fotografia
„Hades?” Tomasza Tomaszewskiego
Press Club Polska (Krakowskie Przedmieście
64) zaprasza na wystawę Tomasza Tomaszewskiego zatytułowaną „Hades?”. Zobaczyć na
niej będzie można zdjęcia fotografa z podpisami Dariusza Kortko. Wystawa jest fragmentem
projektu fotograficznego „Cześć Pracy”, który
zdobył pierwszą nagrodę w amerykańskim
konkursie SocialDocumentary.net.
Wernisaż odbędzie się 13 stycznia o godz.
18:00. Wystawa potrwa do 13 lutego.
www.pressclub.pl
„Kontrasty”
Pierwsza w tym roku wystawa w Galerii Obok
ZPAF poświecona jest muzyce klasycznej i
tradycyjnej. Swoje prace pokazuje Norbert
Roztocki, a projekt nosi tytuł „Kontrasty”.
Wystawę można oglądać do 31 stycznia.
www.go.zpaf.pl
Ferie z fotografią
Muzeum Historii Fotografii im. Walerego
Rzewuskiego w Krakowie zaprasza na cykl
wykładów, podczas których omawiane będą
m.in: techniki fotograficzne w XIX wieku,
postać L. J. M. Daguerre’a, czy fotografia
artystyczna w Polsce i na świecie. Aby uczestniczyć w wykładach zgłoszenia należy składać
w sekretariacie muzeum do 15 stycznia 2010
roku. Szczegółowych informacji dotyczących
charakteru poszczególnych wykładów udziela
dział oświatowy, wystaw i promocji MHF.
www.mhf.krakow.pl
Kalendarz Fotografa 2010
Wydawnictwo Universitas podczas targów
książki w Krakowie zaprezentowało kalendarz
dla fotografów zawierający 260 stron w
formacie 14x18 cm. Kalendarium tygodniowe
wzbogacone zostało o fotografie Anny Bodnar.
Publikacja zawiera również sporo przydatnych
informacji o galeriach, szkołach czy wydarzeniach fotograficznych. Koszt: 24 zł.
www.f5-ksiegarnia.pl
Sen cienia
„Człowiek jest snem cienia” to książka Janusza
Leśniaka, artysty fotografa, członka ZPAF
zawierająca wybrane prace z wielowątkowych
cykli określanych jako leśniaki i leśniaki-mandale. To pierwsza tak obszerna prezentacja
twórczości artysty konsekwentnie podejmującego temat egzystencjalizmu i duchowości
człowieka. Przedstawione tutaj zdjęcia zostały
wykonane w różnych technikach (m.in. fotografii czarno-białej, barwnej czy polaroidowej).
Koszt: 25zł. www.f5-ksiegarnia.pl
Konkurs foto
Serwis fotografuj.pl zaprasza do udziału w
konkursie fotograficznym na temat „Zima w
obiektywie”. Na zwycięzców czekają bony
zakupowe do internetowego sklepu fotograficznego. Prace konkursowe można zgłaszać
on-line do 31 stycznia 2010 roku.
www.fotografuj.pl
Ewelina Petryka
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Trochę snobizmu

nie zaszkodzi
Niedzielne południe, siedziba
Stowarzyszenia Polskich Artystów i
Fotografików. Trwa V Jesienna Aukcja
Fotografii Polskiej. Na sali zaledwie
kilka osób, jedna licytująca, dwie
dodatkowo zadeklarowane przez Internet. Pięć sprzedanych zdjęć, każde
po cenie wywoławczej. Czy to jest
właśnie kwintesencja polskiego rynku
fotografii kolekcjonerskiej?

Katarzyna Siewruk
Jeśli oceniać go tylko po tym wydarzeniu –
rzeczywiście, wyglądałoby na to, że rynek
ten w Polsce nawet nie raczkuje. Aukcja
ZPAF-u to na szczęście tylko margines. - Środowisko kolekcjonerów jest małe, ale stale
i dynamicznie się powiększa; rzeczywistość
wygląda inaczej, przekonuje Agnieszka
Gniotek, krytyk sztuki związana z rynkiem
fotografii kolekcjonerskiej w Polsce niemal
od początku jego istnienia. Zaznacza, że
bardzo daleko nam do rozwiniętego obrotu
fotografią z Europy Zachodniej czy USA,
który rozpoczął się już w latach 20. XX w.,
ale i rynek dzieł sztuki kształtuje się u nas
właściwie dopiero od 1989 roku.
Za moment powstania rynku fotografii
kolekcjonerskiej w Polsce uznaje się pierwszą
aukcję Domu Aukcyjnego PolswissArt w
2003 roku, która okazała się na tyle dużym
sukcesem, że zorganizowane zostały następne. Po wycofaniu się PolswissArtu, fotografią
zajął się Dom Aukcyjny Rempex, później we
współpracy z portalem rynku sztuki artinfo.pl
– i do tej pory, dwa razy do roku, organizuje
profesjonalne, coraz lepsze aukcje. Mimo że
ilość kolekcjonerów zwiększyła się wielokrotnie (początkowo było ich dwóch, może

trzech), ceny, szczególnie w porównaniu do
cen na świecie, są wciąż bardzo okazyjne.
Środowisko i rynek fotografii w Polsce
boryka się z szeregiem problemów. Trudno
było przekonać twórców, żeby przygotowywali zdjęcia w sposób, który zapewni im
jakość kolekcjonerską, odbiorców jest ciągle
stosunkowo niewielu. Diagnoza Agnieszki Gniotek jest miażdżąca: mamy trochę
mentalność mieszczańską, doceniamy olej
na płótnie, najlepiej w złotych ramach. Być
może dlatego właśnie tak niewielu jest teoretyków, pasjonatów i kolekcjonerów fotografii,
a także wydawców publikacji o tej tematyce.
W Polsce w niewielkim stopniu naucza
się teorii fotografii, historyczne całościowe
opracowanie jej historii nie istnieje, osoby
zajmujące się jej krytyką wyliczyć można na

Fotofora

W Internecie o fotografii można znaleźć prawie wszystko.
Nowinki techniczne, giełda, testy aparatów i obiektywów,
ciemnia cyfrowa i tradycyjna, informacje o konkursach i
wystawach - to tylko garstka z setek wątków poruszanych na
forach internetowych poświęconych fotografii.

Ewelina Petryka
Dla przykładu: cyberfoto.pl. Forum dość popularne, bo według statystyk jest na nim zarejestrowanych ok. 45 tys. użytkowników. Pojawia
się tam sporo tematów: począwszy od tego, jak wybrać odpowiedni
aparat, po giełdę fotograficzną i oferty pracy (związane oczywiście z
fotografią). Ciekawie zaprezentowany jest dział porad dla początkujących, cyberfoto.pl/szkola-fotografowania-ksiazka-on-line. Artykuły
zrealizowane w postaci książki online – czyta się je i ogląda z wielkim
zainteresowaniem. Natomiast dla tych, którzy nabyli już umiejętność
sprawnej obróbki cyfrowej, administratorzy proponują konkurs „Rawomania”, polegający na jak najlepszym wywołaniu – tego samego dla
wszystkich – surowego pliku Raw: cyberfoto.pl/rawomania.
Fani plenerów fotograficznych i podróży powinni zajrzeć na forum
Nikona, forum.nikon.org.pl/forumdisplay.php?f=97. Opisy wypraw,
ciekawych miejsc, fotorelacje z różnych zakątków świata – do tego
możliwość zapisania się na cyklicznie organizowane warsztaty czy
plenery fotograficzne.
Kolejnym interesującym forum jest forfoto.pl . Kto interesuje się
modą, jest lub chce zostać fotomodelem/fotomodelką, może zgłosić tu
swoją ofertę, forfoto.pl/forumdisplay.php?fid=84. Forum oferuje także
kilka ciekawych konkursów, np. Ring – rzuca się wyzwanie rywalowi,
ustala temat i rywalizuje oko w oko, zdjęcie w zdjęcie, forfoto.pl/forumdisplay.php?fid=60.
Gdy trudno się zdecydować, jaki aparat lub obiektyw kupić, portal
foto.recenzja.pl/porownaj.html przygotował opcje do porównania
dwóch wybranych sprzętów. Program wyszukuje i przedstawia nam
wyniki w postaci czytelnej tabelki.
Godne polecenia są także: forum.fotopolis.pl, fotoarts.pl,
digart.pl/forum/tematy/4/Fotografia.html.

