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Tegoroczne Forum Ekonomiczne jest już
trzydzieste, a zatem jubileuszowe. W pełni
zasadnie nazywane jest polskim Davos, bo
taką rolę pełni dla Polski i całej Środkowo-
Wschodniej Europy. To miejsce spotkania
elit biznesowych i politycznych nie tylko
z Polski. Rządy się zmieniają, ale żaden nie
pozwolił sobie, by na Forum zabrakło jego
przedstawicieli. Stałymi gośćmi Forum są
prezesi największych polskich firm. Tu de-
batuje się nie tylko o gospodarce, choć za-
gadnienia ekonomiczne są jednak w cen-
trum uwagi. Niemniej ważne jest to, co
dzieje się w kuluarach. W tym samym czasie
odbywać się będą też stanowiące jego inte-
gralną część Forum Regionów oraz Forum
Ochrony Zdrowia. Na Forum Ekonomiczne
nie tyle warto się wybrać, co trzeba tam być.
Tak, jak w przypadku Davos, miejsce, gdzie
się Forum odbywa, stało się synonimem
jego nazwy. W tym roku, po raz pierwszy,
nie jest to Krynica, a Karpacz. Zawiniła
pandemia, Krynica wraz z powiatem nowo-

sądeckim została objęta najostrzejszymi ry-
gorami sanitarnymi obejmującymi też zakaz
organizacji tego typu wydarzeń. Dlatego or-
ganizatorzy przenieśli tegoroczne Forum do
Karpacza na Dolnym Śląsku, wolnym jak
dotąd od tego typu rygorów. Ten numer jest
specjalny, bo najpierw trafi do rąk uczestni-
ków Forum Ekonomicznego a potem do
Empików, Relay i In Medio. Bohaterami
tego wydania są przedsiębiorcy. Przedsta-
wiamy ich sylwetki i ich osiągnięcia gospo-
darcze. To ludzie sukcesu, którzy nawet
w tym trudnym czasie dla biznesu związa-
nym z pandemią, potrafią pokonywać prze-
ciwności i mogą być inspiracją dla innych.

Drodzy 
czytelnicy
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Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

– COVID-19 doprowadził do kryzysu. W tym kryzysie próbujemy szukać szans dla Polski i re-
gionu. W efekcie koronawirusa nastąpiło przerwanie globalnych łańcuchów dostaw z ogar-
niętej pandemią Azji. Najprawdopodobniej wielkie koncerny będą szukały nowych,
bezpieczniejszych lokalizacji. Do tego państwa będą starały się o zwiększenie samowystar-
czalności, to kolejny wniosek wyciągnięty z zaistniałej sytuacji – mówi w wywiadzie Zbigniew
Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego.

Kryzys może być szansą 
dla naszego regionu

Doroczne Forum Ekonomiczne w Krynicy-
Zdroju jest niezwykłym wydarzeniem. To
marka sama w sobie, znana w całej Eu-
ropie. Skąd taki pomysł i dlaczego aku-
rat tutaj?

Dziękuję za taką opinię. Jest ona dla
mnie szczególnie istotna, gdyż pojawia się

Fot. materiały prasowe

Przed pierwszym forum myślałem jedynie 
o tym, by dobrze przygotować debatę: 
„Polska trzy lata po rewolucji Solidarności”
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w czasopiśmie skierowanym do ludzi biz-
nesu, przedsiębiorców i managerów – czy-
li do grup zawodowych, dla których orga-
nizujemy Forum Ekonomiczne oraz inne
kongresy przygotowywane przez Fundację
Instytut Studiów Wschodnich.

Ludzie, którzy przed prawie trzema de-
kadami planowali pierwsze forum, pocho-
dzili z Sądecczyzny. Dlatego chcieliśmy zor-
ganizować konferencję na swoim terenie,
który doskonale znaliśmy i na którym mie-
liśmy przyjaciół. Sądecczyzna sama w so-
bie jest wyjątkowa. Nie mówię nawet o jej
bardzo wysokich walorach turystycznych.
To także miejsce, gdzie żyją bardzo go-
spodarni ludzie. Przecież to w naszym re-
gionie powstało i świetnie funkcjonuje kil-
ka dużych firm będących nie tylko lidera-
mi w kraju, ale również rozpoznawalnymi
markami za granicą. To tu założono jedną
z pierwszych w Polsce niepublicznych szkół
wyższych. Idea Forum Ekonomicznego
trafiła na podatny grunt, szybko zakiełko-
wała i urosła do najważniejszego w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej miejsca kon-
struktywnych dyskusji na tematy politycz-
ne, gospodarcze i społeczne. U nas można
dyskutować z dala od kamer i warszaw-
skiego pośpiechu.

Przed pierwszym forum myślałem je-
dynie o tym, by dobrze przygotować debatę:
„Polska trzy lata po rewolucji Solidarności”.
Byłem wtedy posłem na Sejm pierwszej ka-
dencji i uważałem, że przygotowanie i prze-
prowadzenie takiej dyskusji to dobry spo-
sób, by szukać metod na rozwiązywanie naj-
ważniejszych polskich problemów.
To z pewnością wydarzenie, które ma ol-
brzymi wpływ na światową politykę
i ekonomię. Czy tegoroczna edycja jest
inna od tych dotychczasowych?

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdro-
ju organizujemy od prawie trzech dekad.
W tym czasie przez nasz deptak przewinęło
się kilkaset tysięcy gości: przywódców państw
i rządów, urzędów centralnych, polityków,
działaczy samorządowych, naukowców,
dziennikarzy, działaczy społecznych. 

Tegoroczne będzie inne od wszystkich
poprzednich. Jego wyjątkowość wynika
nie tyle z faktu wystąpienia Covid-19, ale
ze zmian, jakie pandemia wywarła na
światowej gospodarce i kontaktach spo-
łecznych. Paradoksalnie, dla Europy Środ-
kowo-Wschodniej czas po koronawirusie
może być szansą na rozwój gospodarczy.

Eksperci reprezentujący sektor energe-
tyczny kontynuować będą ubiegłoroczną
dyskusję o funduszu sprawiedliwej trans-
formacji oraz implementacji rozwiązań
dotyczących Odnawialnych Źródeł Ener-
gii. Debaty na ten temat odbiły się szero-
kim echem, a część wniosków z nich została
już wdrożona. W tym roku organizatorzy
zaproponują dodatkowo tematy związane
z działalnością koncernów multienerge-
tycznych.

Gwałtowna cyfryzacja dziedzin życia
wcześniej zaniedbanych informatycznie
daje szansę szybkiego skrócenia dystansu,
jaki dzielił nas od europejskich liderów. Prze-
rwanie globalnych łańcuchów dostaw może
sprawić, że – ze względu na wysoki poten-
cjał i relatywnie tańszą siłę wytwórczą – mo-
żemy stać się atrakcyjnym regionem inwe-
stycji dla światowych gigantów.

W efekcie Covid-19 musimy też zre-
definiować takie pojęcia, jak zrównoważony
rozwój czy społeczna odpowiedzialność biz-
nesu. To może nam pozwolić w nowy spo-
sób spojrzeć na tradycyjne rolnictwo czy
ekoturystykę – naturalne walory naszej
części Europy. O tym wszystkim będziemy
dyskutować we wrześniu w Krynicy-Zdro-
ju.
Podczas doboru tematów przewodnich
konferencji nie zabraknie na pewno roz-
mów o Covid-19. Jak ocenia pan dzisiaj
wpływ pandemii na zjednoczoną Europę?

Covid-19 doprowadził do kryzysu.
W tym kryzysie próbujemy szukać szans dla
Polski i regionu. W efekcie koronawirusa na-
stąpiło przerwanie globalnych łańcuchów
dostaw z ogarniętej pandemią Azji. Naj-
prawdopodobniej wielkie koncerny będą
szukały nowych, bezpieczniejszych lokali-
zacji. Do tego państwa będą starały się
o zwiększenie samowystarczalności – to ko-
lejny wniosek wyciągnięty z zaistniałej sy-
tuacji. To więc szansa dla naszej części Eu-

ropy, w której pandemia nie wyrządziła tak
wielkich szkód, jak w innych regionach.
Czy na Forum będzie bezpiecznie?

Od początku naszym priorytetem było
bezpieczeństwo w czasie Forum Ekono-
micznego. W tym roku, ze względu na Co-
vid-19, standardy bezpieczeństwa zostały
dodatkowo zaostrzone, by rygorystycznie
spełnić wszelkie przepisy sanitarno-epi-
demiologiczne. Wszystkie obiekty zostaną
dostosowane do przepisów: jednokierun-
kowy ruch, ścisła elektroniczna kontrola licz-
by osób na salach, zapewnienie środków do
dezynfekcji przy każdym wejściu, obo-
wiązkowa dezynfekcja i wietrzenie po za-
kończeniu każdego panelu.
Polska jest krajem, w którym od wielu lat
ścierają się odrębne poglądy polityczne.
Jednak Forum utrzymuje swój status
apolityczności...

Z prostego powodu. Zapraszamy do
Krynicy-Zdroju bardzo różnych polityków
i przedsiębiorców, niczego nie chcemy im
narzucać, niczego nie chcemy sugerować.
Uważamy, że naszą misją jest tylko przy-
gotowanie dobrych warunków do debaty.
Posługując się przykładem z chemii: my, or-
ganizatorzy pełnimy rolę katalizatora – uła-
twiamy i przyspieszamy procesy dotyczą-
ce dobrych zmian w polityce, gospodarce
czy sprawach społecznych. 
A co z tegorocznym festiwalem biego-
wym organizowanym od 2009 roku?

Oczywiście będzie. Przygotowania do
11. Festiwalu Biegowego TAURON prze-
biegają zgodnie z założeniami, wciąż mo-
nitorujemy komunikaty rządowe i zalecenia
Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nasz
główny tegoroczny cel to stworzenie jak naj-
lepszych warunków do bezpiecznej spor-
towej rywalizacji. Chętnych na sportowe
zmagania w weekend 11-13 września nie
brakuje, na nasze biegi zgłosiło się już po-
nad 6000 zawodników. �

Zygmunt Berdychowski

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego, działacz społeczny, poseł na Sejm I i III kadencji, himalaista. Od 1992 roku
inicjator i organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój – największej konferencji polityczno-gospodarczej w Europie Środko-
wej. Za swoją działalność społeczną i charytatywną otrzymał wiele nagród, w tym m.in. Nagrodę „Rzeczpospolitej” im. Jerzego Gie-
droycia w 2009 roku oraz Nagrodę im. św. Brata Alberta w 2007 roku. W roku 2011 został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski.

Gwałtowna cyfryzacja dziedzin życia wcześniej
zaniedbanych informatycznie daje szansę 
szybkiego skrócenia dystansu, jaki dzielił nas
od europejskich liderów
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Hasłem tegorocznego krynickiego wydarzenia jest: „Europa po pandemii: Solidarność,
Wolność, Wspólnota”. Jednak dyskusja na temat pandemii nie zdominuje programu. Organi-
zatorzy nie mogą bowiem pominąć ważnych kwestii dotyczących m.in. energetyki, makro-
ekonomii czy bezpieczeństwa międzynarodowego. Covid-19 doprowadził do kryzysu.
Pomysłodawcy Forum – Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, w kryzysie próbują szukać
szans dla Polski i regionu.

