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JAK ZMIENIAŁY SIĘ MAJĄTKI
NAJBOGATSZYCH POLAKÓW
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O

statnie 10 lat w światowej gospodarce
to okres burzliwy, naznaczony wieloma
spektakularnymi upadkami i bankructwami.
Symboliczny krach banku Lehman Brothers miał
zapoczątkować globalny kryzys finansowy, a niewypłacalność Grecji była jego ukoronowaniem.
Według danych GUS w latach 2007–2012 aż 17
europejskich krajów zanotowało spadek PKB.
Jednak dla polskiej gospodarki czas ten był okresem
rozwoju, a nasz kraj pozostał „zieloną wyspą”, unikając recesji.
Jak przekładał się taki stan rzeczy na majątki najbogatszych Polaków? Analiza pierwszych kilku miejsc
zestawień za lata 2006–2015 pokazuje, że najwięksi
polscy bogacze stali się jeszcze bogatsi. Majątek
krezusów znajdujących się w ścisłej czołówce najaktualniejszego zestawienia znacząco się powiększył.
Jako doskonały przykład należy wskazać numer 1
rankingów z 2006 i 2015 roku, nieżyjącego już Jana
Kulczyka. 10 lat temu dysponował on majątkiem
o szacowanej wartości 4,1 mld zł, a niedługo przed
śmiercią był posiadaczem fortuny ocenianej według
„Wprost” na 16 mld złotych. Wynika z tego, że pomnożył swój majątek niemal czterokrotnie.
Co warte odnotowania, jego majątek zwiększył się
w ostatnim roku o niemal 3 miliardy złotych.
Podobny przyrost stał się udziałem numeru 2 ostatniego zestawienia najbogatszych Polaków. Zygmunt
Solorz-Żak, właściciel m.in. Telewizji Polsat i operatora sieci komórkowej Plus, zanotował przyrost wartości majątku z 3,5 mld zł w roku 2006 do 12,5 mld zł
w 2015 roku. W jego przypadku jednak ostatni rok
nie był tak „tłusty” jak w przypadku Jana Kulczyka.
Michał Sołowow – nr 3 rankingu zarówno w 2006,
jak i 2015 roku – również zanotował wzrost. Sołowow, lider rankingów z 2007 roku, odnotował wzrost
szacowanej wartości majątku o 4,8 mld zł
z 3,5 do 8,3 mld, a w ostatnim roku ponad 1,3 mld zł.
Podobno w życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Te
ostatnie można zoptymalizować, korzystając z porady wykwalifikowanego prawnika. Śmierć jednak
działa w systemie zero-jedynkowym, a jej nadejście
można jedynie odwlec. Warto zatem już teraz zadbać
o zapewnienie takich rozwiązań prawnych, aby nasz
majątek płynnie przeszedł na najbliższych w razie
nieprzewidzianych zdarzeń losowych.
Przyglądając się bardziej wnikliwie interesom prowadzonym przez liderów rankingów, dostrzegamy dywersyfikację branżową aktywów przez nich kontro-
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lowanych. I tak lider zestawienia stawiał zarówno na
energetykę, branżę chemiczną, jak również projekty
infrastrukturalne. Majątek Zygmunta Solorza-Żaka
to głównie Telewizja Polsat, ale także Polkomtel,
projekty branży energetycznej oraz nieruchomości.
Michał Sołowow z kolei stawiał głównie na branżę
budowlaną, prowadząc przedsięwzięcia deweloperskie oraz projekty poboczne, jak produkcja ceramiki
sanitarnej czy podłóg drewnianych. Nie należy
również zapominać o handlu, na którym Sołowow
zarabiał za pośrednictwem sieci sklepów Komfort,
oferujących głównie wykładziny i dywany.
Mozolnie budowaną fortunę można łatwo stracić,
co pokazał przypadek Ryszarda Krauzego i jego
chybionej inwestycji w poszukiwania ropy naftowej
w Kazachstanie, która pochłonęła ok. 1 mld USD.
Równie spektakularna była sprawa Romana Kluski.
Były właściciel polskiego giganta komputerowego
Optimusa został aresztowany za rzekome wyłudzenia podatków. Po czasie okazało się, że aresztowanie
było niesłuszne.
Przytoczone wyżej przykłady pokazują, że
ochrona majątku leżeć powinna na sercu i małym
przedsiębiorcom, i największym potentatom. Dbając
z należytym wyprzedzeniem o stosowne środki
prawne, można zabezpieczyć się zarówno przed
wpływem nieudanych przedsięwzięć gospodarczych
na majątek osobisty, jak również przed skutkami
bezprawia urzędniczego.
Jak zatem wynika z tego tekstu, aby osiągnąć sukces,
nie jest ważne, co się robi, ale robienie czegoś dobrze.
Warto również korzystać z pomocy fachowców,
których działania mogą wpłynąć zarówno na
bezpieczeństwo prowadzonych interesów, jak
również na bezpieczeństwo majątku, który
chcemy chronić. HL

Z kuluarów Komisji Europejskiej
coraz częściej dochodzi głos, że
dystrybutorzy e-booków będą
mogli odetchnąć. Mowa
o redukcji stawki VAT do wysokości stawki, jaką stosuje się do
sprzedaży książek papierowych.
Rozwiązania powinny pojawić
się na początku 2016 roku.
Polski rynek książkowy może
być obecnie wart ok. 3 mld zł
rocznie; z danych Biura Analiz
Sejmowych wynika, że wartość
całego europejskiego rynku
może oscylować wokół 45 mld
USD. Krajowy rynek e-booków
może dobijać do 40–50 mln zł
rocznie. Średnio cena nabycia
może być niższa nawet
o kilkanaście procent.

NIE:

„Spalinowy skandal” z udziałem
Volkswagena zatacza coraz szersze kręgi: spadek wartości akcji,
kary finansowe za naruszenie
przepisów dotyczących ochrony
środowiska oraz koszt naprawy
pojazdów i ich oprogramowania. Amerykańskie organy
podatkowe myślą, co zrobić
z kilkudziesięcioma milionami
dolarów ulg podatkowych przyznanych nabywcom pojazdów
Volkswagena. Nie jest wykluczone, że to właśnie niemiecki
producent motoryzacyjny może
być obarczony obowiązkiem
zwrotu nienależnie udzielonych
ulg podatkowych.
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