poczekaniu, galerii fotografii jest kilka. Mimo
to, liczba kolekcjonerów rośnie i wydaje
się, że inwestowanie w zdjęcia jest bardzo
dobrym interesem.
Dlaczego? Ceny u nas są wciąż relatywnie
niskie, więc właściwie każdy może zacząć
kolekcjonować, kierując się zarówno kryterium inwestycji, jak i estetyki. Najdroższe w
polskiej historii zdjęcie – „Kolaps przy lampie”
Witkacego –
sprzedane zostało
za 135 tysięcy
złotych na pierwszej profesjonalnej
aukcji. Rekord ten
nie został pobity
do tej pory, choć
zdarzają się zdjęcia sprzedawane
za kilkadziesiąt
tysięcy – rzadko,
lecz nie budzi to
już powszechnego zdziwienia.
Przy cenach światowych (dochodzących nawet
do kilku milionów
dolarów) to niedużo. Szczególnie,
że pojawiają się
u nas perełki za
zaledwie kilkaset złotych. Poza tym rynek
jest młody; wartość zdjęć rośnie w tempie,
którego żaden Kossak już nie osiągnie.
Mówiąc o cenach, dostępności i kolekcjonerach, Agnieszka Gniotek zaznacza, że
to świetna odmiana nieco snobistycznego
hobby, która może być kolejną alternatywą
dla gry w golfa. Być może ten snobizm, pojmowany jak najbardziej pozytywnie, będzie
jedną z cegiełek, które sprawią, że Polacy
zaczną bardziej doceniać fotografię. To może
okazać się szansą dla całego środowiska – i
to nie tylko w wymiarze finansowym, ale
również pod względem poszerzania wiedzy
o polskiej sztuce, i w rozwijania zachodnich
trendów na swój własny, twórczy sposób.

Jedna kolekcja

muzealna

Mieszanka różnych technik, stylów, spojrzeń, a także osobowości w fotografii. W nienagannej formie i przystępnej cenie.
Tak krótko można scharakteryzować kolejną pozycję wydawnictwa Taschen „Fotografia XX wieku”, będącą prezentacją
jedynie skromnego fragmentu imponującej kolekcji Muzeum
Ludwig w Kolonii, która od ponad trzydziestu lat gromadzi
najważniejsze dzieła najwybitniejszych przedstawicieli sztuki
fotograficznej.

Mateusz Baj
W albumie znalazło się 860 prac
wykonanych przez 278 fotografów –
niezwykle istotnych, swoją twórczością wywierających ogromny wpływ
na liczącą 170 lat młodszą siostrę
malarstwa. Pozycja zawiera fotografie będące doskonałym obrazem
fotografii artystycznej XX wieku, począwszy od piktorializmu, reprezentowanego m.in. przez Alvina Longdona
Couburna, poprzez zdjęcia reporterskie Henriego Cartiere-Bressona i Roberta Cappy. Fotografię bezpośrednią
reprezentują Anselm Adams, Walker
Evans czy Dorothea Lange. Wśród fotografów mody znajdziemy takie
wielkie nazwiska, jak: Cecil Beaton, Richard Avedon. Włączono także kluczowe postacie fotografii eksperymentalnej, m.in. László Nagya, Herberta
Lista, Otto Steinerta. Album został wydany na dobrej jakości papierze, co
w tym przypadku jest istotne zawierający czasami zbyt małe reprodukcje.
W albumie zawarto również zwięzłe, lecz nie zdawkowe informacje na
temat życia i twórczości prezentowanych autorów.
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Magdalena Karst-Adamczyk

Przedsiębiorcy
podzieleni

POLSKA DROGA DO EURO

Projekt dofinansowany
ze środków Narodowego
Banku Polskiego

Narty w strefie euro
Perspektywa ciekawego wyjazdu na ferie
to najlepsza recepta na posylwestrową
depresję. Jeśli komuś znudziły się już
rodzime Tatry i Sudety, warto sprawdzić
jak jeździ się na nartach we Włoszech
czy Francji. Tym bardziej, że opinie
o horrendalnych cenach w całej strefie
euro są co najmniej przesadzone.

Tomasz Betka
Chociaż po rekordowym kursie złotego na poziomie 3,2 zł w stosunku do
euro z lipca 2008 roku pozostały już
tylko wspomnienia, to i tak złoty jest w
tej chwili zdecydowanie silniejszy niż
podczas ubiegłorocznych wyjazdów
Polaków na ferie zimowe
do Eurolandu. Biorąc
pod uwagę fakt, że nawet
wówczas nie brakowało
chętnych na wyjazdy
za granicę, również w
najbliższych tygodniach
możemy się spodziewać
na unijnych stokach wielu
naszych rodaków.

w Norwegii na poziomie aż 148.
Za transport na terenie Włoch
i Francji zapłacimy zdecydowanie
mniej. Nieporównywalnie tańszy
będzie również pobyt w tamtejszych
górskich kurortach. - Bardzo wiele
zależy od tego, w jakim okresie i gdzie
dokładnie zamierzamy się wybrać na

Wbrew pozorom, ceny noclegów we
Włoszech i Francji nie są tak wysokie,
jak mogłoby się wydawać. Magdalena
Tyka, absolwentka prawa, wybrała się
w marcu ubiegłego roku na tygodniowe narty do położonego we włoskich
Dolomitach Sexten. - Nocleg w 5-osobowym apartamencie kosztował mnie
trochę ponad 30 euro. Za cały wyjazd
zapłaciłam około 2 tys. złotych, ale nie
można zapominać o bardzo wysokim
kursie euro w tamtym okresie - wspomina Magda.
Droższe niż w Polsce jest we Włoszech i Francji również jedzenie. Nie
są to jednak różnice radykalne. Woda,
soki i piwo są droższe o mniej więcej
25 proc., a największe przebicie ma
miejsce w przypadku świeżego mięsa
i pieczywa. - Obiad knajpie można
zjeść za mniej niż 10 euro, ale nie będą
to dania mięsne, raczej pizza, makaron
z sosem czy lasagne.

fot. sxc.hu
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Najdrożej
poza strefą

Piotrek Dąbrowski od
kilku lat organizuje wyjazdy
„Ferie Akademickie”.
Najbardziej popularne
kierunki to Włochy i Francja. W tym roku głównym
miejscem pobytu będzie
zlokalizowane w południowych Alpach francuskie
Les Orres - Zdecydowanie
najdroższym krajem alpejskim jest Szwajcaria. Ceny
w szwajcarskich Alpach to
istny kosmos - opowiada Piotrek. Wiadomo jednak, że państwo Helwetów
konsekwentnie pozostaje zarówno
poza Unią, jak i poza strefą euro. W
sąsiadującej ze Szwajcarią Austrii ceny
są już wyraźnie niższe. Z badań Eurostatu wynika jednoznacznie, że kraje
europejskie o najwyższym poziomie
cen albo nie przyjęły wspólnej waluty,
albo całkowicie podziękowały za integrację z UE. Jeżeli średni poziom cen
w państwach Starej Unii przyjmiemy za
100, to na przykład ceny transportu w
Danii kształtują się na poziomie 142, a

narty - podkreśla Piotrek Dąbrowski.
Najdroższy jest okres świąteczny i
niestety właśnie termin ferii zimowych.
Sześciodniowy karnet na wyciągi to
koszt około 140-160 euro. W najbardziej znanych miejscowościach jest on
wyższy i przekracza nawet 200 euro.
- Poza sezonem można za to liczyć
na 25-procentowe rabaty, a czasem
nawet na darmowy skipass dodawany
do zakwaterowania - przekonuje
organizator „Ferii Akademickich”.
Ceny wyciągów to oczywiście
nie jedyne koszty pobytu na feriach.

Ceny w barach i kawiarniach na
stokach są wysokie - za puszkę coli,
która w sklepie kosztuje 80 eurocentów, zapłacimy na francuskim stoku
nawet 3 euro - ostrzega Piotrek.