Forum Ekonomiczne 2020
Europa po pandemii: Solidarność, 
Wolność, Wspólnota

Szansa dla Europy
W efekcie Covid-19 nastąpiło prze-

rwanie globalnych łańcuchów dostaw
z ogarniętej pandemią Azji. Najprawdo-
podobniej wielkie koncerny będą szukały no-
wych, bezpieczniejszych lokalizacji. Po-
nadto państwa będą starały się o zwięk-
szenie samowystarczalności – zresztą to je-
den z głównych wniosków wyciągniętych
z pandemii. To szansa dla naszej części Eu-

ropy, w której koronawirus nie wyrządził tak
wielkich szkód jak w innych regionach.

Forum Ekonomiczne 2020, które od-
bywa się między 8 a 10 września w Kryni-
cy-Zdroju, to organizowane od prawie
trzech dekad, najważniejsze w Europie
Środkowo-Wschodniej wydarzenie i miej-
sce konstruktywnych dyskusji na tematy po-
lityczne, gospodarcze i społeczne. Ponad
330 wydarzeń, kilka tysięcy gości: liderów
państw i rządów naszego regionu, szefów
urzędów centralnych, polityków, działaczy
samorządowych, naukowców, dziennikarzy,
działaczy społecznych.

Transmisja online
Podobnie jak w poprzednich latach zo-

staną wręczone nagrody Forum Ekono-
micznego w następujących kategoriach:
Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura
Nowej Europy i Organizacja Pozarządowa
Europy Środkowo-Wschodniej. W tym
roku odbędzie się ono w dwóch formach.
Organizatorzy przewidują tradycyjne, sta-
cjonarne spotkanie w Krynicy-Zdroju, na
które można przyjechać wyłącznie na
imienne zaproszenie wystosowane przez or-
ganizatorów. W tym roku, w trosce o bez-
pieczeństwo i komfort uczestników, liczba

Fot. materiały prasowe (2)

Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego
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zaproszeń została ograniczona. Organi-
zatorzy od lat budują trwałe relacje ze swo-
imi Gośćmi i Partnerami, więc osoby i in-
stytucje o takim statusie mają pierwszeń-
stwo w otrzymaniu zaproszeń. Dla wszyst-
kich innych zainteresowanych dostępne
będą transmisje online wybranych punktów
programu. Z tej formuły korzystać mogą
osoby, które nie dotrą do Krynicy, a chcą na
bieżąco uczestniczyć w najważniejszych dys-
kusjach dotyczących Europy Środkowo-
Wschodniej.

Bezpieczna integracja
Od początku priorytetem organizato-

rów było bezpieczeństwo. W tym roku, ze
względu na pandemię Covid-19, standar-
dy bezpieczeństwa zostały dodatkowo za-
ostrzone, by rygorystycznie spełniać prze-
pisy sanitarno-epidemiologiczne.

Centrum kongresowo-konferencyjne,
które składa się z kompleksu budynków
o łącznej powierzchni ponad 10 tys. metrów
kwadratowych, zostało wydzielone i za-
mknięte. Infrastruktura została dostoso-
wana do wymogów sanitarno-epidemio-
logicznych (m.in. pod kątem organizacji cią-
gów komunikacyjnych, pojemności, wła-
ściwej wentylacja i dezynfekcji pomiesz-
czeń). Tak przygotowane centrum pomie-
ści ponad 2500 gości z Europy, Azji Cen-
tralnej i USA. Przepisy umożliwiają za-
proszenie większej liczby osób, ale organi-
zatorzy z własnej inicjatywy i w trosce
o komfort gości oraz mieszkańców Kryni-
cy podnieśli standardy bezpieczeństwa.

Obecność najważniejszych graczy
Główną osią dyskusji Forum Ekono-

micznego 2020 są najważniejsze wyzwania
o charakterze politycznym, społecznym i go-
spodarczym, przed jakimi stoi Europa
Środkowo-Wschodnia. Zwyczajowo naj-
wyższy poziom merytoryczny spotkań gwa-
rantuje obecność liderów państw i rządów,
urzędów centralnych, polityków oraz przed-
stawicieli globalnych korporacji, takich jak
Microsoft, Huawei, Vinci czy Goldman
Sachs. Oczywiście zaprezentują się też
przodujące polskie marki, np. PZU, PKO
BP czy PKN Orlen.

Eksperci reprezentujący sektor energe-
tyczny kontynuować będą ubiegłoroczną
dyskusję o funduszu sprawiedliwej trans-
formacji oraz implementacji rozwiązań do-
tyczących Odnawialnych Źródeł Energii.
Debaty na ten temat odbiły się szerokim
echem, a część wniosków została wdrożo-
na. W tym roku organizatorzy zaproponu-
ją dodatkowo tematy związane z działal-
nością koncernów multienergetycznych.

Duże zainteresowanie z pewnością
wzbudzi tematyka wyzwań dla gospodar-
ki światowej zmienionej przez Covid-19.
Jednym ze skutków pandemii jest prze-

rwanie globalnego łańcucha dostaw. Ogra-
niczając ryzyko występujące w państwach
azjatyckich, producenci coraz częściej kie-
rują uwagę na inne regiony. To szansa dla
gospodarek krajów Europy Środkowo-
Wschodniej.

Rozwój osobistych relacji
Pandemia Covid-19 udowodniła, że,

paradoksalnie, w dobie gwałtownego roz-
woju technologii informatycznych umoż-
liwiających komunikację na odległość co-
raz wyraźniej widać, jak bardzo nieza-
stąpione okazały się osobiste spotkania
i bezpośrednie rozmowy. Dlatego w ob-
liczu epidemii organizatorzy musieli po-
wrócić do podstawowego pytania o misję
Forum. Czy ta sama potrzeba, która
w ostatnich latach ściągała do krynickie-
go uzdrowiska prawie 5 000 gości ze
wszystkich zakątków świata, jest aktual-
na także teraz – w dobie społecznego dy-
stansu i spotkań w sieci? Odpowiedź
przyniosły trzy miesiące społecznej izolacji.
Nie ma lepszej drogi do poznania dru-
giego człowieka, autentycznej wymiany
myśli, osiągnięcia porozumienia czy na-
wiązania prawdziwej współpracy.

Pomysłodawcy Forum Ekonomiczne-
go z dumą podkreślają, że w czasie robo-
czych kontaktów wielu z wieloletnich part-
nerów namawiało ich i utwierdzało w prze-
konaniu, że organizacja spotkania w Kry-
nicy-Zdroju ma głęboki sens.

Forum Ekonomiczne to miejsce dialo-
gu, które stało się największym i najbardziej
prestiżowym spotkaniem liderów w tej czę-
ści Europy. Organizatorzy wierzą, że dal-
sza możliwość rzeczowej dyskusji i ściera-
nia się poglądów różnorakich grup umoż-
liwi nie tylko podejmowanie trafniejszych
decyzji, ale również posłuży weryfikacji
dotychczasowych postaw i działań podję-

tych przez przedstawicieli świata polityki,
biznesu, nauki i środowisk opiniotwór-
czych.

Prestiż budowany przez dekady
Ugruntowana pozycja Forum Ekono-

micznego to efekt prawie trzech dekad
konsekwentnej pracy osób skupionych wo-
kół Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.
W pierwszym okresie gośćmi krynickich
spotkań byli wyłącznie Polacy. W ostatnich
latach ponad 30 procent to goście zagra-
niczni. Wśród nich premierzy, ministrowie,
eksperci ze świata gospodarki i biznesu. Na
pierwsze Forum zaproszenia wystosowano
do 120 osób. W zeszłorocznej edycji udział
wzięło prawie 5 tysięcy osób z 61 krajów. Fo-
rum Ekonomiczne stało się przez te lata
ważnym punktem na mapie europejskich
wydarzeń polityczno-ekonomicznych. To tu
spotykają się liderzy świata polityki i biznesu,
dyskutują, wymieniają się poglądami na naj-
ważniejsze tematy dla świata. Nie inaczej
będzie w tym roku.

Ostatnie kilka miesięcy pokazało, że nie
da się wszystkich aspektów kontaktów
międzyludzkich przenieść do Internetu.
To właśnie te opinie, zebrane od licznych
partnerów, utwierdziły organizatorów
w przekonaniu, że w tym roku, jeszcze bar-
dziej niż w poprzednich latach, Forum Eko-
nomiczne, jako miejsce wymiany poglądów
i nawiązywania relacji, jest potrzebne.

Intensywne przygotowania do tego-
rocznej edycji trwały przez kilka miesięcy.
Zespół organizacyjny wypracował przed-
sięwzięcie uwzględniające podwyższone
standardy sanitarno-epidemiologiczne. Za-
pewniamy, że wieloletnie doświadczenie
oraz ścisłe dostosowanie się do przepisów
sprawią, iż Forum Ekonomiczne 2020 bę-
dzie w pełni bezpieczne dla gości oraz
mieszkańców regionu. �
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Rozmawia AGNIESZKA MAJCHER

– Kryzys wywołany przez pandemię postawił przedsiębiorców w sytuacji, która wymagała
zmian w prowadzonych biznesach, stosowania nowych narzędzi i modeli biznesowych,
które często wymagają innych kompetencji. Koronawirus może zmienić na zawsze branże
i rynki, na których dotychczas one funkcjonowały. Pandemia niesie ze sobą niepewność,
ale może być też szansą na zaistnienie lub zyskanie przewagi konkurencyjnej – mówi
Małgorzata Oleszczuk, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Nie zostawimy przedsiębiorców 
bez pomocy

W jaki sposób PARP wspiera przedsię-
biorców?

Od 20 lat działamy zgodnie z zasadą
„Think Small First”, czyli MŚP przede
wszystkim. Wszystkie działania Agencji są
realizowane ze szczególnym uwzględnie-
niem potrzeb sektora małych i średnich firm.
Naszym celem jest realizacja programów
wspierających działalność innowacyjną i ba-
dawczą małych i średnich przedsiębiorstw,
rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój
zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie no-
wych technologii w działalności gospo-
darczej. Jesteśmy zaangażowani w realizację
krajowych i międzynarodowych przedsię-
wzięć finansowanych głównie ze środków
funduszy strukturalnych, budżetu pań-
stwa oraz programów wieloletnich Komi-
sji Europejskiej. Definiujemy swoją rolę jako
aktywny uczestnik we wdrażaniu polityki
państwa w zakresie przedsiębiorczości, in-
nowacyjności i adaptacyjności kadr. Dą-
żymy do przekształcenia się w kluczową in-
stytucję odpowiedzialną za tworzenie oto-
czenia wspierającego przedsiębiorców.
Poprzez jakie instrumenty PARP realizu-
je swoją misję?

Naszej misji przyświeca hasło: „Z pa-
sji do gospodarki, odpowiedzialnie dla
biznesu". Co oznacza m.in. to, że wsparcie
PARP dla biznesu jest kompleksowe, a wa-
chlarz narzędzi – bardzo szeroki. Wszyst-
ko zależy od tego, jaki obszar zamierza roz-
wijać przedsiębiorca. Czy wnioskuje o do-
kapitalizowanie, czy chce promować swo-
je usługi i produkty za granicą? Czy może
potrzebuje środków na start lub planuje in-

Fot. materiały prasowe
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westować w infrastrukturę bądź kompe-
tencje swoich pracowników? Możliwości są
naprawdę ogromne, o czym świadczy róż-
norodność projektów, które uzyskały dofi-
nansowanie. Od 2014 r. było ich prawie
6 tysięcy. W ubiegłym roku przedsiębiorcy
w ramach 24 konkursów mogli starać się
o wsparcie w wysokości ponad 4,5 mld zło-
tych. W tym roku ogłoszonych i zaplano-
wanych mamy 17 konkursów na ponad
4 mld złotych dofinansowania w ramach
trzech programów operacyjnych (Inteli-
gentny Rozwój; Wiedza, Edukacja, Rozwój;
Polska Wschodnia) z bieżącej perspektywy
finansowej UE. Przyjmujemy też wnioski,
kontynuując realizację 8 konkursów ogło-
szonych w 2019 r., których łączna wartość
wyniesie blisko 1,2 mld.
Plany wielu przedsiębiorców pokrzyżo-
wała pandemia COVID-19. Czy sytuacja,
w której się znaleźli, wpłynęła także na
działalność PARP?

