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Czytam w myślach, 
widzę kasę 
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Stadion sprzedać
Marcin Herra, prezes spółki PL.2012+, 
o przyszłości Stadionu Narodowego

Niemcy już wygrali Ligę Mistrzów. Księgowym futbolu dali do myślenia 

Całkiem poważne pieniądze 
Wartość najlepszych komików w USA 
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dolarów s.61
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z ogródków działkowych
Jeśli do stycznia nie będzie 
nowej ustawy, atrakcyjne 
grunty zajmowane dziś 
przez działkowców wrócą 
do samorządów
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i samowystarczalnej fi nansowo 
jak żadna inna  s.48

Netfl ix rozpycha się na ekranie
Zaczynał jako wysyłkowa wypożyczalnia 
płyt DVD. Dziś chce być rozrywkową potęgą  
na wzór stacji HBO lub nawet całego 
koncernu Time Warner. W USA generuje jedną 
trzecią całego ruchu internetowego  s.54
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„7 dni na biznes” 
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Od ponad 
dwóch 

miesięcy 
pracuję za 

darmo.

Inwestycje 
i Finanse

Zamiast skasować, 
OFE należy zreformować
Eksperci proponują 
likwidację prowizji od 
składek. I uzależnienie 
wynagrodzenia 
zarządzających od 
efektów ich pracy

Spółki medyczne to szansa na 
zyski. Dla cierpliwych  s.45

Tak miliarderzy uciekają przed 
podatkami s.46

W czym tkwi siła złotego s.46
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Carlosa Slima 
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Edytorial

Widzi nam się

„Rekomendujemy 
stworzenie 
Europejskiego 
Funduszu 
Walutowego”.

 

Prof. André Sapir z think tanku Bruegel, współautor 
raportu dla MFW o skuteczności pomocy dla Grecji, 

Irlandii i Portugalii. W przeszłości Komisja Europejska 
wykorzystywała pomysły sufl owane przez Bruegela. Z
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CZEKA NAS

Ma u nas chyba tylu samo fanów co prze-
ciwników. Ale ci drudzy będą musieli pogo-
dzić się z jakże realną przyszłością – najbliż-
sze lata w klubowej piłce nożnej w Europie 
będą należały do Bundesligi. Nie tylko 
w wymiarze trofeów, ale przede wszystkim 
fi nansowym. Wystarczy wspomnieć, że już 
teraz Bayern Monachium na samych ga-
dżetach zarabia 47,5 mln euro rocznie. Jak 
bardzo nawet ta pojedyncza kwota przy-
krywa czapką polską ligę, piszemy na s.48. 
O liczbie kibiców nie wspominając. Nama-
calny dowód, jak daleko nam do normal-
nego świata, będziemy mieć w przyszłym 
roku w trakcie meczu o Puchar Polski. 
Przez kolejne trzy lata spotkania mają się 
odbywać na Stadionie Narodowym i nikt 
nie ma chyba nawet nadziei, że trybuny 
będą wypełnione po brzegi. Wystarczy 
odkurzyć wspomnienia z tegorocznego 
fi nału, ale po co przywoływać koszmary… 
Bardziej prawdopodobne jest, że w tym 
samym czasie największy pomnik w kraju 
będzie już na siebie zarabiał. Na pewno nie 
z pomocą narodowców, ale za to dzięki 
ślubom i weselom (Marcin Herra o pomy-
śle na stadion na s.6). 

Pewne wydaje się natomiast, że za trzy lata 
trybuny największego stadionu w Polsce 
mogliby zapełnić prawnicy. W tym roku 
po raz pierwszy (w kolejnych będzie za-
pewne podobnie) na rynek trafi ponad 
5 tys. młodych, po części żądnych sukcesu, 
a w zdecydowanej większości tańszych niż 
obecni członkowie tej wielkiej, zamkniętej 
rodziny. Gdy połączymy to jeszcze ze spo-
wolnieniem w gospodarce, które coraz 
bardziej daje się nam we znaki, branżę 
prawniczą czeka wielka zmiana, by nie po-
wiedzieć rewolucja (s.20). I chciałem jesz-
cze wspomnieć o ślimaczących się Polskich 
Inwestycjach Rozwojowych, czyli owym 
wehikule fi nansowym z exposé Donalda 
Tuska (s.35), ale prędzej GUS poda opty-
mistyczne dane o PKB, niż Inwestycje Pol-
skie ruszą, więc po co leżącego…

——  Cezary Szymanek, redaktor naczelny 
„Bloomberg Businessweek Polska”

 

Edytorial

@cszymanek on twitter
cezary.szymanek@bbwp24.pl
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on sprzedać

Ministerstwo sportu dofi nansowało 
koncert Madonny 6 mln zł. Teraz 
narodowcy chcą mieć na Stadionie 
Narodowym własny event za darmo. 
Dostaną?
Jako PL.2012+ – czyli spółka prawa han-
dlowego odpowiedzialna za wynik fi nan-
sowy – wprowadziliśmy z początkiem 
tego roku dobrą zasadę, że wszystkie im-

Z Marcinem Herrą, 
prezesem spółki PL.2012+, 
rozmawia Cezary 
Szymanek. 

prezy, które organizujemy, to komercyjne 
przedsięwzięcia. 

Realizujące czyj interes? 
Komercyjny spółki czy polityczny 
właściciela?
Stadion jest bardzo dobrym wielofunkcyj-
nym miejscem, gdzie planujemy organi-
zować wydarzenia zgodnie z ideą 

360 stopni. Stadion musi i będzie odpo-
wiadać na wszystkie potrzeby naszych 
klientów: sportowe, muzyczne, rozryw-
kowe, a także społeczne i kulturalne. 
Zawsze będziemy pilnowali tej struktu-
ry, bo w ten sposób chcemy nadawać ton 
temu, co się tu dzieje, kształtować w ten 
sposób markę stadionu – miejsca otwarte-
go, bliskiego, nowoczesnego, inspirujące-
go. Miejsca, które ma znaczenie. Dlatego 
mamy jasny cel – aby każdy kontrakt 
gwarantował sukces nie tylko organiza-
torowi, ale również stadionowi. Zgodnie 
z umową z MSiT trzy razy w roku zorga-
nizujemy wydarzenie promujące 
pozytywne wartości. Przyjęliśmy 

Aby zacząć zarabiać, 
musimy wejść na poziom 
ok. 5 mln zł przychodów 
miesięcznie w roku 2015.
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