Rysy od słowackiej strony

Jeżeli jednak magia Tatr jest dla kogoś nieporównywalna z niczym innym,
w tym roku ma wyjątkową okazję, aby
spojrzeć na Rysy od słowackiej strony.
Podróż na linii Warszawa-Poprad zajmuje teraz nieco ponad godzinę, bo
Słowacy uruchomili z myślą o polskich

turystach specjalne połączenie
lotnicze. Przekonanie, że po
wprowadzeniu wspólnej waluty,
Słowacja przestała być krajem na
polską kieszeń, okazuje się mitem.
Cena przelotu z Warszawy do
Popradu wynosi zaledwie 33
euro. Za tygodniowy pobyt w
hotelu i skipass w największym
słowackim ośrodku narciarskim
w Niskich Tatrach zapłacimy w
sumie niecałe 200 euro. Piwa w
restauracji napijemy za mniej niż
2 euro, a za 7 euro zjemy dobry
obiad. A trzeba pamiętać, że nasi
południowi sąsiedzi oferują przy
tym profesjonalnie przygotowane
stoki narciarskie, nowoczesne
wyciągi i kolejki, a także ośrodki
termalne i aquaparki w nieosiągalnej dla nas jakości.
Niezależnie od tego, w którym
kraju strefy euro chcielibyśmy
spędzić ferie, warto
pamiętać o wymianie
waluty przed przekroczeniem polskiej
granicy. - Pieniądze
wymieniłam w Polsce,
chociaż zdarzało mi
się także płacić we
Włoszech kartą przypomina sobie
Magda. A Piotrek ma
poważne wątpliwości,
czy w zachodnioeuropejskich krajach
w ogóle dałoby się
cokolwiek zrobić z
naszą walutą. - Jeszcze
się nie spotkałem się,
aby w lokalnym banku
można było wymienić
złotego na euro. Mało
tego, nawet na lotniskach w Mediolanie
czy w Grenoble nie
przyjmują polskich
pieniędzy - podsumowuje Piotrek Dąbrowski. Problemu
nie byłoby z tym na Słowacji,
ale kurs wymiany z pewnością
nie zadowoli wychodzącego z
kantoru turysty.
Natomiast przy odpowiednim
zaplanowaniu wyjazdu, wcześniejszej rezerwacji noclegu oraz
zabraniu ze sobą zapasu żywności,
pobyt w strefie euro nie powinien
zrujnować domowego budżetu.

Zamiana złotego na euro nie
spowoduje najprawdopodobniej wzrostu cen, gdyż efekty
zaokrągleń w górę podczas
przeliczenia cen na euro były
niewielkie. Doświadczenia
Słowacji pokazują, że nie doszło
tam do wzrostu cen, lecz ceny w
Polsce relatywnie spadły z powodu spadku kursu złotego do
euro. Uważają, że wejście Polski
do unii walutowej wywoła
inflację, w wyniku której polskie
społeczeństwo zubożeje i zrezygnuje z wielu towarów i usług,
które nie są towarami i usługami
pierwszej potrzeby. Niezależnie
od opinii dni złotego są policzone, a epoka euro
– nieuchronna i konieczna.
Tadeusz Pudło,
producent okien
z Lubelszczyzny
Im wcześniej
staniemy się częścią
strefy euro, tym
lepiej. Dotyczy to w
równym stopniu firm
takich jak moja, obecnych zarówno na polskim jak i europejskim
rynku, jak i mniejszych polskich przedsiębiorstw. Wszyscy jesteśmy w jednakowym
stopniu uzależnieni od euro, bo polska
gospodarka uzależniona jest od gospodarki Europy. Za większą część półfabrykatów
już dziś płacę w europejskiej walucie. Nie
obawiam się więc, że wejście Polski do
strefy euro, zmusi mnie do podniesienia
cen i obniży konkurencyjność firmy, bo
koszty które ponoszę w euro, od kilku lat
kształtują ostateczną cenę towarów. Poza
tym moja firma coraz więcej produkuje
na rynki europejskie. Na tych transakcjach
zarabiają przede wszystkim banki, które
wykorzystują różnice kursowe, natomiast ja
oraz inni producenci handlujący z Europą,
ponosimy z tego tytułu duże straty. Traci
firma, tracę ja, tracą moi pracownicy. Każdy
kolejny rok poza strefą euro zwiększa tylko
skalę strat. Zamiana złotego na euro to
większe zyski dla polskich przedsiębiorców
i większe pensje dla polskich pracowników.
Mariusz Chrzanowski,
właściciel sklepu internetowego
Moja firma od kilku lat zajmuje się importem towarów wyposażenia wnętrz i często
ponoszę koszty, wynikające z ryzyka kursowego. Wprowadzenie w Polsce waluty
euro dałoby stabilizację mojej firmie, ale
także wielu innym, szczególnie mniejszym
przedsiębiorstwom. Ale wyeliminowanie
ryzyka kursowego, które spędza sen z powiek, nie jest jedyną oczekiwaną korzyścią.
Wraz z wprowadzeniem euro zapewne
zmniejszą się koszty prowadzenia firm,
które rozliczają się w euro - odejdą
koszty i znikną różnice ponoszone przy
przewalutowaniu środków. Liczę również
na to, iż będzie większa dostępność i konkurencyjność kredytów z niższymi stopami
procentowymi dla przedsiębiorstw, co
wielu firmom dałoby możliwość rozwoju i
większych inwestycji.
Beata Deleszkiewicz,
właścicielka salonu fryzjerskiego
w średniej wielkości miasteczku
Podróżując po Europie, zawsze zerkam na
ceny w salonach fryzjerskich i porównuje
je z polskimi realiami. W państwach strefy
euro nawet w małych, nieturystycznych
miejscowościach jest drożej niż u nas. Na
wprowadzeniu euro na pewno stracę.
Spodziewam się, że polskie ceny znacznie
szybciej dorównają do europejskich, niż
nasze zarobki osiągną poziom europejskich
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wynagrodzeń. A skoro ceny pójdą w górę, ludzie,
szczególnie mieszkańcy małych miejscowości,
będą szukali oszczędności i zrezygnują z usług,
które nie są usługami pierwszej potrzeby. Moim
atutem jest to, że działam na rynku od kilkunastu
lat i mam wielu stałych klientów. Będzie mi łatwiej
niż nowo otwartym zakładom fryzjerskim, co
nie znaczy, że będzie łatwo. Ale wejście Polski
do strefy euro traktuję jako rzecz nieuchronną,
a nawet konieczną. Wierzę, że po trudnych
początkach, przyjdą lepsze czasy.
Matylda Pniewska,
właścicielka kameralnej firmy
organizującej wyprawy do Afryki
Na początku
2008 roku
kilka osób
zarezerwowało
wycieczki, które
miały się odbyć
na przełomie
jesieni i zimy. Ceny ustaliliśmy w złotych. W
międzyczasie wybuchł kryzys i nasz waluta
z dnia na dzień znacząco się osłabiła. Jak
powiedzieć ludziom cieszącym się na podróż
życia, na którą być może odkładali przez lata,
że muszą dopłacić kilka tysięcy złotych albo
zrezygnować? Z dwójką zaprzyjaźnionych
klientów koszty wynikające z różnicy kursów
podzieliliśmy po połowie. Z innymi nie było
mowy o takim rozwiązaniu - dopłacałam z
własnej kieszeni, o mało nie plajtując. Dostałam
nauczkę i od tamtej pory ceny wycieczek
podaję wyłącznie w euro lub dolarach, bo
wszystkie koszty (nie licząc utrzymania biura
w Polsce) ponoszę w euro lub dolarach. Na
szczęście mogę rozliczać się w obcej walucie.
Dla mnie i dla wszystkich ludzi pracujących
w mojej branży, wprowadzenie euro byłoby
bardzo korzystne. Im wcześniej, tym lepiej.
Grzegorz Hunkiewicz,
właściciel lokalnej firmy przewozowej
Najbardziej obawiam się, że wraz z wejściem
Polski do strefy euro pójdą w górę ceny paliw i
części zamiennych do samochodów i busów. Jak
pokazuje przykład Słowacji, inflacja jest raczej
nieunikniona. To, że Słowacy mieszkający w
pobliżu polskiej granicy, wolą przejechać kilkanaście-kilkadziesiąt kilometrów, by zatankować
u nas – mówi samo za siebie. Nie obawiam się
natomiast zwiększenia konkurencji. Myślę, że
ceny polskich przewoźników w porównaniu
z europejskimi są tak atrakcyjne, że nikomu
z zagranicy nie chciałoby się ścigać za takie
pieniądze. Ale nie liczę też na to, że moja firma
zawojuje europejski rynek i zacznie świadczyć
usługi na międzynarodową skalę. W czasach
tanich lotów, coraz większej liczby lotnisk
(także w Polsce), komu chciałoby się, mając do
przebycia długą trasę, podróżować autokarem?
Przyszłość firm transportowych, które zajmują
się wyłącznie przewozem osób po Europie jest
raczej mizerna. Ale przyszłość firm takich jak
moja, o zasięgu lokalnym, po wejściu do strefy
euro także nie zapowiada się kolorowo.
Gerard Porowski,
handluje towarami
importowanymi
ze Stanów Zjednoczonych
Będąc pośrednikiem
pomiędzy importerem
a odbiorcą, ponoszę
największe ryzyko wynikające z wahania kursów.
Jeżeli złoty traci na wartości, tracę także ja, bo
muszę zapłacić więcej importerowi, z którym
umówiłem się na określoną kwotę w dolarach.
Nie mogę natomiast z dnia na dzień podnieść
ceny po jakiej towar sprzedaję, bo klienci
tego nie zrozumieją i znajdą kogoś tańszego.
Poza tym jeżeli w oczach klientów chcę być
wiarygodny, jeżeli chcę klientów do siebie
przywiązać, muszę mieć stałe ceny, nie mogę
lawirować. Wprowadzenie w Polsce euro, nawet
jeżeli koszty ponoszę w dolarach, dałoby mi
stabilizację, bo euro jest stabilną, mocną walutą.
Mógłbym wreszcie realnie oszacować koszty
jakie poniosę. Nie ukrywam jednak, że wraz z
zamianą złotego na euro może pojawić się pokusa, by na tym zarobić, podnosząc ceny swoich
towarów. Jeżeli dziś sprzedaje towar za 120 zł
to myślę, że ustaliłbym jego cenę mniej więcej
na poziomie 40 euro, a nie 30 jakby wynikało to
z dzisiejszego kursu. I spodziewam się, że każdy
przedsiębiorca będzie myślał w ten sposób.
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Zakupy