Kryzys wywołany przez pandemię po-
stawił przedsiębiorców w sytuacji, która wy-
magała zmian w prowadzonych biznesach,
stosowania nowych narzędzi i modeli biz-
nesowych, które często wymagają innych
kompetencji. Koronawirus może zmienić
na zawsze branże i rynki, na których do-
tychczas funkcjonowały. Kryzys niesie ze
sobą niepewność, ale może być też szan-
są na zaistnienie lub zyskanie przewagi kon-
kurencyjnej. Tak staramy się myśleć o tym
trudnym momencie, w którym znaleźliśmy
się wszyscy. To może być także szansa,
a nie wyłącznie utrudnienie. PARP na bie-
żąco dostosowuje swoją ofertę do obecnej
sytuacji, wprowadzając m.in. ułatwienia za-
równo dla beneficjentów już realizują-
cych swoje projekty, jak i tych, którzy są za-
interesowani złożeniem wniosku o dofi-
nansowanie.
Na jaką konkretną pomoc ze strony PARP
mogą liczyć przedsiębiorcy?

Zdajemy sobie sprawę z tego, że trud-
ności przeżywają wszyscy, również ci, któ-
rzy realizują projekty unijne. Uczestnictwo
w nich wiąże się z wieloma obowiązkami,
obostrzeniami, a także koniecznością do-
trzymywania terminów.

Dlatego w pierwszej kolejności, niemal
na początku narodowej kwarantanny, pod-
jęliśmy decyzję o wydłużeniu terminów
naborów większości programów, by w tym
trudnym okresie przedsiębiorcy mogli skon-
centrować się na sprawach najistotniejszych
dla swoich firm i mieli większy komfort przy
składaniu wniosków o dotacje. Warto przy
tym dodać, że w części naszych programów
prowadzimy działania o charakterze cią-
głym – kandydaci mogą złożyć wniosek
w kilku rundach, co jest wyjątkowo dogodne
z uwagi na aktualną sytuację.

Plusem jest również to, że wnioski o do-
finansowanie składa się zdalnie. Szybko

i sprawnie przemodelowaliśmy tok zawie-
rania umów. Teraz cały proces aplikacyjny
– od momentu złożenia wniosku do za-
warcia umowy – jest przeprowadzany bez
papieru, z wykorzystaniem elektronicz-
nych podpisów kwalifikowanych. Niemniej
zdajemy sobie sprawę, że wiele wniosków
może wymagać poprawek, dlatego dajemy
więcej czasu firmom na uzupełnienie nie-
zbędnych formalności. Beneficjenci mogą
być spokojni, także w kwestii realizowanych
projektów, na które PARP już wcześniej
udzieliła dofinansowania. Stosujemy bar-
dziej elastyczne podejście do wprowadza-
nia zmian w umowach oraz rozliczania pro-
jektów.

Z uwagi na bardzo dynamiczną sytu-
ację gospodarczą i różnorodny sposób re-
agowania na nią poszczególnych sektorów,
w każdym indywidualnym przypadku bę-
dziemy wspólnie zastanawiać się, kiedy naj-
lepiej wprowadzać zmiany.

W czerwcu wraz z Ministerstwem Fun-
duszy i Polityki Regionalnej uruchomiliśmy

specjalny nabór dla średnich firm, które
ucierpiały na skutek kryzysu wywołanego
wirusem. Był on uzupełnieniem rządowej
Tarczy Antykryzysowej. Przez półtora mie-
siąca wniosek o wsparcie złożyło prawie
6,4 tys. przedsiębiorstw. Oznacza to, że
ok. 42% średnich firm zgłosiło się do nas po
pomoc. Te liczby bardzo nas cieszą, bo wi-
dać, jak bardzo przedsiębiorcy potrzebują
tej pomocy w czasie trwającego kryzysu.
Z jakimi problemami mierzą się dziś pol-
skie MŚP?

Obserwujemy duże zróżnicowanie po-
trzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców
– co branża, to nieco inne problemy. Tury-
styka i moda myślą przede wszystkim o tym,
by – kolokwialnie mówiąc – utrzymać się na
powierzchni. Podobnie jest z branżą even-
tową. Z kolei przedsiębiorcy z branży mo-
toryzacyjnej czy budowlanej zgłaszali nam
problemy związane z utrzymaniem łańcu-
cha dostaw, borykali się ze wstrzymaniem
realizacji zamówień i produkcji. Branża
budowlana zatrudniająca w dużej części pra-
cowników zza wschodniej granicy zmaga się
także z bardzo poważnymi problemami
związanymi z siłą roboczą. Handel jest jed-
nym z tych sektorów, które zgłaszają pilną
potrzebę szkoleń i doradztwa dotyczącego
prowadzenia sprzedaży internetowej i no-

wych form marketingu oraz reklamy. Nic
w tym dziwnego – pandemia spowodowa-
ła gwałtowny wzrost tej gałęzi gospodarki.

Przedsiębiorcy sami przychodzą do
nas ze swoimi problemami, ale my również
ich o nie pytamy. Bardzo pomocny jest
w tym zakresie nasz System Rad Sektoro-
wych ds. Kompetencji, który realizujemy
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER). Zwróciliśmy
się do rad, które reprezentują różne środo-
wiska i branże, o opinie i rekomendacje.
Wsparcie PARP ma nie tylko charakter do-
tacji finansowych. Jakie jeszcze działania
realizuje Agencja, by wspomóc przed-
siębiorców w czasie kryzysu?

Od wybuchu pandemii uważnie śle-
dzimy działania rządów w kilkunastu kra-
jach i zauważamy pewną prawidłowość. Po-
czątkowo rządy poszczególnych państw
skupiały się na działaniach ratujących bie-
żącą sytuację przedsiębiorstw. Teraz poja-
wiają się dodatkowe inicjatywy np. wspie-
rające konkretne, najbardziej dotknięte

pandemią branże. Polegają one m.in. na
wdrażaniu programów doradczo-eduka-
cyjnych. Takie kroki zostały podjęte
w USA, Nowej Zelandii, Australii czy Ka-
nadzie.

W PARP myślimy podobnie. Pieniądze
są bardzo ważne, ale bez wiedzy i kompe-
tencji w zakresie ich odpowiedniego wy-
korzystywania środki te w łatwy sposób
mogą zostać po prostu zmarnotrawione.
Dlatego komponent rozwijania kompe-
tencji w firmach jest w PARP stale rozwi-
jany, obecna sytuacja tylko uwypukliła po-
trzebę edukowania organizacji i pracowni-
ków. Pierwszym krokiem do zmian powin-
no być mądre doradztwo, doszkalanie
i przekwalifikowanie kadry. 

Jednym z obszarów, w których wspie-
ramy firmy, jest doradztwo w dziedzinie go-
spodarki cyfrowej. Dla wielu przedsiębior-
ców, szczególnie tych mniejszych, przesta-
wienie się z analogowego prowadzenia
działalności i kontaktu z klientem na zdal-
ny było skokiem na głęboką wodę. Dlate-
go zorganizowaliśmy szereg bezpłatnych
webinariów mających wspomóc przedsię-
biorców w tym zakresie. Jesteśmy szcze-
gólnie dumni z „Akademii PARP”, która
skupia się na działaniach związanych z edu-
kacyjnym wsparciem dla przedsiębiorców

Nie wstrzymaliśmy działań, które mają pomóc
firmom w podbijaniu rynków zagranicznych.
Wręcz przeciwnie – intensyfikujemy je



i budowaniem kompetencji miękkich. Za-
interesowani poszerzeniem wiedzy mogą
korzystać z interaktywnej platformy
www.akademia.parp.gov.pl, na której obec-
nie dostępnych jest 18 kursów, a do końca
roku przybędzie 14 nowych. W ciągu roku
z działalności Akademii PARP skorzystało
28 tys. osób. W czasie epidemii koronawi-
rusa obserwuję bardzo duży wzrost popu-
larności kursów online. Średni tygodniowy
przyrost wynosił dotychczas 380 osób,
obecnie jest trzykrotnie większy.

Codziennie przybywa też chętnych na
dołączenie do Akademii Menedżera MŚP.
W ramach projektu można rozwijać kom-
petencje związane m.in. z określaniem ce-
lów i priorytetów, zarządzaniem zmianą, za-
rządzaniem wiedzą, analizą strategiczną,
tworzeniem wizji, orientacją na cel czy ra-
dzeniem sobie ze stresem.

Nie tylko organizujemy własne szkole-
nia, ale także administrujemy Bazą Usług
Rozwojowych, w której zamieszczamy
oferty zewnętrznych firm szkoleniowo-do-
radczych. Dzięki niej pomagamy rozwijać
kompetencje i zdobywać nowe umiejętno-
ści. Można tam znaleźć ponad 32 tys. usług
szkoleniowych, z czego ponad 5 tys. to usłu-
gi zdalne. Wystarczy zapisać się i możemy
gdziekolwiek i kiedykolwiek przystąpić do
seminarium online.

W czasie pandemii zorganizowaliśmy
również wspólnie z Ministerstwem Roz-
woju cykl bezpłatnych wideokonferencji dla
przedsiębiorców, poświęconych rządowej
Tarczy Antykryzysowej i, będącemu jej uzu-
pełnieniem, Funduszowemu Pakietowi
Antywirusowemu. W dwudziestu spotka-
niach odbywających się w okresie 26 maja
– 8 lipca wzięło udział łącznie ponad
20 tys. przedsiębiorców. W organizację
spotkań „Tarcza antykryzysowa dla biz-
nesu” zaangażowanych było aż 11 pań-
stwowych instytucji odpowiedzialnych za
poszczególne narzędzia w ramach Tarczy.

Eksperci prawa pracy, finansów, ekonomii
i zamówień publicznych rozmawiali
o przygotowanych rozwiązaniach osło-
nowych dla przedsiębiorców poszczegól-
nych branż i podmiotów. Poruszono też te-
mat instrumentów, które mają być im-
pulsem dla rozwoju gospodarki osłabio-
nej pandemią. Wciąż można obejrzeć wi-
deo z każdej konferencji na kanale YouTu-
be PARP-u.
Co z firmami, które rozwijały swoją dzia-
łalność przede wszystkim zagranicą? Czy
COVID-19 spowodował, że na dobre mu-
szą zweryfikować swoje plany?

