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 Gospodarka 

 Wody Polskie wygrywają sprawy dotyczące wody i 

ścieków. Dotyczyły one samorządów chcących podwyższyć 

opłaty za dostarczanie wody i odbiór ścieków od 

mieszkańców. Trzy sprawy zostały już wygrany przez WP, a 4 

kolejne są rozpatrywane. 

 Wydłużone kadencje w „Solidarności”. Od teraz będą 

one wynosić nie 4, a 5 lat. Zmiana dotyczy władz 

wykonawczych na wszystkich szczeblach i obowiązuje od już 

rozpoczętej kadencji. 

 Powstaną nowe załączniki graficzne do ustawy o 

symbolach państwowych. W praktyce mają dodatkowe 

wersje godła dopasowane do aktualnych technologii. 

Powstanie między innymi wersja, którą można pomniejszać i 

powiększać, płaska oraz czarno-biała. 

 Osłabienie dynamiki wzrostu cen pszenicy i żyta. 

IERiGŻ podaje, że wzrostowe ruchy cen mogą zakończyć się 

na przełomie I i II kw. 2019r. Eksperci podają, że ceny mogą 

być od 10 do ponad 20 proc. wyższe niż w poprzednim 

sezonie. 

 Zwiększone działania kontrolne ULC wobec PLL LOT. 

Sprawdzano m. in. stan maszyn i kwalifikacje pracowników. 

Ma to związek ze strajkiem w szeregach przewoźnika. Jego 

uczestnikami są stewardessy i piloci. Zdaniem spółki strajk 

jest nielegalny. 

 Zmiany w prawie energetycznym. Urząd Regulacji 

Energetyki będzie miał dwóch prezesów. Projekt przewiduje 

również, że nabór na Prezesa URE będzie przeprowadzał 

zespół powołany przez ME.  

 

 Instytucje finansowe  

 Orange Polska z własnym bankiem w 2021. Spółka 

Orange Polska planuje w 2021 roku sprzedaż usług 

bankowych za pośrednictwem własnego Orange Banku. 

Jednocześnie Orange zakończy wieloletnią współpracę w 

zakresie obsługi bankowej klientów z mBankiem. 

 UOKiK wymaga zmiany procedury w PZU. Urząd 

Ochrony Konkurencji i Konsumenta nakazał PZU zmianę 

procedur dotyczących przedłużania ubezpieczeń OC dla 

kierowców. Dotychczasowe praktyki PZU ograniczały prawo 

kierowców do wypowiedzenia i  automatycznie przedłużały 

umowy. Często prowadziło to do podwójnego ubezpieczenia 

OC samochodu. Nie została jednak nałożona kara, ze 

względu na niezwłoczne wprowadzenie przez PZU pakiet 

poprawek mających na celu zakończenie tego procederu. 

 Mapy ekonomiczne  

 

 Rynki finansowe  

 PKP Cargo z nowymi lokomotywami od Newagu. 

Kontrakt dotyczy zakupu trzech 6-osiowych lokomotyw 

towarowych “Dragon 2”. Jego wartość to 45,3 mln zł. 

 Qumak przygotowuje wniosek o upadłości. W 

związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą 

restrukturyzacji spółki, Qumak zdecydował się na 

przygotowywanie wniosku o upadłości spółki. Jednak 

pomimo rozpoczęcia tej procedury zarząd wciąż poszukuje 

inwestora strategicznego, który mógłby podjąć się 

finansowania procesu restrukturyzacji spółki.  

 PGNiG planuje zagospodarowanie złoża w Norwegii. 

Spółka PGNiG Upstream Norway zamierza zakończyć 

przygotowywanie zagospodarowania złoża gazu Fogelberg w 

Norwegii do listopada 2019 roku. Według wstępnych 

szacunków zasobność złoża wynosi od 7 do 14 mld metrów 

sześciennych. Gaz ma być transportowany do Polski za 

pośrednictwem budowanego gazociągu Baltic Pipe. 

 



 Takiej spadkowej serii nie było od   sierpnia.    Na 

rynkach ropy kończy się już trzeci z kolei tydzień ze zniżką 

cen surowca - na giełdzie w Nowym Jorku o 3 proc., a w 

Londynie o 4,2 proc. Baryłka ropy West Texas Intermediate 

(WTI) w dostawach na grudzień na giełdzie paliw NYMEX w 

Nowym Jorku jest wyceniana po 66,73 dol. za baryłkę, po 

zniżce o 0,9 proc. 

 Dolar i frank idą w górę. Od początku roku 

szwajcarska waluta zdrożała o ponad 20, a amerykańska ok. 