Niezbyt tanie

w euro

studiowanie

By Polska weszła do strefy euro,
musi spełnić wiele kryteriów
ekonomicznych, określonych
w Traktacie z Maastricht. Ale
ważne jest też stopniowe
eliminowanie myślenia przez
Polaków o złotym i zastępowanie
go europejską walutą. Służą temu
kampanie edukacyjne, takie jak
prowadzi NBP. Coraz częściej też
możemy się oswajać z euro
w dużych sieciach spożywczych, na
stacjach benzynowych, w hotelach
i restauracjach.
Magdalena
Karst-Adamczyk
Wiele sklepów i placówek usługowych już od
kilku lat daje klientom
możliwość zapłaty
także w europejskiej
walucie. Korzystają z tego
udogodnienia przede
wszystkim zachodni
turyści i biznesmeni, a
także polscy emigranci, przyjeżdżający ze
krajów strefy euro. Coraz
częściej jednak w euro
płacą także Polacy, którzy
właśnie wrócili z nart we
włoskich Alpach albo z
wakacji w hiszpańskim
Costa del Sol. Zamiast
tracić na ponownej
wymianie pieniędzy (tym
razem z euro na złote),
wolą zapłacić w eurowalucie za zakupy w polskim
sklepie. Jest jednak małe
ale: większość sieci, które
wprowadziły możliwość
płacenia w euro, nie
przyjmuje bilonu. Można
w nich płacić wyłącznie
banknotami, a reszta
najczęściej jest wydawana
już w złotych. Rzecz w
tym, że banki przy wymienianie bilonu pobierają dodatkową marżę,
a przecież sprzedawcy
chcą zmaksymalizować
swój zysk.
Rozporządzenie
Ministra Finansów, które
jest podstawą prawną
transakcji w euro (ale
także w innych obcych
walutach) weszło w
życie 1 maja 2004 r., a
więc w pierwszym dniu
członkostwa Polski w Unii

Europejskiej. Wcześniej w obcej walucie mogły rozliczać się tylko osoby,
które nie mają stałego zameldowania
w Polsce, a także firmy, które nie miały
u nas siedziby.

Raz drożej, raz taniej

Klienci, którzy płacą za zakupy
w euro, mają prawo do czytelnej
informacji, po jakim kursie polska
waluta jest przeliczana na europejską.
Idealnie byłoby, gdyby sprzedawcy
posługiwali się kursem Narodowego
Banku Polskiego, obowiązującym
w dniu dokonywania transakcji. W
rzeczywistości jednak często płaci
się więcej, bo sprzedawcy – przede
wszystkim w dużych sieciach handlowych – przeliczają jedną walutę
na drugą po kursie, który przyjął
obsługujący je bank. A kursy banków
komercyjnych są zwykle mniej korzystne niż kurs NBP.
Z tego samego powodu, kiedy
płaci się zagraniczną kartą kredytową,
lepiej wybrać rozliczenie w walucie, w
której prowadzony jest rachunek (np.
w euro) niż w złotych.
– Podczas świątecznego pobytu
w Polsce na stacji paliw BP płaciłem francuską kartą kredytową.
Kasjer zapytał, w jakiej walucie chcę
zapłacić, ale od razu poradził, że
korzystniej będzie w euro. Ponieważ
mam rachunek właśnie w euro, to
gdybym wybrał złote, bank pobrałby
dodatkową opłatę za wymianę –
mówi Tomasz Walasek, Polak od lat
mieszkający w Paryżu.

Polska jest tania

Od czasu, gdy konsumenci i handlowcy bez względu na stempelek w
paszporcie mogą rozliczać się w euro,
kwitnie handel w tej walucie – zwłaszcza w rejonach przygranicznych Co
więcej, można tam płacić bilonem i
resztę otrzymuje się także w euro. W
Świnoujściu, bezpośrednio sąsiadującym z niemieckim Albeckiem,

Studiowanie w Unii Europejskiej jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Wystarczy zdać maturę, znać dobrze język i... mieć trochę
oszczędności na koncie. Niestety, ale studia w strefie euro nie zawsze
są tanie. Postanowiliśmy przyjrzeć się poszczególnym państwom
i ustalić, jakie są faktyczne koszty studiowania, przeliczając je na złote.
Marcin Kasprzak
Czesne

w euro można zapłacić za wszystko
i wszędzie: na bazarku za ogórki, w
fastfoodzie za hamburgera, w hotelu
za nocleg, u dentysty za plombę.
Handel i turystyka kwitną w tym
mieście przede wszystkim dzięki
zachodnim sąsiadom, którzy wolą
przejechać kilka kilometrów, by
cieszyć się tańszymi wakacjami nad
tym samym morzem, a przy okazji
podreperować zdrowie nie tylko bogatym w jod powietrzem, ale także w
licznych sanatoriach lub prywatnych
klinikach, które oferują usługi świetnie
wykształconych specjalistów za bardzo atrakcyjne dla Niemców ceny.
Na takiej wymianie korzystają
wszyscy. Świnoujscy sklepikarze,
hotelarze, restauratorzy i lekarze
zacierają ręce, bo niemiecki klient ma
w kieszeni znacznie więcej pieniędzy
niż polski, a co za tym idzie więcej ich
wydaje. Ale satysfakcje mają również
Niemcy. Nawet jeżeli ceny w euro są
zaokrągleniem tych w złotych, to dla
gości zza Odry Polska wciąż jest tania.