Niewątpliwie firmy, które chcą rozpo-
cząć lub już prowadzą działalność na
rynkach zagranicznych, znalazły się w wy-
jątkowo trudnej sytuacji. Wiele z nich
planowało w najbliższym czasie uczest-

nictwo w targach i poniosło związane z tym
koszty. Dostaliśmy zgodę Komisji Euro-
pejskiej na rozszerzenie katalogu wydatków
kwalifikowanych o te pozycje. Oznacza to,
że nasi beneficjenci realizujący projekty
w zakresie internacjonalizacji będą mogli
rozliczyć takie wydatki. Nie wstrzymaliśmy
działań, które mają pomóc firmom
w podbijaniu rynków zagranicznych. Wręcz
przeciwnie – intensyfikujemy je. Ogrom-
ne zainteresowanie tegoroczną edycją
programu „Wsparcie MŚP w promocji ma-
rek produktowych – Go to Brand” poka-
zuje, że polskie firmy się nie poddają.
W sierpniu mikro, mali i średni przedsię-

biorcy ze wschodniej Polski mogli składać
wnioski w drugiej turze konkursu „Inter-
nacjonalizacja MŚP”. Firmy ubiegające się
o dofinansowanie kosztów wprowadzenia
produktów lub usług na nowe rynki za-
graniczne mogą otrzymać nawet 800 tys.
złotych z funduszy europejskich. MŚP po-
winny spożytkować je na przygotowanie do
umiędzynarodowienia działalności, czyli
pokryć koszty usług doradczych, wydatki
związane z udziałem w międzynarodowych
targach, wystawach lub misjach gospo-
darczych.
Mimo wielu działań antykryzysowych,
część przedsiębiorców nie przetrwa. Czy
w ofercie PARP znajdzie się także coś dla
nich?

W ramach programu POWER mamy
projekt „Nowy start”, który w obecnej sy-

tuacji może okazać się szczególnie po-
trzebny. Łączy on szkolenie z doradztwem,
jest skierowany do przedsiębiorców zmu-
szonych z różnych powodów zamknąć
swój biznes i otworzyć nowy. Udział jest
bezpłatny, bo zdajemy sobie sprawę z trud-
nej sytuacji finansowej kandydatów. Nie-
ustannie prowadzimy rekrutację do tego
programu. Jego budżet wynosi 15 mln zł.
Za to wciąż najpopularniejszym kursem
w „Akademii PARP” jest ten dotyczący
rozpoczęcia działalności gospodarczej. To
pokazuje, że Polacy tak łatwo kryzysowi się
nie poddadzą. Zapraszamy do kontaktu z
naszą Infolinią i ekspertami PARP. �
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Małgorzata Oleszczuk

Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP,  jest absolwentką Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła wiele kursów
i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, finansów publicznych, polityki oraz funduszy unijnych.
Od 20 lat jest związana zawodowo z funduszami unijnymi. Pracowała w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie m.in. reali-
zowała Narodowy Program Przygotowania Polski do Członkostwa w UE oraz uczestniczyła we wdrażaniu programu PHARE i Transi-
tion Facility.

Od 2008 r. karierę zawodową kontynuowała w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie nadzorowała realizację zadań Instytucji
Pośredniczącej w Certyfikacji dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, a także wdra-
żanie w województwie Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej. Reprezentowała Wojewodę Mazowieckiego w Komitetach Monitorujących POIiŚ 2007–2013, RPO WM
2007–2013 i 2014–2020 oraz Mazowieckiej Grupie Roboczej ds. przeciwdziałania nieprawidłowościom i przestępstwom na szkodę
interesów finansowych UE.

Funkcję Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pełni od 2018 r.

W ramach programu POWER mamy projekt
„Nowy start”, który w obecnej sytuacji może
okazać się szczególnie potrzebny



magazyn ludzi biznesu

PRZEDSIĘBIORCY@EU to niepowtarzalna możliwość 
zaprezentowania siebie i swojej firmy całej Polsce.

TWOJA TWARZ I FIRMA pokaże się w empikach, sieciach Relay i Inmedio
oraz w prestiżowych hotelach i restauracjach w największych miastach w Polsce.

ZOBACZĄ CIĘ uczestnicy największych wydarzeń gospodarczych w kraju
– kongresów, targów, seminariów i konferencji!

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów 
dzwoń: 507 418 557 lub pisz: amajcher@kie.biz.pl
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Opracowanie zupełnie nowego lub udoskonalenie już istniejącego produktu czy usługi, roz-
wój technologii albo stworzenie innowacji procesowej – w realizacji takich działań wspiera
firmy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). W dopasowanej do potrzeb przedsiębiorstw
różnej wielkości i z różnych branż ofercie Centrum każda stawiająca na innowacje firma znaj-
dzie ciekawą propozycję.

Stawiasz na innowacje? Pomoże Ci NCBR

Zrealizuj innowacyjny projekt
NCBR to agencja wykonawcza Mini-

stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego finan-
sująca projekty B+R o potencjale rynko-
wym. Centrum stworzyło zróżnicowaną
ofertę, która stale jest doskonalona, by sku-
tecznie odpowiadać na potrzeby rynku,
zwiększając przy tym aktywność firm i jed-
nostek naukowych w perspektywicznych
branżach i dziedzinach. Agencja udziela
atrakcyjnych dofinansowań dzięki czemu
firmy – nawet dopiero co powstałe mikro-
przedsiębiorstwa – mają szansę budować
swoje przewagi konkurencyjne przy zna-
cząco ograniczonym ryzyku związanym
z podejmowaniem i realizacją prac ba-
dawczo-rozwojowych. Prawie całość po-
chodzących z Funduszy Europejskich
środków jest przeznaczonych na wsparcie
w postaci bezzwrotnego dofinansowania
działalności innowacyjnej polskich firm.
Tylko w tym roku na ten cel NCBR prze-
znaczyło ok. 4,5 mld zł. Dofinansowania
są przyznawane w trybie konkursowym na
realizację projektów obejmujących bada-
nia przemysłowe i eksperymentalne prace
rozwojowe lub tylko te drugie, a także na
prace przedwdrożeniowe, na przykład:
opracowanie dokumentacji wdrożenio-
wej, usługi rzecznika patentowego, testy,
certyfikację czy badania rynku. 

NCBR pomaga „od pomysłu do prze-
mysłu”,  na wszystkich etapach realizacji
projektów, także w bardzo wczesnej fazie.
O sięgające nawet do 80% wartości projektu
dofinansowania mogą się ubiegać zareje-
strowane i prowadzące działalność w Pol-
sce przedsiębiorstwa, konsorcja przedsię-
biorstw lub konsorcja firm z udziałem jed-
nostek naukowych. Przedsiębiorcy mogą
również zlecać realizację prac B+R jed-
nostkom naukowym. Co ważne, wnioski
o dofinansowanie składa się online, a pro-
cedury są transparentne i przyjazne. Dzię-
ki wprowadzonym na początku tego roku
przez NCBR zmianom dokumentacja kon-

kursowa i zasady udziału w konkursach są
jeszcze prostsze niż dotychczas. Chcemy
mieć pewność, że sam proces aplikowania
w żadnym przypadku nie będzie barierą dla
naszych innowatorów – podkreśla dyrektor
NCBR, dr inż. Wojciech Kamieniecki.

Samodzielnie lub w konsorcjum, 
także międzynarodowym

Flagowym programem NCBR dla
przedsiębiorców jest „Szybka Ścieżka”. To
najbardziej popularny program wsparcia
projektów B+R firm w Polsce. Od jego uru-
chomienia, tj. od 2015 roku, dofinanso-
wania w łącznej wysokości ponad 9,3 mi-
liarda złotych uzyskało niemal 1500 pro-
jektów. Tylko w jednym rozstrzygniętym
w połowie tego roku  konkursie „Szybkiej
Ścieżki” przyznano dofinansowania w łącz-
nej wysokości ok. 1,9 mld zł. Obecnie
NCBR prowadzi cztery konkursy, których
łączny budżet to 650 mln zł. Budżet głów-
nego konkursu, bez ograniczeń tematycz-
nych, to 300 mln zł. Dwa konkursy mają
konkretne zakresy tematyczne - „Korona-
wirusy” oraz „Agrotech” -  a ostatni z kon-
kursów jest skierowany do firm z sektora
MŚP posiadających certyfikat Seal of
Excellence . Informacje o zasadach, kryte-
riach oceny wniosków i terminach naborów
wniosków są łatwo dostępne na stronie
www.ncbr.gov.pl/szybkasciezka.

To jednak nie jedyny program granto-
wy NCBR, z którego mogą obecnie sko-
rzystać przedsiębiorcy. Firmy z sektora ga-
zownictwa mogą uzyskać wsparcie w ramach
drugiego już konkursu „INGA” – Wspólne-
go Przedsięwzięcia NCBR, PGNiG SA
i Gaz-System SA. Jego budżet to 311 mln zł,
a zakres tematyczny obejmuje takie obszary,
jak: poszukiwanie, wydobycie węglowo-
dorów oraz produkcja paliw gazowych; po-
zyskanie metanu z pokładów węgla; mate-
riały do budowy i eksploatacji sieci gazo-
wych; sieci gazowe; technologie związane
z LNG i CNG; technologie wodorowe i pa-

liwa gazowe; technologie stosowane we
współpracy z klientami; ochrona środowi-
ska i BHP; informatyka i cyberbezpie-
czeństwo, a także podziemne magazyno-
wanie węglowodorów. O dofinansowanie
w konkursie mogą się ubiegać konsorcja na-
ukowo-przemysłowe, w skład których wcho-
dzi przynajmniej jedno przedsiębiorstwo
oraz przynajmniej jedna jednostka nauko-
wa. Wyłonione w konkursie konsorcja do-
łączą do wykonawców 12 nowatorskich pro-
jektów, którym w pierwszej edycji przed-
sięwzięcia przyznano ponad 90 mln zł do-
finansowania.

Z kolei firmy, które tworzą lub planu-
ją tworzyć rozwiązania na rzecz osób ze
szczególnymi potrzebami mogą uzyskać do-
finansowanie w konkursie „Rzeczy są dla lu-
dzi”, skierowanym do jednostek naukowych,
firm, konsorcjów przedsiębiorstw lub kon-
sorcjów naukowo-przemysłowych. Jego
budżet to 40 mln zł, a zakres tematyczny
obejmuje 23 różne tematy dotyczące tech-
nologii, narzędzi i rozwiązań dla osób z nie-
pełnosprawnościami lub seniorów. Zgła-
szane projekty mogą dotyczyć między in-
nymi: narzędzi i rozwiązań ICT, technolo-
gii zapewniających pełny dostęp do dóbr
kultury w czasie rzeczywistym, rozwiązań
wspomagających osoby z niepełnospraw-
nością intelektualną w samodzielnym po-
ruszaniu się w przestrzeni publicznej, pro-
jektowania i ergonomii mebli, w tym mebli
sensorycznych czy technologii wspoma-
gających samodzielność funkcjonowania
osób starszych, w szczególności w miejscu
ich zamieszkania.

Przedsiębiorcy powinni również zwró-
cić uwagę na konkursy programów mię-
dzynarodowych prowadzone przez Cen-
trum. Co roku NCBR ogłasza ich kilka-
dziesiąt, a spora część z nich jest skierowana
do MŚP. Obecnie zaprasza do udziału m.in.
w niemających ograniczeń tematycznych
konkursach „GlobalStars” oraz Inicjatywy
EUREKA. 

Agnieszka Majcher
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Z udziałem inwestorów prywatnych
Oferta NCBR dla przedsiębiorców jest

jednak o wiele szersza. Centrum posiada nie
tylko kapitał, ale i know-how jak wspierać
projekty wysokich technologii, m.in. anga-
żując fundusze venture capital. W progra-
mie BRIdge Alfa wspiera projekty badaw-
czo-rozwojowe we wczesnej fazie rozwoju
(seed i pre-seed), gdzie ryzyko niepowo-
dzenia jest największe oraz zwiększa za-
angażowanie inwestorów prywatnych w fi-
nansowanie B+R. 

