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Życzymy udanej sesji egzaminacyjnej!  

 Gospodarka 

 Orlen rozwija sieć paliw. Na koniec 2018r. grupa 

miała 2803 stacje, z czego 1787 w Polsce. W okresie tym 

otwarto w Polsce 44 nowe punkty, a zamknięto 33. Orlen 

działa również w Niemczech (582 stacje), Czechach (409) i 

na Litwie (25). 

 Sejm nie zajmie się projektem nowelizacji ustawy o 

opłatach abonamentowych. Projekt zakładał 

wprowadzenie rekompensaty dla publicznych środków 

radiofonii i telewizji w wysokości 1,26 mld zł. Dotyczy ona 

ubytku w opłatach abonamentowych za okres 2018-19. 

 Liczba turystów rdr od stycznia do listopada w 2018 

wyższa o 1,8 mln. Jest to wzrost o ponad 6 proc. Najwięcej 

turystów w omawianym przyjechało do Polski z Niemiec, 

Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy. W pierwszych 11 miesiącach 

roku w Polsce udzielono 83,6 mln noclegów. 

 Ponad 4,5 tys. skarg na operatorów do UKE. Średni 

czas rozpatrywania sprawy to 3 tygodnie. Najczęściej skargi 

dotyczą źle naliczonych faktur i problemów z rozwiązaniem 

umowy. 

 ME z projektem Krajowego Planu na Rzecz Energii i 

Klimatu. Dokument liczy 150 stron i trafił do konsultacji 

publicznych, które zakończą się 18 lutego. Głównym 

paliwem w elektroenergetyce zgodnie z założeniami planu 

pozostanie węgiel. 

 Koniec testów personalizacji blankietów e-

dowodów. Nowe dokumenty mają być wydawane od 

marca. Wymienianie posiadanych obecnie dowodów nie 

będzie konieczne, zachowają ważność zgodnie z 

zamieszczonymi na nich terminami. 

 Sejm uchwalił nowelę w sprawie prawa własności 

przemysłowej dotyczącej znaków towarowych. Zgodnie z 

postanowieniami noweli nie będzie trzeba przedstawiać ich 

w formie graficznej. Ma ona również ułatwić walkę z 

podróbkami. 

 Instytucje finansowe  

 Poszkodowani w GetBack chwalą nowe przepisy. 

Nowe przepisy przyjęte w tym tygodniu przez rząd podobają 

się poszkodowanym w GetBack. Jest to ogromne ułatwienie 

dla poszkodowanych w aferach finansowo-gospodarczych 

celem dochodzenia swoich roszczeń i praw. Rząd przyjął 

projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych. Przygotowane przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości mają umożliwić zdecydowaną walkę z 

nieuczciwymi firmami, które oszukują Polaków i narażają na 

straty polskie państwo. 

 Mapy ekonomiczne  

 

 Rynki finansowe  

 W Jastrzębskiej Spółce Węglowej produkcja węgla 

wyniosła 3,74 mln ton w IV kw. 2018 r. W 2017 była 

mniejsza i wynosiła 3,47 mln ton. 

 Sprzedano Orange Real Estate spółkę zależną Orange 

Polska. Zajmowała się ona zarządzaniem nieruchomości, 

nabywcą jest General Property sp. z o.o. 

 PGNiG zakończyło aktywność w Islamskiej Republice 

Iranu. Na złożu Soumar z końcem października 2018r. PGNiG 

zakończyło aktywność z powodu na ryzyko wynikające 

przywrócenia przez USA sankcji za aktywność w sektorze 

energetycznym Iranu. 

 Biomed Lublin poinformował o przejściowym braku 

dostępności produktu leczniczego. Powodem są 

przedłużające       się      badania kontrolne     szczepionki 

 



przeciwgruźliczej BCG 10. 

 PKP Polskie Linie Kolejowe współpracuje z zarządem 

Morskiego Portu Police. Dzięki temu jest możliwość 

rozpoczęcia prac nad powstaniem bezpośredniego 

połączenia kolejowego z portem w Policach. 