Odkurzacz i bułki za euro

W kilkunastu miejscowościach w
rejonach przygranicznych zapłatę w
euro przyjmą także kasjerzy jednej
z tańszych sieci spożywczych – w
„Biedronce”. Ale jeżeli w euro chcemy
zapłacić za zakupy spożywczo-przemysłowe w Warszawie, to lepiej niż
do „Biedronki” udać się do Tesco,
Reala lub Carrefoura. W tych sieciach
można płacić euro w każdym ich
sklepie na terenie całego kraju. W
Tesco przystosowane są do tego
wszystkie kasy, w Realu zdecydowana
większość, a w każdym Carrefourze
powinien być przynajmniej jeden
punkt, w którym można zapłacić
eurowalutą. W euro można zapłacimy
także na wielu stacjach benzynowych sieci Orlen i Statoil, w sklepach
budowlanych Leroy Merlin, a od
niedawna również za elektronikę i
AGD w wielu sklepach Media Markt

i Saturn.
– Na rynku RTV-AGD jesteśmy
jedynymi w Polsce, którzy udostępnili klientom możliwość płacenia w
euro. Udostępniamy tę usługę w
sklepach, których szefowie zgłosili
takie zapotrzebowanie – informuje
Wioleta Batóg, rzecznik prasowy sieci
Media Markt i Saturn. Największą
popularnością płacenie w euro cieszy
się w marketach w Szczecinie, Nowym
Sączu, Gdańsku i Lublinie.
– Wprowadzając taką możliwość,
myśleliśmy przede wszystkim o
obcokrajowcach, tymczasem okazało
się, że 90 proc. płacących eurowalutą to Polacy. Strzałem w dziesiątkę
okazał się także pomysł umieszczenia
w sklepach, których kasy przyjmują
euro, bankomatów, wypłacających tę
walutę. Poziom transakcji w poszczególnych placówkach wskazuje, że
wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom
wielu naszych klientów – dodaje
Wioleta Batóg.
Sieci, które wprowadzają możliwość płacenia w euro, muszą się do
tego właściwie przygotować. Podstawą są szkolenia kasjerów z wiedzy
o banknotów euro. Chodzi m.in. o
zabezpieczenia i umiejętność rozpoznawania autentyczności banknotów.
Rozliczanie się w euro staje się
w Polsce coraz powszechniejsze.
Dotyczy już nie tylko przygranicznych miejscowości i wielkich sieci
handlowych, ale także miejsc chętnie
odwiedzanych przez zagranicznych
turystów oraz miast, w których znajdują się lotniska. W krakowskiej piekarni „Michalscy” klienci, którzy płacą
euro za ciastka i bułki, pojawiają się
niemal codziennie. Niewykluczone, że
wkrótce wspólną eurowalutą będzie
można zapłacić także za bułkę w
małej piekarni na Lubelszczyźnie.

W wielu państwach Unii Europejskiej
studia są płatne. W naszym rozliczeniu uwzględnialiśmy nie tylko czesne
jako opłatę semestralną za pobieranie nauki, lecz także różne inne koszty
studiów, które musi pokryć student
– np. wpisowe (często pobierane
co semestr), czy obowiązkową comiesięczną wpłatę na rzecz związku
studentów. W niektórych państwach
studia są teoretycznie bezpłatne, jednakże ilość opłat administracyjnych
powoduje, że do najtańszych wcale
nie należą.
Opłata pobierana za naukę może
być dość wysoka – np. w Holandii.
Polak, który chciałby studiować w
trybie dziennym, na publicznym uniwersytecie w Amsterdamie, musiałby
przeznaczyć od. 7000 tys. złotych
rocznie (zależnie od kierunku).
Jeśli zapragnęlibyśmy studiować w
Brukseli, za jeden semestr studiów
musielibyśmy zapłacić nawet 4300 zł.
Do najdroższych uczelni w Europie
z całą pewnością należą uniwersytety brytyjskie. Za semestr nauki na
studiach licencjackich opłata wynosi
min. 5 tys. zł., na studiach magisterskich znacznie więcej. Polak chcący
uzyskać tytuł master np. w Liverpoolu powinien liczyć się z rocznym
wydatkiem na studia w wysokości
kilkunastu tysięcy złotych. W Wielkiej
Brytanii bardzo rozwinięty jest jednak
system stypendialny. – Stypendium,
które dostaję od rządu brytyjskiego
pozwala mi w 100% opłacić czesne i
ma charakter bezzwrotny. Wszystkie
koszty związane z utrzymaniem muszę
jednak pokryć sama, tj. ok. 1200
zł. na mieszkanie, i min. 800 zł. na
jedzenie, rachunki i inne – mówi nam
Sonia Łukomska, która od półtora
doku studiuje na szkockim University of Dundee. Bardzo popularne
są także kredyty studenckie, które
znacznie różnią się od polskich.
Kredyt otrzymuje się przez cały okres
studiów, lecz zaczyna się go spłacać
dopiero, gdy nasze roczne dochody
przekroczą 15 tys. funtów.
Na stypendium i kredyt mogą
liczyć także wszyscy studenci w Szwecji. – Bez problemu można otrzymać
dofinansowanie w wysokości min.
800 zł., czy pożyczkę w wysokości ok.
3500 zł. miesięcznie. Trzeba jednak
wcześniej załatwić wiele formalności,
iść do Skateverket po Personnumer
(odpowiednik polskiego PESELu),
mieć szwedzki adres do korespondencji, otrzymać pozwolenie na
pobyt itp. – zdradza nam Joanna
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Oracz, która mieszka w Szwecji i od
półtora roku przygotowuje się do
studiów w Sztokholmie (intensywnie
ucząc się języka).

Koszty życia

Trudno dokładnie wskazać kwotę
określającą faktyczne koszty życia.
Akademik w Wilnie nie będzie miał
takiego samego standardu jak akademik w Lyonie, nawet jeśli jego cena
jest porównywalna. Na wysokość
kosztów życia z całą pewnością wpływa: zakwaterowanie, jedzenie, koszty
komunikacji miejskiej oraz wszelkie
rozrywki. Uznajmy, że w naszym
rozliczeniu staraliśmy się ujednolicić
status życia studenta w poszczególnych krajach, jednocześnie generując
kwotę przy uwzględnieniu niezbyt
wystawnego trybu życia, ale także nie
nadmiernie skromnego.
Polacy studiujący w krajach
Europy Zachodniej muszą się liczyć z
fot. sxc.hu
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piechotą od Bramy Brandenburskiej
to ok. 650 zł. Na życie wystarcza mi
700 zł., jednak wydaję mniej niż inni,
bo jestem wegetarianką – śmieje się
Zofia Durda, która w Berlinie studiuje
architekturę. Na koszty studiów w
Niemczech nie narzeka także Magdalena Murawska, studiująca prawo we
Frankfurcie nad Odrą. – Semestralnie
płacę ok. 1000 zł. czesnego, jednakże
w cenie zawarte są wszystkie opłaty
administracyjne, a przede wszystkim
bilet na komunikację miejską i pociągi
w obrębie całego landu. Tym sposobem kilka razy w tygodniu jadę sobie
na kawę do Berlina – przyznaje.
We Francji możemy pracować
dowolną ilość godzin, a w Hiszpanii,
zdaniem portalu Eurodesk nasze
miesięczne utrzymanie wynosić
będzie łącznie ok. 2000 zł. Z całą
pewnością najniższe koszty życia
będziemy musieli ponieść decydując
się na studia w Czechach, na Słowacji,
na Węgrzech czy na Litwie. Ceny są
tam bardzo porównywalne do cen
warszawskich. Za piwo w pubie na
Vaci utca w Budapeszcie zapłacimy
podobną kwotę, co na Krakowskim
Przedmieściu. Portal Eurodesk podaje, że miesięczny koszt utrzymania w
Czechach to ok. 700 zł. Uwzględniając relatywnie niski koszt dojazdów
do domu i możliwość pracy w
pełnym wymiarze godzin, na studia
w Pradze pozwolić sobie może wielu
Polaków (znających język czeski, co
znacznie zawęża grono chętnych).

Polska w tyle

Opłata za studia
/ semestr (czesne,
wpisowe, opłaty
administracyjne itp.)