Program nie ma ograniczeń tematycz-
nych i jest otwarty dla zespołów projekto-
wych i młodych spółek technologicznych,
które mają pomysł na innowację produk-
tową lub procesową i potrzebują środków
na jego sfinansowanie. Fundusze, które re-
alizują program Bridge Alfa selekcjonują po-
mysły pod kątem ich potencjału technolo-
gicznego i biznesowego. Startupy mogą tak-
że same zgłaszać się do funduszy. Infor-
macje o nich są dostępne na stronie
www.ncbr.gov.pl/bridgealfa. Maksymalna
kwota dofinansowania wynosi ok. 1 mln zł,
z czego 80 proc. stanowi wsparcie NCBR,
a 20 proc. to środki od inwestorów pry-
watnych. Współfinansują oni projekt w za-
mian za objęcie udziałów w spółce, pro-
porcjonalnie do zainwestowanych środków.
Poza pieniędzmi fundusz oferuje również
wsparcie biznesowe. Dzięki kapitałowe-
mu i biznesowemu wsparciu startupy mogą
rozwijać zarówno technologię, jak i własną
firmę. Taki mechanizm wsparcia zwiększa
ich szanse na rozwój i zaistnienie na ryn-
ku. 

W ramach BRIdge Alfa wsparcie w łącz-
nej wysokości ok. 440 mln zł otrzymało już
ponad 400 spółek technologicznych. Nie-
które z nich oferują już swoje rozwiązania
na rynku.
• RemmedVR stworzył gogle VR wraz
z oprogramowaniem, które umożliwiają nie-
dostępne wcześniej metody terapii schorzeń
oka, szczególnie w obszarze ruchowości gał-
ki ocznej. Innowacyjność i zaawansowanie
oprogramowania wiąże się z informacjami,
które otrzymuje lekarz na temat stanu
zdrowia pacjenta. 

• Biotrem opracował  autorską technolo-
gię produkcji biodegradowalnych naczyń
z otrąb. Czysty, nieuciążliwy dla środowi-
ska proces technologiczny produkcji naczyń
jednorazowych z otrąb bazuje na natural-
nych surowcach – otrębach pszennych i śla-
dowych ilościach wody.
• Glaze Prosthetics stworzył  innowacyjne
protezy kończyny górnej typu custom-
made, tworzonych w technologii SLS dru-
ku 3D. Zaprojektowana przez zespół Gla-
ze konstrukcja zawiera uniwersalny lej pro-
tezowy, autorską „szybkozłączkę” i system
łatwo wymienialnych końcówek, co za-
pewnia nowe funkcjonalności protezy.
• PLANTALUX skonstruował  autorskie
oświetlenie typu light emitting diode po-
magające w uprawie roślin. Niemal cała
energia elektryczna zamieniana jest na
światło absorbowane przez rośliny, za-
pewniając im tym samym optymalne wa-
runki wzrostu.  Umożliwia to właścicielom
szklarni częstsze zbiory. 
• FIBRATECH stworzył innowację w bran-
ży motoryzacyjnej - kompozytową, szytą ni-
cią nieskończoną felgę, która jest lżejsza niż
najlżejsze, obecnie dostępne rozwiązania
z aluminium lub tekstyliów kompozytowych.
Waży jedynie 3,5 kg, a obecnie stosowane
alufelgi mają wagę od 6 do 13 kg. 
• SiDLY opracowało innowacyjną tech-
nologię telemedyczną, w której skład wcho-
dzą: telemedyczne opaski do teleopieki, plat-
forma telemedyczna i aplikacja mobilna

(iOS, Android), wraz z możliwością usłu-
gi telemonitoringu przez profesjonalne
centrum telemedyczne.
• Usarya Polska skonstruowała autorskie
urządzenie rolnicze do oczyszczania pól
uprawnych. Cechuje się ono szeroką, efek-
tywną powierzchnią zbierającą oraz syste-
mem czyszczenia i załadunku kamienia
umożliwiającym odsprzedaż kruszywa, a po-
przez to zmniejszenia kosztów zabiegu.

Fundusze BRIdge Alfa nadal szukają
ciekawych i obiecujących pomysłów, więc
przedsiębiorcy i zespoły projektowe nadal
mają szansę na uzyskanie wsparcia. Bardziej
dojrzałe technologicznie i biznesowo pro-
jekty mogą natomiast zainteresować swo-
im rozwiązaniem inne fundusze venture ca-
pital lub corporate venture capital uru-
chomione i współfinansowane przez
NCBR: TDJ Pitango Ventures, Cogito,
EEC Magenta, SpeedUp Energy Innova-
tion Fund lub Icos III.

Z pomocą NCBR
Ciekawa i zróżnicowana oferta to jed-

nak nie wszystko. NCBR ma świadomość
wyzwań i potrzeb przedsiębiorców także
w obszarze aplikowania o środki. Aby uła-
twić stawiającym na innowacje podmiotom
skorzystanie z dostępnych środków od po-
nad roku intensywnie rozbudowywało na-
rzędzia wsparcia dla wnioskodawców. Za-
interesowani uzyskaniem dofinansowania
mogą skorzystać z dostępnych na stronie
NCBR bezpłatnych i prostych w użyciu apli-
kacji „Asystent Innowacji” i „Asystent Bu-
dżetowy”, specjalnie przygotowanych we-
binarów i materiałów szkoleniowych na ka-
nale Youtube NCBR oraz usług Punktu In-
formacyjnego, który w dobie COVID-19 te-
lefonicznie i online wspiera wnioskodawców.
Centrum zaprasza także do współtworze-
nia i doskonalenia swojej oferty. Niedawno
uruchomiło STARTER - on-linowe narzę-
dzie, które umożliwia zgłoszenie inicjatywy
programowej.  Warto skorzystać z tych moż-
liwości i oferty NCBR, zwłaszcza w ostat-
nich miesiącach obecnej perspektywy fi-
nansowej UE. �
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Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

– W czasie kryzysu działamy na wielu płaszczyznach. Od pojawienia się jego pierwszych
symptomów uważnie śledzimy sytuację w gospodarce i poszczególnych sektorach. Analizu-
jemy również skuteczność prowadzonych przez rząd działań antykryzysowych. Na bieżąco
kontaktujemy się z przedsiębiorcami, rozmawiamy o aktualnych problemach i sposobach ich
rozwiązania. Nasze propozycje zgłaszamy w trakcie konsultacji aktów prawnych oraz w ra-
mach posiedzeń rozmaitych grup eksperckich, w tym m.in. Rady ds. Przedsiębiorczości przy
Prezydencie RP – mówi Andrzej Arendarski, prezes KIG.

Siła przedsiębiorców tkwi w integracji

Krajowa Izba Gospodarcza jest najwięk-
szą niezależną organizacją biznesu w Pol-
sce. Jak ocenia pan jej działania po tylu
latach funkcjonowania?

Oceniając całokształt działalności Kra-
jowej Izby Gospodarczej, należy przypo-
mnieć, jakie były jej cele i zadania w mo-
mencie powstawania. Naszym prioryte-
tem było stworzenie instytucji, która od-
budowałaby pozycję i ważną rolę samo-
rządu gospodarczego w Polsce oraz kon-
tynuowała jego bogatą, ponad 200-letnią hi-
storię. Cel ten udało nam się w pełni osią-
gnąć – dzięki ogromnej pracy zintegrowa-
liśmy wokół idei odrodzonego samorządu
dużą część środowiska przedsiębiorców.
Udowodniliśmy, że samorząd gospodarczy
doskonale wpisuje się w krajobraz gospo-
darki wolnorynkowej i jest instytucją, któ-
ra skutecznie pomaga przedsiębiorcom i jest
im potrzebna. 

Patrząc od strony bardziej szczegóło-
wych działań, cieszę się, że dzięki naszej pra-
cy udało się w okresie transformacji sto-
sunkowo szybko dostosować działalność
polskich firm do całkowicie nowych, wol-
norynkowych realiów. Później z sukcesem
przygotowaliśmy polski biznes na wejście
do UE. Jesteśmy dumni z tego, że byliśmy
pionierami wielu progospodarczych ini-
cjatyw w Polsce. Wymieniłbym m.in. wdra-
żanie idei społecznej odpowiedzialności biz-
nesu czy promocję marki Polska. Z Krajo-
wą Izbą Gospodarczą związane są cieszą-
ce się dziś dużą renomą i znane programy,
jak „Teraz Polska” czy „Przedsiębiorstwo
Fair Play”. Od początku byliśmy również li-
derami wśród organizacji biznesu we wspie-
raniu międzynarodowej działalności pol-
skich firm. Prowadzona na całym świecie
działalność KIG pozwoliła wielu polskim
firmom na rozpoczęcie i rozwój ekspansji

zagranicznej. Również w pozostałych ob-
szarach działalności Izby, takich jak repre-
zentowanie przedsiębiorców w kontaktach
z rządem i administracją, dbanie o dobrą
legislację czy działania na rzecz rozwoju in-
nowacyjności i zwiększenia konkurencyj-
ności polskich przedsiębiorstw – możemy
pochwalić się wieloma sukcesami.
Jakie są obecnie główne obszary działa-
nia Krajowej Izby Gospodarczej?

KIG zrzesza obecnie blisko 160 izb re-
gionalnych, branżowych i bilateralnych. Ak-
tywnie uczestniczymy w życiu gospodar-
czym Polski i Unii Europejskiej oraz wal-
czymy o dobry klimat dla przedsiębior-
czości. Nasze podstawowe obszary dzia-
łania pozostają niezmienne od początku
działalności. Reprezentujemy interesy pol-
skich przedsiębiorców w kontaktach z ad-
ministracją i walczymy o dobre prawo dla
biznesu, pracujemy na rzecz poszerzania

działalności zagranicznej polskich firm,
wspieramy rozwój innowacyjności i kon-
kurencyjności, propagujemy zasady odpo-
wiedzialnego biznesu. Doradzamy też
przedsiębiorcom i prowadzimy szkolenia.
W ramach wsparcia internacjonalizacji
polskich firm Krajowa Izba Gospodarcza
prowadzi szeroko zakrojoną działalność
międzynarodową, działając w ramach Eu-
rochambres i Międzynarodowej Izby Han-
dlowej w Paryżu.

W ostatnich latach prowadziliśmy rów-
nież szereg projektów z obszaru cyfrowej go-
spodarki. Dodam, że w ramach KIG dzia-
ła Sąd Arbitrażowy, który pomaga szybko
i bez zbędnego formalizmu rozwiązywać
biznesowe spory. Te zalety są szczególnie
cenne w okresie kryzysu. Cały czas pro-
wadzimy działania na rzecz integracji śro-
dowisk biznesowych, organizujemy spo-
tkania, konferencje, debaty oraz inne wy-

Fot. materiały prasowe
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darzenia poświęcone najważniejszym pro-
blemom polskiej gospodarki.

Obserwujemy, co dzieje się w polskiej,
europejskiej i światowej gospodarce, po-
magamy przedsiębiorcom odpowiednio
przygotować się oraz reagować na ewen-
tualne zmiany. Niestety, kryzysowa sytuacja,
z jaką mamy do czynienia w ostatnich mie-
siącach, daje nam tutaj duże pole do dzia-
łania.
Czas pandemii to szczególny moment, wy-
magający podjęcia wyjątkowych środków
zaradczych. Krajowa Izba Gospodarcza
podjęła szereg inicjatyw w tym zakresie.
Które z nich są najważniejsze?

W czasie kryzysu działamy na wielu
płaszczyznach. Od pojawienia się jego
pierwszych symptomów uważnie śledzimy
sytuację w gospodarce i poszczególnych sek-
torach. Analizujemy również skuteczność
prowadzonych przez rząd działań anty-
kryzysowych. Na bieżąco kontaktujemy
się z przedsiębiorcami, rozmawiamy o ak-
tualnych problemach i sposobach ich roz-
wiązania. Nasze propozycje zgłaszamy
w trakcie konsultacji aktów prawnych oraz
w ramach posiedzeń rozmaitych grup eks-
perckich, w tym m.in. Rady ds. Przedsię-
biorczości przy Prezydencie RP. Staramy się,
aby przy tworzeniu rozwiązań antykryzy-
sowych rząd brał pod uwagę głos przed-
siębiorców, którzy najlepiej wiedzą, jakie są
ich najpilniejsze potrzeby.