30 gr. Słabnąca koniunktura w strefie euro połączona z 

turbulencjami rynkowymi oraz pogarszającymi się 

perspektywami wzrostu PKB dla Polski mogą spowodować, 

że zarówno za dolara, jak i za franka pod koniec roku 

będziemy płacić nawet 4 zł 

 Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje, a 

zbliżający się ku końcowi październik metal może zakończyć 

na najniższym poziomie od miesiąca. Miedź w dostawach 3-

miesięcznych na LME kosztowała po otwarciu handlu 

6165,50 USD za tonę, po zniżce notowań o 0,2 proc., ale jego 

cena spadła o 1 proc. do 6115 USD za tonę, najniżej od 11 

października.  

 Spółka tygodnia  

 

Neuca  jeden z liderów w hurtowej dystrybucji 

farmaceutyków w Polsce. Grupa poprzez spółkę Synoptis 

Pharma, prowadzi działalność w zakresie zarządzania 

produktami własnymi: Apteo, Genoptim, CERA+. W skład 

Grupy wchodzi również spółka NEUCA MED, odpowiedzialna 

za rozwój usług i produktów dla pacjenta. Neuca prowadzi 

przychodnie lekarskie „Świat Zdrowia”, laboratoria zajmujące 

się badaniami klinicznymi oraz spółka odpowiedzialna za 

rozwój usług telemedycznych. Główna siedziba spółki 

znajduje się w zachodniej części Bydgoszczy w dzielnicy 

Bydgoskie Przedmieście. Spółka notowana jest na GPW od 

2004 r., a obecnie znajduje się w rankingu najmocniej 

rosnących spółek. Głównym akcjonariuszem jest firma „Herba 

– Kazimierz Michał”, która posiada ponad 45% akcji. 

Znaczącym akcjonariuszem jest także FPT Foundation, która 

posiada ponad 10-procentowy pakiet akcji. Spółka regularnie 

wypłaca swoim udziałowcom dywidendę. W 2016 r. zysk 

netto przypadający na akcję (EPS) wynosił 22 zł, a dywidenda 

na akcję (DPS) 5,75 zł. W 2017 r. spółka osiągnęła 7,5 mld zł 

przychodów ze sprzedaży i zysk brutto 123 mln zł. Wskaźniki 

finansowe: ROA 3,23%, ROE 14,43%, cena/wartość księgowa 

(P/BV) 1,91; cena/zysk (P/E) 17; cena/sprzedaż (P/S) 0,17. 

 

   
 Nakłady na badania i rozwój (w mln zł) w województwie mazowieckim w latach 2007-2016  

 
 

W 2016 roku nakłady na B+R wynosiły w województwie 
mazowieckim ok. 6,9 mld zł co stanowiło 38,33 poniesionych 
nakładów w Polsce (ok. 18 mld), co stanowi na jednego 
mieszkańca województwa 780 zł. Porównując rok 2016 z 2007 
dynamika zjawiska wynosiła 251%. Nakłady na działalność 
badawczą i rozwojową przeznaczono na dziedziny nauki 
inżynieryjne i technologiczne (3392,2 mln zł), nauki 
przyrodnicze (1560,9 mln zł), nauki społeczne (769,1 mln zł), 
nauki medyczne i nauki o zdrowiu (756,8 mln zł), nauki 
rolnicze i weterynaryjne (200,5 mln zł)  oraz nauki 
humanistyczne i sztuki (198,9 mln zł) 
 

 

 

             

Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników 
Statystycznych Województwa Mazowieckiego 2008-2017. 

 

 Dane statystyczne   

   
Makroekonomia Data 
PKB r/r 5,2% I. 2018 

CPI 1,74% 2018.09 

Stopa bezrobocia 5,8% 2018.08 

Wynagrodzenie prz. 4 848 zł 2018.06 

Produkcja 
przemysłowa 

2,80% 2018.09 

Stopa referencyjna 
NBP 

1,5% 2018.07 
 

Stawki / Kursy 
walut  

1T ∆bps 

WIBOR 3M 1,72 -0,00 
EURIBOR 3M -0,317 0,00 
LIBOR CHF 3M -0,7424 0,00 
EUR/PLN 4,31   0,00 
USD/PLN 3,79 0,27 
CHF/PLN 3,79 0,03 
EUR/USD 1,14 0,28 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 
WIG  54 027 -2,25 

WIG 20  2 083 -2,8 

DAX 11 201 -0,94 

FTSE  6 940 -0,92 

DJI 24 688 -1,19 

S&P500 2 659             -1,73 
 

 