Koszty życia
(zakwaterowanie,
wyżywienie, bilet
miesięczny,
ew. rozrywki)

Możliwość pracy

Austria

ok. 1500 + 70 opłat
dodatkowych

2200

wymagane pozwolenie

Belgia

ok. 4100 + 2000
wpisowe

2200

wymagane pozwolenie

Czechy

bezpłatne + 80 wpisowe

700

bez ograniczeń

Dania

bezpłatne

3200

15 h tygodniowo

Finlandia

bezpłatne

3000

bez ograniczeń

Francja

bezpłatne + ok. 410
opłat administracyjnych

2200

bez ograniczeń

Grecja

bezpłatne

2200

wymagane pozwolenie

Hiszpania

bezpłatne + ok. 2000

2000

bez ograniczeń

Holandia

ok. 6000

2200

bez ograniczeń

Irlandia

10000-22000

4000

bez ograniczeń

Islandia

bezpłatne
+ wpisowe 1000

1500

wymagane pozwolenie

Litwa

ok. 2000

500

bez ograniczeń

Niemcy

200-1200

1500

90 dni w roku
kalendarzowym

Norwegia

bezpłatne

4000

ograniczenia

Portugalia

ok. 1100

2200

bez ograniczeń

Szwecja

bezpłatne + 1600 opłat
dodatkowych

3000

bez ograniczeń

Słowacja

bezpłatne

1000

bez ograniczeń

Wielka
Brytania

ok. 9000

3100

bez ograniczeń

Włochy

ok. 3500

3000

bez ograniczeń

Wszystkie koszty podane są w złotych, przy przeliczniku 1euro = 4,1 PLN.

nieco wyższymi kosztami utrzymania
niż w Warszawie. Najdrożej jest w krajach skandynawskich (Dania – 4200
zł., Norwegia – prawie 4000 tys zł.,
Finlandia – ok. 3000 tys. zł.). Studiując
w Stockholmie nasze miesięczne
utrzymanie wynosić będzie ok. 3500
tys. zł. – Najtrudniej jest z mieszkaniem. Za pokój w akademiku płaci
się 1000-1500 zł. i do tego zawsze
jest więcej chętnych niż miejsc. Na
szczęście w pierwszej kolejności
przysługują zawsze obcokrajowcom
– mówi nam Joanna Oracz. – Bilet
miesięczny dla studenta to wydatek
rzędu 600 zł. za trzy miesiące, chleb
kosztuje 10 zł., a lunch na mieście
min. 40 zł. – dodaje.
Zupełnie inne ceny są w Holandii.
– Koszt wynajmu pokoju jednoosobowego w akademiku, to ok. 1300
zł. Mam na myśli ceny w Nimjegen,
przypuszczam, że w Amsterdamie
może być jeszcze drożej – mówi nam
Justyna Kot, która w Holandii przebywa w ramach programu Erasmus. Do
nieco tańszej grupy państw należą
Niemcy, Francja czy Hiszpania. W
Niemczech nie dość, że opłaty za
studia są relatywnie niskie (200-1000
zł. semestralnie), to koszt utrzymania
wydaje się być niewiele wyższy niż w
Warszawie. - Koszt pokoju jednoosobowego w akademiku Sigmunds
Hof przy Tiergarten, czyli 10 minut

Polskie uniwersytety na nawałnicę
obcokrajowców narzekać zapewne
nie mogą. – Na Węgrzech studentów
zagranicznych jest siedem razy więcej,
a w Czechach nawet dwanaście razy
więcej niż w Polsce – oceniła Minister
Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kurdycka w rozmowie z Rzeczpospolitą. Wg statystyk OECD Polska
ma jeden z najniższych wskaźników
udziału studentów-cudzoziemców w
ogólnej liczbie studentów (średnia
krajów OECD to 9,6 proc., a Polska
zaledwie 0,5 proc). Być może winę
ponoszą uczelnie, które nie oferują
wielu wykładów w języku innym niż
polski. Koszty z całą pewnością nie
powinny zniechęcać. – Studia są
bezpłatne, a jedzenie czy np. meble,
żeby urządzić sobie pokój, nawet
tańsze niż u mnie w Bułgarii – mówi
nam Anna Maria Doicheva, studentka
dziennikarstwa na UW. – Droższe są
za to wszystkie usługi, jak komunikacja
miejska, ubezpieczenie, czy nawet
szewc – dodaje. Na studia w Polsce
zdecydowała się, gdyż chciała być
bliżej polskiej rodziny. Ponadto
zauważa przewagę gospodarczą nad
swoją ojczyzną. – Średnia zarobków
jest znacznie wyższa, ponadto więcej
jest w Polsce ludzi ambitnych – tłumaczy. Przytłacza ją jednak zbędna biurokracja. – W polskich urzędach mało
kto wie, jakie dokumenty i dokładnie
do kiedy należy przedłożyć, do kogo
mam się zwrócić z danym problemem
itp. To znacznie utrudnia życie – żali
się Anna Maria Doicheva.
Polska nie należy do najdroższych
państw w Europie. Akademik jest
znacznie tańszy niż np. u naszych
zachodnich sąsiadów, koszty życia
można ograniczyć do 500 zł. miesięcznie. Niemniej jednak nie tylko
koszty utrzymania powinny zachęcać
do podjęcia studiów w na polskim
uniwersytecie.
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gospodarkę
Z dr hab.
Remigiuszem Kaszubskim,
dyrektorem w Związku
Banków Polskich,
rozmawia Tomasz Betka
Panie profesorze, jaka jest istota
pieniądza elektronicznego?
Przede wszystkim trzeba odróżnić
pieniądz elektroniczny od karty
płatniczej. Karta to rodzaj klucza, za
którego pomocą podczas transakcji
otwieramy swój sejf, wyjmujemy z
niego pieniądze, płacimy i ponownie
go zamykamy. A pieniądz elektroniczny to surogat gotówki i jej równowartość. Jest związany z jakimś nośnikiem,
na przykład specjalną kartą z mikroprocesorem, ale jest niespersonalizowany. Można go przekazać dowolnej
osobie tak samo, jak przekazuje
się stuzłotowy banknot. Poza tym
pieniądz elektroniczny powstał de
facto z myślą o mikropłatnościach –
aby płacić za transakcje o wartości
na przykład ułamka grosza, co ma
rację bytu choćby przy zakupie
jednego hasła z dobrej encyklopedii
internetowej.

Projekty stworzenia takiej
instytucji pojawiły się kilka lat
temu pod patronatem Związku
Banków Polskich.
To prawda. Ale z pieniądzem elektronicznym jest związany jeden poważny
problem. Nakłady na budowę infrastruktury nie są małe, a mikropłatności nie mogą być obciążone wysoką
prowizją. W pewnym momencie
uznaliśmy, że za mało podmiotów
jest zainteresowanych pomysłem i zawiesiliśmy pracę nad ustanowieniem
instytucji pieniądza elektronicznego.
Teraz sytuacja się zamieniła i jest wielce prawdopodobne, że w ciągu kilku
lat pieniądz elektroniczny się w Polsce
upowszechni. Inna sprawa, czy należy
powoływać jedną instytucję takiego
pieniądza.
W 2007 r. powstała Koalicja na
rzecz Obrotu Bezgotówkowego
i Mikropłatności, do której
należy NBP. Jakie jest jej główne
zadanie?
W poglądach Związku Banków
Polskich zaszła pewna ewolucja.
Zaczęliśmy myśleć o pieniądzu
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elektronicznym jako o powszechnym
instrumencie, ale bez przywiązywania go do konkretnego wydawcy.
Niezbędny jest natomiast jednakowy
standard takiego pieniądza i jego
akceptacji. Po to, żeby mieszkańcy
Warszawy mogli po przyjeździe do
Krakowa nadal korzystać z pieniądza
wydanego w swoim mieście. Koalicja
głównie promuje obrót bezgotówkowy, a szczególnie nowoczesne rozwiązania pozwalające obniżyć koszty
funkcjonowania transportu miejskiego
i zbudowanie nowoczesnego miasta,
w którym będzie można za pomocą
karty miejskiej zapłacić także za wejście na basen czy do kina. Mógłby to
być istotny krok do przodu, również
w kontekście Euro 2012.
Rozumiem, że np. na
Warszawskiej Karcie Miejskiej
byłaby zakodowana konkretna
wartość pieniężna, która,
po zapłaceniu za gazetę w
kiosku czy herbatę w kawiarni,
automatycznie by malała. Jak
doładowywałoby się taką
kartę?
Warszawska Karta Miejska nie spełnia
standardów, bo nie ma mikroprocesora, na którym mogą być zapisywane
informacje niezbędne, by karta stała
się wielofunkcyjna.
Zasilanie może się odbywać na dwa