Nasi eksperci pomagają przedsiębior-
com, udzielając informacji na temat form
pomocy antykryzysowej i sposobów jej
wykorzystania.

W ramach naszej działalności w okre-
sie kryzysu zachęcamy także do włączania
się w rozmaite inicjatywy promujące soli-
darność z biznesem. Zapoczątkowaliśmy
m.in. akcję „Nie pozwolę ci się zamknąć”,
w której nakłaniamy klientów do wpłacania
zaliczek na poczet zakupu towarów czy
usług w przyszłości.

Pomimo trudności spowodowanych
pandemią, nie zapominamy o prowadzeniu
i rozwijaniu naszych podstawowych ak-
tywności, w tym działań na rzecz posze-

rzania współpracy biznesowej z zagranicą.
Organizujemy spotkania oraz misje go-
spodarcze online i prezentujemy nowe
możliwości biznesowe dla rodzimego biz-
nesu. Znalezienie nowych rynków dla pol-
skich firm może być szansą na szybsze wyj-
ście z kryzysu.
W jaki sposób promujecie społeczną
wrażliwość biznesu?

Od początku naszej działalności zwra-
caliśmy uwagę, że działania firm powinny
uwzględniać także aspekt etyczny. Śmiało
mogę powiedzieć, że byliśmy pionierami
w promowaniu idei społecznej odpowie-
dzialności biznesu w Polsce. Od wielu lat pro-
wadzimy edukację dotyczącą wartości i re-
guł postępowania, które kryją się pod poję-
ciem społecznej odpowiedzialności biznesu.
Przy Krajowej Izbie Gospodarczej zrodził się
pomysł znanego programu „Przedsiębior-
stwo Fair Play”, w którym nagradzane są
społecznie aktywne firmy. Na przestrzeni lat
zorganizowaliśmy we współpracy z polski-
mi i europejskimi instytucjami wiele konfe-
rencji, warsztatów, szkoleń poświęconych
promocji społecznej odpowiedzialności
w działalności przedsiębiorstw. Wiele pol-
skich firm może się pochwalić praktycznym
wcielaniem tych elementów w życie. Czę-
sto jednak ich starania i rzeczywiste osią-
gnięcia nie są zauważane. Dlatego KIG była
również patronem wielu inicjatyw promu-
jących dobre praktyki, jak chociażby kon-
kurs „Pracodawca Godny Zaufania”.

Wykonaliśmy mnóstwo pracy, ale wciąż
widzimy potrzebę uświadamiania polskim
przedsiębiorcom, że społeczna odpowie-
dzialność to nie tylko obowiązek firm, ale
też źródło korzyści. Jej promocja jest szcze-
gólnym wyzwaniem w okresach kryzysu.
W momencie walki o przetrwanie pokusa
odłożenia zasad na bok i skupienia się na
ratowaniu własnego biznesu staje się silna.
Tymczasem kryzys to moment, w którym
etyczne i odpowiedzialne podejście do
prowadzenia biznesu jest wyjątkowo istot-
ne – może być elementem walki ze skutka-
mi recesji. Trudna sytuacja kadrowa wielu
firm może okazać się testem odpowie-

dzialnej i uczciwej polityki pracowniczej,
która zaprocentuje w przyszłości. Utrzy-
mywane, pomimo problemów finanso-
wych, rzetelne i uczciwe relacje z kontra-
hentami mogą podnieść naszą wiarygod-
ność w oczach partnerów biznesowych.
Kryzysowa sytuacja nie zwalnia z odpo-
wiedzialnego działania.
Jednym z zadań statutowych Krajowej
Izby Gospodarczej jest udział w procesie
stanowienia prawa tak, aby tworzone
przez ustawodawcę warunki prowadze-
nia biznesu w Polsce były jak najbardziej
przyjazne przedsiębiorcom. Czy w dobie
kryzysu założenia tarczy antykryzyso-
wej są wystarczające dla pokrycia strat
i odbudowy biznesu polskich przedsię-
biorców?

Wywołany pandemią kryzys gospo-
darczy jest zjawiskiem bez precedensu i na-
wet najlepsze z dzisiejszej perspektywy
rozwiązania mogą za kilka miesięcy okazać
się nieaktualne i nieskuteczne. Pomimo wie-
lu zastrzeżeń Krajowa Izba Gospodarcza
pozytywnie oceniła Tarczę Antykryzysową
– ta ocena odnosi się szczególnie do po-
mocy w ramach tzw. Tarczy Finansowej. Nie
zmienia to faktu, że zastosowane przez rząd
środki z pewnością nie rozwiążą wszystkich
problemów, mogą tylko złagodzić wstrząs.
Należałoby pomyśleć o jakiejś formie re-
kompensat, zwłaszcza dla tych firm, które
poniosły znaczne straty wynikające bez-
pośrednio z wprowadzonych przez rząd ob-
ostrzeń dotyczących m.in. funkcjonowania
handlu czy usług.

Jak widzimy, sytuacja zmienia się tak
dynamicznie, że bardzo trudno jest dziś
tworzyć dalekosiężne plany. Jednak są roz-
wiązania, które można wprowadzić już
teraz, niezależnie od tempa rozwoju pan-
demii. Mam tu na myśli przede wszystkim
ułatwianie działalności przez upraszczanie
przepisów, znoszenie uciążliwych obo-
wiązków dla firm, mniej restrykcyjne i biu-
rokratyczne podejście do przedsiębiorców.
To nie są działania, które znacząco obcią-
żą budżet, a mogą być ulgą w tym naprawdę
trudnym dla wielu firm okresie. �

Andrzej Arendarski – doktor nauk humanistycznych, ekspert ekonomiczny, działacz gospodarczy, współzałożyciel i prezes Krajo-
wej Izby Gospodarczej od chwili jej powstania. Pod jego kierownictwem KIG zdobyła powszechny autorytet i stała się faktycznym
reprezentantem środowisk gospodarczych, zrzeszając 130 organizacji, a za ich pośrednictwem kilkaset tysięcy firm.
W latach 2002–2003 jako prezes Tel-Energo SA oraz NOM sp. z o.o. działał na rzecz liberalizacji polskiego rynku telekomunikacyj-
nego. W 1992 r. został powołany na stanowisko Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą w rządzie Hanny Suchockiej. 
W latach 1989–1993 zasiadał w Sejmie RP. W latach osiemdziesiątych aktywnie angażował się w tworzenie warunków dla istnienia
społeczeństwa obywatelskiego i zmian ustrojowych. Działał w niezależnych strukturach oświatowych i wydawniczych, a także
współtworzył Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie oraz Akcję Gospodarczą.
Zasiada w wielu organizacjach oraz stowarzyszeniach krajowych i zagranicznych mających na celu wspieranie rozwoju gospodar-
czego. Jest wykładowcą uniwersyteckim i autorem licznych publikacji na łamach wielu opiniotwórczych tytułów. Został uhonoro-
wany wieloma wysokimi odznaczeniami krajowymi i zagranicznymi, m.in. Krzyżem Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia
Polski, a także Orderem Uśmiechu.
Ma córkę i trzech synów. Lubi Mazury i żeglarstwo. Docenia dobrą kuchnię, sam jest zadeklarowanym miłośnikiem gotowania.
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Rozmawia AGNIESZKA MAJCHER

– Pracujemy nad propozycją zmian prawnych, które poprawią nasze otoczenie regulacyjne
i będą dobrym motorem napędowym do szybszego wyjścia z kryzysu. Liczymy, że decydenci
poważnie pochylą się nad tymi propozycjami, zwłaszcza że zbieramy wokół nich szerokie po-
parcie środowisk biznesowych. Proponujemy chociażby dobrowolny ZUS dla przedsiębior-
ców, regionalizację płacy minimalnej, brak nowych obowiązków sprawozdawczych dla
mikrofirm czy zdjęcie limitu dla przychodów ewidencjonowanych – mówi Rzecznik MŚP,
Adam Krzysztof Abramowicz.

Murem za przedsiębiorcami

Jakie są główne zadania Rzecznika Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorców?

Jest to na przykład wchodzenie do
postępowań administracyjnych na pra-
wach prokuratora w obronie przedsiębior-
ców, opiniowanie projektów ustaw i przed-
stawianie rządowi propozycji zmian legi-
slacyjnych korzystnych dla MŚP czy wy-
stępowanie o wiążące dla administracji ob-
jaśnienia prawne w przypadku niejasnego
prawa. Te zadania realizujemy we współ-
pracy z 235 organizacjami przedsiębiorców
z powołanej przez rzecznika Rady Przed-
siębiorców. Jednak także każda niezrze-
szona firma może wnioskować we wszyst-
kich przedstawionych obszarach działal-
ności rzecznika. 
Kto może zwrócić się do Rzecznika MŚP?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy
– czyli 98 proc. wszystkich przedsiębiorców
w naszym kraju. To w ich sprawach może-
my wejść do toczących się postępowań ad-
ministracyjnych i sądowo-administracyj-
nych. W sprawach legislacyjnych jednak
działamy na rzecz całego biznesu, lobbu-
jąc za zmianami w prawie, które poprawiają
nasze otoczenie gospodarcze.
Na czym polega akcja informacyjno-or-
ganizacyjna #RatujBiznes?

Na wstępie powiedzieć należy, że akcja
dotyczyła okresu zablokowania gospodar-
ki w czasie pandemii Covid-19. Zdecydo-
wana większość firm może już bowiem
znów prowadzić swoją działalność. Pomysł
akcji powstał w czasie, gdy nagle kilkaset ty-
sięcy firm nie mogło normalnie funkcjo-
nować i zaczęło szukać pomocy. Zaprosi-
liśmy do współpracy kancelarie prawne, któ-
re nieodpłatnie pomagały przedsiębior-
com wypełniać rozmaite wnioski o wspar-
cie z tarcz antykryzysowych. Do akcji przy-
stąpiło kilkaset kancelarii, za co szczerze im

Fot. materiały prasowe



dziękuję. Po raz kolejny pokazaliśmy jako
społeczeństwo, że w trudnych chwilach
umiemy sobie pomagać.
Czas pandemii to trudny okres dla wie-
lu firm. Z czym borykają się mali i śred-
ni przedsiębiorcy?

Dzięki tarczom antykryzysowym i tar-
czy finansowej PFR oraz przekazaniu po-
nad 100 mld złotych do firm dotkniętych
brakiem lub ograniczeniem przychodów
udało się przenieść przez ten trudny okres
substancję firm i ocalić większość miejsc
pracy. Obecnie największym problemem jest
fakt, że choć firmy wznowiły działalność, to
często nie mają takich obrotów jak przed wi-
rusem. Niektóre branże, jak np. branża or-
ganizacji imprez długo będą dochodzić do
siebie, gdyż w tym roku odbywa się zdecy-
dowanie mniej wydarzeń niż zwykle o tej po-
rze. Do restauracji czy siłowni też przy-
chodzi mniej ludzi niż przed pandemią.
A wsparcie państwa przecież z reguły się już
skończyło. Na szczęście wszyscy zdają so-
bie sprawę, że kolejne zamknięcie gospo-
darki nie jest już możliwe. Tym samym jest
szansa, że za kilka miesięcy gospodarka
wróci do kondycji sprzed pandemii.
A nad czym pracujecie państwo obecnie?

