. Często stawiani są jako wzór dla początkujących przedsiębiorców. 

Anna i Jerzy Starakowie są głównymi udziałowcami Polpharmy. Dariusz Miłek to twórca obuwniczego giganta 
CCC. Krzysztof Klicki do twórca i prezes Kolportera. Leszek Czarnecki – założyciel Getin Holding. Roman Karkosik 
to twórca i główny akcjonariusz chemiczno-metalurgicznej grupy Boryszew. Solange i Krzysztof Olszewscy to 
założyciele Solaris Bus & Coach, liczącego się w Europie producenta m.in autobusów i tramwajów. Tadeusz 
Chmiel to właściciel Black-Red-White, największej w kraju fabryki mebli. Zbigniew Komorowski to założyciel 
firmy Bakoma. 

 

*** 
 

 