sposoby. Pierwszy to transfer wartości
w urządzeniu wielofunkcyjnym, na
przykład w bankomacie lub innym
punkcie zamiany środków pieniężnych na pieniądz elektroniczny. Przykładowo, w bankomacie dokonujemy
transferu środków z karty płatniczej
na nośnik pieniądza elektronicznego
lub gotówki na pieniądz elektroniczny. Wkładałby pan kartę lub
gotówkę do bankomatu/terminala
płatniczego i określoną wartość przenosił na kartę mikroprocesorową.
Drugie rozwiązanie to przypisanie do
nośnika pieniądza elektronicznego
numeru rachunku, na który można by
przelać odpowiednią sumę.
Ile gospodarka może
zaoszczędzić na ograniczeniu
ilości gotówki w obiegu?
ZUS policzył, że po wprowadzeniu
rozliczeń bezgotówkowych mógłby
zaoszczędzić 22,7 milionów złotych
miesięcznie i 272 miliony złotych
rocznie. W skali kraju obsługa pieniądza gotówkowego kosztuje Polskę 1
proc. PKB rocznie. W porównaniu z
krajami wysoko rozwiniętymi to bardzo dużo. W Islandii i w państwach
skandynawskich obrót gotówkowy
jest w zaniku. W Singapurze gotówki
nie ma już prawie w ogóle. U nas nie
zakładam jednak rewolucji i przypuszczam, że dojście do obrotu bez-

Co to oznacza dla mieszkańców
tych państw?
Każdy obywatel kraju SEPA może realizować usługę płatniczą w identyczny
sposób w dowolnym państwie obszaru. Co więcej, standard płatniczy jest
taki sam dla kart płatniczych, przelewów, poleceń zapłaty, a przygotowywany jest także dla płatności mobilnej,
na przykład przez telefon komórkowy,
który w przyszłości będzie przypuszczalnie najpopularniejszym nośnikiem
pieniądza elektronicznego.
Ale już teraz mamy do
czynienia z emanacją euro
w postaci elektronicznego
impulsu. I to bez potrzeby
tworzenia centralnej instytucji wydającej pieniądz
elektroniczny.
Upowszechnienie
płatności pieniądzem
elektronicznym
może wzmacniać
pozycję gospodarki
europejskiej na
świecie?
Ewidentnie. Ale jeszcze
więcej może zyskać polska
gospodarka. Jesteśmy
dynamicznie rozwijającym się krajem, a dzięki
zaszłościom historycznym
otrzymujemy teraz swoisty bonus za wcześniejsze
opóźnienie. Ponadto
Polacy dość dobrze
radzą sobie w trudnych
warunkach, czego przykładem może być obecny
światowy kryzys ekonomiczny. Ale potrzebna
jest rzeczowa dyskusja i
postulat elektronizowania
gospodarki. Trzeba uczyć
ludzi, czym jest nowoczesna gospodarka. Inaczej
będziemy mieli poważne

W przedświątecznej gorączce z trudem przebijała się do publiczności informacja o listopadowych
i grudniowych aukcjach fotograficznych. Specjaliści od sprzedaży dzieł sztuki widać uznali, że w szaleństwie
zakupów w przededniu Bożego Narodzenia da się wcisnąć również tak wyrafinowane prezenty, jak fotografie
kolekcjonerskie, ale rezultaty polskich aukcji nie były imponujące. Może jednak warto przy tej okazji rozważyć,
czy zbieranie fotografii nie jest dobrym pomysłem na przyszłość.
Andrzej Zygmuntowicz
W Polsce kolekcjonowanie fotografii dopiero
raczkuje. Poważnych kolekcjonerów znanych jest ledwie kilku, ale może nie wszyscy
się ujawnili. Aukcji też niezbyt wiele i póki
co są one bardziej oswajaniem z fotografią
artystyczną jako obiektem do zbierania niż
klasyczną działalnością gospodarczą, przynoszącą zauważalny zysk organizatorom
aukcji czy autorom prac.

Rozwój mobilnych płatności
elektronicznych będzie
korzystny dla Unii?
Z całą pewnością. Wspólnota
Europejska, która przespała szansę
na niezbędne zmiany w gospodarce,
potrzebuje teraz pewnej dynamiki i
unowocześnienia. Europa znowu musi
się zacząć ścigać z innymi regionami
świata. Inaczej może się za kilka lat
znaleźć na marginesie.
Remigiusz Kaszubski
(ur. 1970 r.) - dyrektor w
Związku Banków Polskich
nadzorujący działalność Rady
Bankowości Elektronicznej oraz
Członek Komitetu Prawnego i
Komitetu ds. Płatniczych w EBF
& Associates; profesor UW i
wieloletni wykładowca prawa
gospodarczego, bankowego i
prawa nowoczesnych technologii
na tej uczelni, a także twórca i
opiekun Koła Naukowego Prawa
Bankowego; w latach 19982002 zastępca dyrektora Biura
Polityki Nadzorczej Generalnego
Inspektoratu Nadzoru
Bankowego w NBP.

Richard Prince - Untitled (cowboy), 1989 (1 248 000 $)

Za co tyle płacić?
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Ale może chyba ułatwić
życie nie tylko pasjonatom
pochłaniania encyklopedycznej
wiedzy?
Pieniądz elektroniczny był pomyślany
jako instrument umożliwiający szybkie
i tanie płatności. Na przykład za usługi komunikacji miejskiej. Czy nie byłoby przyjemnie po prostu przyłożyć
kartę do jakiegoś urządzenia i w ten
sposób zapłacić za bilet? Zwłaszcza,
że to najtańsza forma płatności. Tym
trudniej zrozumieć, że w Polsce ciągle
jest to bardzo rzadki instrument
płatniczy i nie ma ani jednej instytucji
pieniądza elektronicznego.

Jest jakiś projekt integracji
walutowej przy pomocy
pieniądza elektronicznego w
skali Europy?
W Unii Europejskiej funkcjonuje
projekt SEPA [Single Euro Payments
Area - Jednolity Obszar Płatności w
Euro - przyp. TB]. Inicjatywa powstała
na skutek aktywności Parlamentu Europejskiego, Komisji i Europejskiego
Banku Centralnego, ale katalizatorem
były banki krajowe. W ramach samoregulacji stworzono w państwach
obszaru SEPA [31 krajów, poza
państwami UE również Szwajcaria,
Islandia, Norwegia i Lichtenstein –
przyp. TB] jednakowe standardy dla
obrotu bezgotówkowego.

Kolekcjonowanie fotografii

problemy.
Zwiększenie liczby transakcji
obrotu bezgotówkowego
ma znaczenie w związku z
przyjęciem euro?
Ogromne. Jeżeli wejdziemy do strefy
euro z rozwiniętym systemem płatności elektronicznej, możemy zaoszczędzić setki milionów złotych, bo nie
będzie trzeba wymieniać aż tak dużej
ilości złotych w gotówce na euro w
gotówce. Poza tym spadek znaczenia
gotówki to normalna kolej rzeczy. W
tym kontekście wbrew prawu Kopernika pieniądz lepszy (elektroniczny)
będzie wypierał pieniądz gorszy
(gotówkę), ale też zgodnie z prawem
Kopernika pieniądz tańszy (elektroniczny – gorszy w znaczeniu ceny/
wartości wytworzenia) musi wypierać
droższy (gotówkę – lepszy w kontekście ceny/wartości produkcji).
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Więcej o polskiej drodze do euro
na stronach: www.nbp.pl/euro.
Tam też znajduje się pełna
treść Raportu na temat pełnego
uczestnictwa RP w trzecim etapie
Unii Gospodarczej i Walutowej.