Pracujemy nad propozycją zmian praw-
nych, które poprawią nasze otoczenie re-
gulacyjne i będą dobrym motorem napę-
dowym do szybszego wyjścia z kryzysu. Li-
czymy, że decydenci poważnie pochylą się
nad tymi propozycjami, zwłaszcza że zbie-
ramy wokół nich szerokie poparcie środo-
wisk biznesowych. Proponujemy chociaż-
by dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców,
regionalizację płacy minimalnej, brak no-
wych obowiązków sprawozdawczych dla
mikrofirm czy zdjęcie limitu dla przycho-
dów ewidencjonowanych. Ponadto zaj-
mujemy się także bardziej szczegółowymi
rozwiązaniami. Na początku września
opublikujemy np. raport o systemie reje-
stracji niektórych towarów SENT z pro-
pozycjami zmian, które nie zastopują roli
tego systemu w zwalczaniu przestępców, ale

ograniczą drakońskie kary za drobne uchy-
bienia przewoźników.
Jak ocenia pan konieczność organizo-
wania takich wydarzeń, jak Forum Eko-
nomiczne w Krynicy z punktu widzenia
sektora MŚP?

Bardzo pozytywnie. Sektor MŚP w dal-
szym ciągu jest średnio zorganizowany.
Kongresy i spotkania gospodarcze to za-
wsze okazja do większej konsolidacji śro-
dowiska, wymiany doświadczeń oraz dys-
kusji nad problemami biznesu. Dlatego jako

Biuro Rzecznika MŚP chętnie uczestni-
czymy w tego typu wydarzeniach. Forum
Ekonomiczne w Krynicy jako wydarzenie
z wieloletnią tradycją zawsze będzie waż-
nym czasem w polskim kalendarzu go-
spodarczym. �
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Kongresy i spotkania gospodarcze to zawsze
okazja do większej konsolidacji środowiska, wy-
miany doświadczeń oraz dyskusji nad proble-
mami biznesu

Adam Krzysztof Abramowicz

– powołany na stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców 22 czerwca 2018 roku. Ukończył studia na Wydziale 
Mechanicznym i Organizacji Górnictwa Politechniki Lubelskiej oraz studia podyplomowe w zakresie technologii wód, ścieków 
i odpadów na Wydziale Inżynierii Sanitarnej Politechniki Wrocławskiej.

Prowadził z sukcesem własną działalność gospodarczą. Był jednym z głównych inicjatorów, a zarazem prezesem Zarządu Sieci 
Detalistów „Nasze Sklepy”, która powstała, by chronić małych i średnich przedsiębiorców. Był też jednym z założycieli oraz długolet-
nim prezesem Izby Gospodarczej Nowej Przedsiębiorczości w Białej Podlaskiej. Aktywna działalność biznesowa zaowocowała jego
członkostwem w Radzie Polskiej Izby Handlu. Był radnym Rady Miasta Biała Podlaska oraz aktywnym działaczem samorządowym.

Poseł na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Wykorzystując zdobyte w przedsiębiorczości doświadczenie, był m.in. członkiem sejmowej
Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP (wcześniej Komisji Gospodarki) oraz Parlamentarnego Zespołu Wspierania Przedsiębior-
ców Poszkodowanych w Outsourcingu Pracowniczym przez organy administracji państwowej RP, a także przewodniczącym Parla-
mentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. W związku z powołaniem na funkcję
rzecznika MŚP, wystąpił z PiS i złożył mandat poselski.
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Pierwsze półrocze 2020 roku zmieniło nasze życie zawodowe, prywatne oraz społeczne. Gdy
w Polsce świętowaliśmy Nowy Rok, w Chinach narastało nowe zagrożenie, które w krótkim
czasie dotarło i do nas. Niewielu umiało to przewidzieć, większość odrzucała myśl, że wyda-
rzenia gdzieś w dalekich krajach będą miały tak dojmujący wpływ na biznes i gospodarkę
światową. Dużo firm stanęło przed pytaniem – co dalej?

Bezpieczeństwo organizacji 
w kontekście pandemii COVID-19

Co się kryje pod hasłem 
„cyberbezpieczeństwo”?

Nikt nie wiedział, jak długo ta sytuacja
się utrzyma i ile potrwa przymusowe prze-
niesienie naszego życia do cyberprzestrze-
ni. Czy firmy i pracownicy byli na to przy-
gotowani? Co z prawnie chronionymi ta-
jemnicami? Czy poufne informacje przed-
siębiorstwa nadal będą bezpieczne? W Pol-
sce jest ponad sześćdziesiąt rodzajów ta-
jemnic prawie chronionych, więc obaw
było wiele.

W niektórych organizacjach praca zdal-
na była codzienną praktyką, jednak dla
większości to nowy temat. Firmy w krótkim
czasie musiały przejść na pracę online, czę-
sto bez wcześniejszych testów. To nowe
i trudne wyzwanie dla organizacji. Za-
chowanie cyberbezpieczeństwa stało się
priorytetem.

Co się składa na cyberbezpieczeństwo?
• Software i hardware, czyli antywirusy i fi-
rewalle oraz wiele innych rozwiązań tego
typu.
• Dostęp do sieci, czyli bezpieczne i stabilne
połączenie z firmą. Jeśli do sieci w danym
gospodarstwie domowym podłączonych
jest kilka komputerów korzystających
z oprogramowania do komunikacji, prze-
pustowość zwykłego łącza może nie wy-
starczyć.
• Edukacja – szkolić, szkolić i jeszcze raz
szkolić! Można korzystać z antywirusa i in-
nych zabezpieczeń, jednak to właśnie czło-
wiek jest najsłabszym ogniwem. Jest podatny
na określone działania. Jeśli wyślę Państwu
wiadomość z informacją, że została wyna-
leziona szczepionka na COVID-19 i będzie
ona testowana, zapewne część odbiorców
kliknie w załączony link, który może zawierać
złośliwe oprogramowanie.
• „Polityka bezpieczeństwa”, „Zasady bez-
pieczeństwa”, „Regulamin pracy zdalnej”

czy „Dobre praktyki”. Dokumentacja to bar-
dzo ważny element bezpieczeństwa. Dobrze
napisane dokumenty zawierające analizę ry-
zyka zapewniają określenie właściwego
poziomu zagrożenia wraz z dobraniem od-
powiednich środków bezpieczeństwa. Eli-
minuje to złe nawyki użytkowników. W do-
kumentacji można dookreślić m.in. kwestie
incydentu lub postępowanie w przypadku
utraty dostępu do dedykowanego kanału ko-
munikacji w firmie.
• Regularne audyty – dzięki nim firma
dostaje informację zwrotną o lukach w za-
bezpieczeniach. Audyt to świadoma decy-
zja zarządu, czasem bolesna, lecz zawsze
kończy się zaleceniami, które warto wdro-
żyć.
• Regulacje prawne – ustawy i akty wyko-
nawcze np. ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.
o krajowym systemie cyberbezpieczeń-
stwa, ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochro-
nie danych osobowych, Tarcza 4.0 i wiele
innych, zależnych od profilu działalności
przedsiębiorstwa.

Jakie są potencjalne zagrożenia 
w cyberprzestrzeni?

Podobnie jak Covid-19, zagrożenie
w świecie cyfrowym może sparaliżować
funkcjonowanie organizacji. Kto stoi za ata-
kami? Haker, wbrew przekonaniom, nie nosi
za dużych swetrów, nie siedzi w kapturze
w ciemnym pomieszczeniu, odseparowany
od ludzi. Obecnie są to profesjonalnie
zorganizowane grupy przestępcze, inwe-
stujące duże pieniądze w rozwój i sprzęt.
Atak na firmę jest długim i przemyślanym
procesem. Prawie zawsze chodzi o pienią-
dze, lecz zdarzają się też ataki aktywistów
lub pojedynczych samotnych wilków. Gru-
py hakerskie często wspierane są przez rzą-
dy państw totalitarnych i nie tylko. W ubie-
głym miesiącu w Darknecie można było za
200 dolarów wykupić atak hakerski na wy-
braną firmę z możliwością wideorelacji. 

Jak oszust przejmuje kontrolę nad
komputerem i uzyskuje dostęp do zasobów

sieciowych, wykorzystując ludzką podat-
ność? Cyberprzestępca przy pomocy np.
pamięci USB, załącznika lub linku prze-
słanego mailem infekuje komputer ofiary,
instalując złośliwe oprogramowanie. Na-
stępnie haker robi rekonesans. Sprawdza,
co ciekawego znajduje się na komputerze
i do jakich zasobów zdobył dostęp. Może
zainstalować programy monitorujące ko-
lejność naciskania klawiszy na klawiaturze,
dzięki czemu wykrada loginy i hasła do-
stępowe. Jest w stanie przejąć kontrole nie
tylko nad komputerem, telefonem czy sie-
cią, lecz także nad usługami chmury, me-
diów społecznościowych, banków lub pry-
watnej poczty. Nie łudźmy się, że kompu-
ter będzie błyskał czerwonym światłem, gdy
zostanie zaatakowany. W interesie cyber-
przestępcy jest pozostać jak najdłużej
w ukryciu. Haker uczy się naszych przy-
zwyczajeń i zachowań. Na koniec ataku
może usunąć wszystkie kopie zapasowe, do
których ma dostęp, zaszyfrować dysk i za-
żądać okupu za odszyfrowanie. Ostatnio
spotkałem się z tym, że hakerzy żądają za-
płaty za nieujawnienie danych.

Możliwe warianty cyberataków
Przedstawię Państwu dwa scenariusze

ataku z wykorzystaniem socjotechniki, czy-
li jak w informatyce wygląda „kradzież na
wnuczka”. 

W upalne lato pewna filia znanej mię-
dzynarodowej korporacji została zaatako-
wana w sprytny sposób. Na służbowe ad-
resy poczty internetowej przed porą lunchu
trafiła informacja o nowo otwartej pizzerii.
W wiadomości była oczywiście strona in-
ternetowa lokalu wraz z menu oraz infor-
macja o niespodziance dołączonej do każ-
dego zamówienia. Pracownicy szybko zde-
cydowali się na zamówienie, po pięćdzie-
sięciu minutach zjawił się dostawca. Po
przyjęciu zapłaty przekazał pizzę i niespo-
dziankę w postaci wiatraczków zasilanych
przez wejście USB. Niczego nieświadomi
pracownicy podłączyli urządzenia do kom-

Piotr Słupczyński
Członek Krajowego Stowarzyszenia
Ochrony Informacji Niejawnych
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puterów. Poza możliwością przyjemnego
ochładzania urządzenia posiadały złośliwe
oprogramowanie, dzięki któremu można
było przejąć kontrolę nad firmowymi kom-
puterami. Całe szczęście był to kontrolo-
wany audyt zamówiony przez firmę. Strach
pomyśleć, ile urządzeń ze złośliwym opro-
gramowaniem jest podłączanych przez
nieświadomych użytkowników i jakie szko-
dy może to przynieść organizacji. Czy
ktoś w Państwa firmach to kontroluje?