 Pallad droższy od złota.  Cena uncji palladu po raz 

pierwszy w historii zbliża się do bariery 1400 dolarów, czyli o 

blisko sto dolarów drożej niż uncja złota.  Od początku roku 

ten metal podrożał o ponad 15% po tym, jak rok 2018 

zwieńczył zwyżką o 11,5%, rok wcześniej drożejąc o 56%, a 

dwa lata wcześniej o 21%. Był to wzrost z niespełna 500 

USD/oz na początku 2016 roku do blisko 1400 USD/oz w 

styczniu ’19. 

 Miedź w Londynie zyskuje. Miedź w dostawach 3-

miesięcznych jest wyceniana po 5 980,50 USD, po zwyżce o 

0,2%. To już trzecia taka sesja z rzędu, bo władze Chin 

przystępują do silniejszego stymulowania wzrostu 

gospodarczego. 

 USA biją rekordy w produkcji ropy - surowiec tanieje. 

Ropa w USA tanieje w reakcji na rekordową amerykańską 

produkcję surowca. W takiej sytuacji cięcia dostaw ropy z 

OPEC+ na niewiele się zdadzą. Baryłka ropy West Texas 

Intermediate w dostawach na luty na giełdzie paliw NYMEX 

w Nowym Jorku jest wyceniana po 51,92 USD za baryłkę, po 

zniżce o 0,73 proc.

 Spółka tygodnia  

 

Tauron Polska Energia SA jest jedną z największych firm 

energetycznych w Polsce, obejmując działaniem 18% 

powierzchni kraju. Przedsiębiorstwo jest krajowym liderem 

pod względem dystrybucji energii elektrycznej i zajmuje 

drugie miejsce pod względem produkcji. Podstawowe 

obszary działalności grupy tworzące energetyczny łańcuch 

wartości to: wydobycie węgla kamiennego, wytwarzanie, 

dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej oraz ciepła. Spółka 

Tauron Polska Energia SA została założona w 2006 r., a jej 

debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 

odbył się 4 lata później. Przychody ze sprzedaży 3q 2018 

4.476 mld, zysk netto  3q 2018 286 mln. Wskaźniki 

cena/wartość księgowa 3q 2018 (P/BV): 0.21, cena/przychody 

ze sprzedaży 3q 2018 (P/S):  0.22, cena/zysk operacyjny 3q 

2018(P/E): 4.09, zwrot z aktywów ROA 2.92%, zwrot z 

kapitału własnego ROE 5,60%.

   
 Województwa z najwyższą wartością dodaną brutto per capita w latach 2004-2016 (w zł).  

 
Największą wartość dodaną brutto wśród w 2017 roku posiadało 

region Mazowiecki, wynosiła ona 68335 w przeliczeniu per 

capita. Kolejnymi województwami pod względem tej wartości 

były dolnośląskie (47400 zł), wielkopolskie (46679zł), śląskie 

(44330 zł), pomorskie (41443 zł), łódzkie (39926 zł). 

Najmniejsze wartości miały Świętokrzyskie (30591 zł), 

warmińsko-mazurskie (30485 zł), lubelskie (29476 zł). Największa 

dynamika wzrostu wartości brutto wśród województw była w 

dolnośląskim, porównując 2016 z 2004 zmieniła się o 109% (z 

21872 do 47400). 

 

 
 
Źródło: Bank Danych Lokalnych 

 
 

 Dane statystyczne   

   
Makroekonomia Data 
PKB r/r 5,1% 09.2018 

CPI 1,74% 09.2018 

Stopa bezrobocia 5,7% 09.2018 

Wynagrodzenie prz. 4 798 zł 08.2018 

Produkcja 
przemysłowa 

4,70% 11.2018 

Stopa referencyjna 
NBP 

1,5% 12.2018 
 

Stawki / Kursy 
walut  

1T ∆bps 

WIBOR 3M 1,72 0,00 
EURIBOR 3M -0,704 -0,2 
LIBOR CHF 3M -0,308    0,00 
EUR/PLN 4,29    0,09 
USD/PLN 3,77  0,26 
CHF/PLN 3,79  0,17 
EUR/USD 1,14 -0,17 

 

Giełdy (pkt) 1T ∆ % 
WIG  60 290 0,66 

WIG 20  2 378 0,80 

DAX 11 206 2,63 

FTSE  6 968 1,95 

DJI 24 630 1,75 

S&P500 2 666                 1,14 
  