Publikacja zdjęć ma charakter edukacyjny

Zelektronizować

gotówkowego będzie ewolucyjne.
Większość Polaków woli
jednak gotówkę. Jak dużą
barierą we wprowadzeniu
pieniądza elektronicznego
jest strach przed kartą z
mikroprocesorem?
Dużą. Uważam że system edukacji o
obrocie bezgotówkowym i nowoczesnej gospodarce jest niewłaściwy, a
odpowiednie programy dydaktyczne
powinny się pojawiać już w szkole
podstawowej. Polacy lubią dotknąć
pieniędzy czy posłuchać, jak szeleszczą. Ale ta szeleszcząca gotówka jest
o wiele mniej bezpieczna niż pieniądz elektroniczny. W razie kradzieży
gotówki raczej już nie zobaczymy, a
gdy stracimy kartę, pieniądze będą
dalej bezpieczne. Nawet w kartach,
w których nie ma numeru PIN, można
przecież wprowadzić blokadę transakcji o określonym limicie.

Trzy bańki (dolców)
za zdjęcie

Pewną podpowiedzią, jak może być traktowana fotografia, jest obserwowanie rynku
sztuki w krajach nieco zamożniejszych niż
Polska. Choć rynek aukcyjny utrzymuje się
tam na wysokim poziomie od ćwierć wieku,
wcześniej nie było tak dobrze. Początki co
prawda są bardzo wczesne, bo pierwsza
aukcja odbyła się w wiktoriańskiej Anglii w
1854 roku, kiedy to sama królowa kupowała
zdjęcia do swojej
kolekcji dzieł
sztuki, ale w Stanach Zjednoczonych wystartowano z aukcjami
dopiero w 1952 r.
Ruch cen też był
zdecydowanie
powolny, nowe
medium musiało
przebić się do
świadomości
kolekcjonerów
i trochę trwało,
nim fotografia zadomowiła się na
zachodnim rynku
sztuki. O niestabilności cen, ale
i o rosnącym zainteresowaniu fotografią świadczą wahania
stawek za zdjęcia słynnego amerykańskiego
pejzażysty Ansela Adamsa. Kiedy trafiły do
sprzedaży w 1975 roku, były sprzedawane
po około 400 dolarów. Za te same zdjęcia
pięć lat później trzeba było zapłacić od 4000

Fotografia, mimo że ma już 170 lat, jest
ciągle dyscypliną bardzo młodą i, co gorsze, dla wielu współczesnych nie do końca
wiarygodną jako sztuka. Bo dziś wszyscy
fotografują, więc, czy robiąc zdjęcia nie stają się artystami? Czy
warto płacić za zdjęcie kolekcjonerskie,
gdy podobne można
zrobić samemu? Przy
tworzeniu dzieł malarskich, graficznych
czy rzeźbiarskich
ważnym elementem jest biegłość
warsztatowa autora,
ta biegłość, która dla
ogromnej większości
jest zupełnie niedostępna, pomaga
w uznaniu pracy za
dzieło. Z fotografią
jest inaczej. Dzisiejsze aparaty, z wbudowaną automatyką
wszystkiego, co tylko
możliwe, pozwalają
Gustave Le Gray - The Great Wave, Sete, 1857 (838 000 $)
każdemu na robienie
zdjęć poprawnych
pod względem technicznym. Jeśli zdjęcia
do 16000 dolarów, ale w latach 80. XX wieku
„wychodzą”każdemu posiadaczowi zautoich ceny nieco spadły, do poziomu od 2000
matyzowanej mydelniczki, to naczelny
do 10000 dolarów, by na koniec XX wieku
jednego z miesięczników fotograficznych
osiągnąć 100 000 dolarów. Najsłynniejsze
mógł napisać, że nie rozumie ceny 100 000
zdjęcie Adamsa „Moonrise, Hernandez, New
zł za zdjęcie na jednej z krajowych aukcji,
Mexico” z 1948 roku startowało w latach
bo on, odbierając z laboratorium swój
70. z niskiego paręsetdolarowego pułafotograficzny plon, płaci 1,40 zł za jedną
pu, by na aukcji w nowojorskim Sotheby‘s
odbitkę. Ów obywatel na szczęście nie jest
w 2006 roku osiągnąć 609 600 dolarów.
już naczelnym, ale jego pogląd na temat
Rekord cenowy od jesieni 2007 roku dzierży
fotografii jest nadal w Polsce bardzo poamerykański artysta Richard Prince za pracę
wszechny. Tym bardziej warto zabrać się za
bez tytułu, będącą autorską reprodukcją
kolekcjonowanie zdjęć, póki ich zbieractwo
fragmentu zdjęcia z kampanii reklamowej
jest jeszcze marginalnym zjawiskiem.
firmy Marlboro z kowbojem w roli głównej.

Diane Arbus - Identical Twins (Cathleen and Colleen),
Roselle, N.J. (478 400$)

Praca ta została sprzedana za 3 401 000 dolarów. Druga rekordowa sprzedaż to „99 Cent II
Diptychon”niemieckiego fotografa Andreasa
Gursky’ego z 2001 roku, a więc jak najbardziej

prezentowane są na wystawach, fragmenty
publikowane są w pismach poświęconych
sztuce i jej kolekcjonowaniu oraz albumach.
To sprzyja popularyzowaniu fotografii jako
gałęzi sztuki wartej gromadzenia.
Polski rynek fotografii zdecydowanie
odbiega jeszcze od standardów zachodnich.
Zdjęcia ciągle są tanie. Za kilkanaście lat, a
może już za kilka, te, stawki pójdą w górę,
jak na Zachodzie. Inwestowanie w fotografię
powinno już niedługo zacząć się opłacać.
Choć nigdy nie ma pewności, że autor, który
dziś jest popularny i nagłaśniany, za kilka czy
kilkanaście lat wciąż będzie gwiazdą gwarantującą duży zysk przy wtórnym obrocie
jego pracami. Porównując dorobek polskich
autorów z resztą świata widać, że mamy
wielu wybitnych fotografów, nieodstających
od światowego poziomu i to niezależnie czy
tworzą dokumenty analizujące współczesność, czy kadry zrodzone z wyobraźni, w
których czas nie istnieje, czy klasyczne tematy zrealizowane współczesnym językiem.
By ich prace były widoczne dla szerszej

Edward Weston - Nude (Miriam Lerner, vertical torso) 1925 (1 609 000 $)

publiczności, trzeba je dobrze nagłośnić,
ale do tego brak nam dobrych promotorów
fotografii. Nasze galerie nie dysponują środkami na szerokie nagłaśnianie najważniejszych postaci i najważniejszych prac.
Prasa o popularnym charakterze też nie
prezentuje fotografii
jako sztuki wartej kolekcjonowania. Bez takiej
edukacji i odpowiednio
szerokiego nagłośnienia zbieranie fotografii
będzie jeszcze długo
miało charakter niszowy,
ograniczony do garstki
fanatyków. Ten brak
właściwej promocji
tylko przesunie w czasie
wzrost zainteresowania
fotografią kolekcjonerską. Nie zmienimy ogólnoświatowych tendencji,
co najwyżej zdjęcia
naszych współczesnych
autorów najpierw
pojawią się za granicą,
a dopiero potem na
rodzimym rynku.
Man Ray - Photogram, 1920s (301 000$)

współczesna. Praca ta została sprzedana za
3 346 456 dolarów, wcześniej sprzedano
dwa inne egzemplarze tej pracy za 2,48 mln
dolarów oraz 2,25 mln dolarów. To bardzo
wysokie stawki, niestety, należą do rzadkości
i osiągane są tylko na aukcjach, zwykle ceny
w galeriach wystawiających i sprzedających
fotografię wynoszą od
kilkuset do kilkunastu
tysięcy dolarów za
dzieło współczesnego
autora.

A za kilka…
naście lat

Rynek amerykański i
zachodnioeuropejski
są ukształtowane od
lat i takie ceny już nie
zaskakują. Fotografia
kolekcjonowana jest
przez duże instytucje
finansowe czy korporacje, ale także przez
znane postaci biznesu,
polityki i kultury
masowej. Ich zbiory
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