Kolejnym przykładem sprytnego ataku
jest atrakcyjny anons na jednym z portali
ogłoszeniowych. Haker zamieścił infor-
mację: „Mieszkanie 2-pokojowe 45m2 do
wynajęcia, 2300 PLN Centrum” z atrak-
cyjnym opisem, pięknym zdjęciem, adresem
e-mail, numerem telefonu i prośbą, by
kontaktować się przez SMS motywowaną
brakiem możliwości rozmowy w pracy.
Interesant wysyła SMS-a z zapytaniem:
„czy ogłoszenie aktualne?”. Następuje wy-
miana wiadomości. Haker z uwagi na wy-
godę zaleca komunikację e-mail. Ofiara
zwraca się z prośbą o dodatkowe zdjęcia
mieszkania. Oszust proponuje, że prześle
plik 360° z rozkładem mieszkania. Ofiara
zgadza się, a cyberprzestępca wysyła wia-
domość z prezentacją lokalu. Jednak poza
obiecanym wirtualnym spacerem w pliku
jest zaszyte złośliwe oprogramowanie.
Daje to hakerowi dostęp do komputera i da-
nych.

Jak się bronić przed socjotechnikami?
Należy zachować szczególną ostroż-

ność, wyłączyć emocje i włączyć racjonal-
ne myślenie. Wiadomości e-mail lub SMS
z wyjątkowymi okazjami, dziwnymi plika-
mi, linkami do płatności lub przelewów na-
leży usuwać albo zgłaszać do wewnętrznych
działów IT. Jeśli IT działa prawidłowo, zgło-
si to do CERT POLSKA (incyden-
ty.cert.gov.pl). Tylko działanie zespołowe
podnosi zbiorową odporność oraz świa-
domość pracowników.

Państwo kontra hakerzy
Hakerzy są bardzo pomysłowi, doskonale

przystosowują się zmieniającego się prawa,
co chwila wymyślając nowe scenariusze ata-
ku. Od 1 stycznia br. obowiązuje Indywidu-
alny Rachunek Podatkowy. Już 22 stycznia
Ministerstwo Finansów ostrzegało o rozsy-
łanych przez oszustów wiadomościach do-
tyczących zaległości na mikrorachunku po-
datkowym z prośbą o dopłatę w kwocie
6,18 zł. Podobnie ma się sprawa z bonem tu-
rystycznym. Kolejnym scenariuszem jest
użycie zainfekowanego komputera i jego
adresu IP do ataku na jakąś instytucję pań-
stwową lub infrastrukturę krytyczną, ale to zo-
stawiam Państwa wyobraźni.

W połowie czerwca 2020 roku Premier
Australii Scott Morisson oświadczył na kon-

ferencji prasowej, że od dłuższego czasu
jego kraj jest obiektem ataków hakerskich.
Poza obywatelami oraz urzędami, ofiarą pa-
dła infrastruktura krytyczna; operatorzy te-
lekomunikacyjni, przemysł, służba zdrowia
i wiele innych podmiotów. Wspomnę, że Au-
stralia domagała się międzynarodowego
śledztwa w sprawie COVID-19. Niewąt-
pliwie mamy tu do czynienia z wojną w cy-
berprzestrzeni.

Dobrym podsumowaniem ataków
w 2019 roku jest Raport roczny z działal-
ności CERT Polska „Krajobraz bezpie-
czeństwa polskiego Internetu w 2019 roku”
dostępny na www.cert.gov.pl. Z dokumen-
tu wynika, że zgłoszeń w stosunku do
roku poprzedniego przybyło o 71 proc.
W 2020 roku zgłoszeń i ataków będzie na
pewno o wiele więcej.

Co firma może stracić, jeśli nie zadba 
o bezpieczeństwo?

Przede wszystkim ryzykuje wyciek da-
nych osobowych. RODO przewiduje karę
dla prywatnych firm do 20 000 000 EUR lub
4 proc. światowego obrotu. Ponadto or-
ganizacja może utracić swoje know-how
– projekty, pomysły czy tajemnice przed-
siębiorstwa. Jeśli hakerzy będą sprytni i cier-
pliwi, mogą zaplanować czasowe sekwen-
cyjne wyłączenie serwerów i komputerów
bądź zaszyfrowanie danych. W praktyce
uniemożliwi to działanie firmie, powodu-
jąc mały informatyczny blackout. Do tego
dochodzą liczne pozwy cywilne oraz od-
powiedzialność karna. Są jeszcze inne
wartości, których nie można wycenić, np.
wizerunek firmy, który buduje się latami.

Znaczącą rolę w bezpieczeństwie or-
ganizacji odgrywa świadomość użytkowni-
ków. Dobrze wyedukowany i racjonalnie za-
chowujący się pracownik jest dla firmy nie-
samowitą wartością. Dzięki jego doświad-
czeniu i wiedzy, przy odpowiednich proce-
durach, politykach bezpieczeństwa oraz
wsparciu działu IT, można odpowiednio
wcześniej reagować na próby ataku.

Jak bronić się przed atakiem?
Najtańszą metodą jest edukacja. Trze-

ba stale podnosić świadomość informa-
tyczną zarówno kadry zarządzającej, jak
i szeregowych pracowników. Proces uświa-
damiania musi być ciągły i regularny przez
uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach,
konferencjach lub kongresach. Organizator
powinien mieć co najmniej kilkuletnie do-
świadczenie i przynależeć do Rejestru In-
stytucji Szkoleniowych. Nauczanie podnosi
świadomość, a ta otwiera oczy. Dzięki
temu można stworzyć i wdrożyć odpo-
wiednie procedury. Mają one sens, gdy są
procesem, na który składa się ciągła edu-
kacja i doświadczenie. Nie sztuką jest spi-
sanie polityk i procedur językiem informa-

tycznym oraz trzymanie ich w sejfie. Mi-
strzostwem jest stworzenie dokumentów
zrozumiałych dla każdego i łatwo dostęp-
nych, a jednocześnie ujawniających jak
najmniej informacji, które mógłby wyko-
rzystać haker. Wiedza i doświadczenie pra-
cowników to majątek organizacji.

Konferencje i wydarzenia 
o tematyce cyberbezpieczeństwa

W dniach 19–20 października br. od-
będzie się 10. Konferencja Bezpieczeń-
stwa Narodowego i Gospodarczego
uwzględniająca zagrożenia COVID-19
(konferencjabezpieczenstwanarodowe-
go.swbn.pl). W ubiegłym roku uczestników
zaszczycił swoją obecnością i wykładem
Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski.
W tym roku zapraszamy również przed-
stawicieli służby zdrowia, a gościem spe-
cjalnym będzie prof. Krzysztof Simon.

Kolejnym wydarzeniem o tematyce
bezpieczeństwa i ochrony tajemnic firmy jest
III Krajowy Zjazd Pracowników Pionów
Ochrony Informacji Niejawnych, który od-
będzie się w dniach 7–9 grudnia 2020 ro-
ku w Białce Tatrzańskiej. Spotkanie orga-
nizowane jest nieprzerwanie od piętnastu
lat pod nazwą Forum Kierowników Jed-
nostek Organizacyjnych oraz Pełnomoc-
ników Ochrony Informacji Niejawnych.
Uczestniczyłem w dwóch poprzednich
zjazdach. Można spotkać tam osoby z róż-
nych jednostek organizacyjnych. Posia-
dam kilkunastoletnie doświadczenie w pio-
nie ochrony i uważam, że każdy pracownik
zajmujący się zarządzeniem bezpieczeń-
stwem, ochroną danych osobowych czy ta-
jemnicą przedsiębiorstwa powinien wpisać
ten termin do kalendarza. Wiedza, którą
przekazują prelegenci, łączy w sobie prak-
tykę oraz informacje mające zastosowanie
nie tylko dla pionu ochrony informacji
niejawnych, lecz także dla działów bezpie-
czeństwa, IT, HR, ISO, infrastruktury kry-
tycznej, prezesów, zarządów czy kadry kie-
rowniczej. 

Za wartość dodaną obu tych wydarzeń
uważam możliwość wymiany doświad-
czeń i rozmów kuluarowych pomiędzy
uczestnikami oraz prelegentami. Przemy-
ślane i dobrze zaplanowane krótkie, 20-mi-
nutowe wystąpienia zapewniają ciągłe sku-
pienie słuchaczy. Organizatorzy zadbali
o prawidłową równowagę umysłu, dając
uczestnikom czas wolny oraz tematyczne
atrakcje.

Zapewne tegoroczna konferencja oraz
zjazd będą wyjątkowe i równie emocjo-
nujące co poprzednie. Wpływ pandemii
COVID-19 na gospodarkę oraz szeroko po-
jęte bezpieczeństwo będzie ważnym te-
matem przewodnim. Będę prelegentem
podczas tych wydarzeń, więc zapraszam do
rejestracji na stronie www.ksoin.pl �



22 przedsiebiorcy@eu

Twarze BIZNESU

Rozmawia IZABELA WŁODARCZYK

Klub Integracji Europejskiej stawia na edukację firm członkowskich i promuje zrównoważony
rozwój. Ważne jest dla nas poszanowanie pewnych wartości, takich jak szacunek dla środo-
wiska naturalnego, etyka w prowadzeniu interesów, czy – wcale nie mniej ważna – równowaga
między życiem zawodowym i prywatnym – deklaruje Prezes Klubu, Krzysztof Jończyk.

Zrzeszamy ludzi uczciwych 
i godnych zaufania

Co wyróżnia Klub Integracji Europejskiej
spośród innych organizacji biznesowych
i networkingowych działających w Pol-
sce?

Jedną z najważniejszych rzeczy, jakie
wyróżniają nas na rynku, jest nasza dłu-
goletnia, trwająca już ponad dwie dekady,
działalność na rzecz przedsiębiorców.
Chcemy integrować i wspierać polskich
przedsiębiorców w dynamicznie zmienia-
jącej się rzeczywistości społeczno-gospo-
darczej, w której, jako pełnoprawny członek
Unii Europejskiej, funkcjonuje nasz kraj. Eu-
ropa jest obszarem wspólnych interesów go-
spodarczych. To wciąż aktualne wyzwanie
i ogromna szansa na rozwój. Założycielom
Klubu zależy w tym samym stopniu na in-
tegracji członków w różnych obszarach
współpracy biznesowej, co na ich eduko-
waniu oraz dostarczaniu im narzędzi
wsparcia i kontaktów niezbędnych do dal-
szego rozwoju przedsiębiorstw. Klub funk-

cjonuje w oparciu o długotrwałe relacje bu-
dowane na zaufaniu, wspiera biznesy róż-
nej wielkości, a wszystkich członków naszej
organizacji łączą wiarygodność, rzetelność
i potrzeba dalszego rozwoju, nie tylko – co
należy szczególnie podkreślić – w wymia-
rze ekonomicznym.
A w jakim jeszcze?

Dla nas liczy się również poszanowa-
nie pewnych wartości, takich jak szacunek
dla środowiska naturalnego, etyka w pro-
wadzeniu interesów, czy – wcale nie mniej
ważna – równowaga między życiem za-
wodowym i prywatnym. Uważamy, że ak-
tywny wypoczynek na łonie natury, rozwój
osobisty, zdrowie i relacje międzyludzkie to
czynniki, które w dłuższej perspektywie
pozytywnie przekładają się na sukcesy za-
wodowe. Dlatego oprócz typowo bizneso-
wych spotkań, takich jak kolacje biznesowe,
poranne kawy z ekspertem czy kojarzenia
ofert gospodarczych, organizujemy wyda-

rzenia o tematyce związanej z modą, po-
dróżami, kulinariami, środowiskiem czy
zdrowiem. Jedną z takich imprez jest Gala
Akademii Dobrego Stylu, podczas której
wręczamy statuetki „Gracja” kobietom z ży-
cia publicznego cenionym za dobry styl. Na
zakończenie lata organizujemy Wielką Galę
Przedsiębiorców skupiającą ponad 600
członków. 
Podobnym przedsięwzięciem są Perły
Euroturystyki?

Akurat ten projekt Klubu ma formułę
konkursu dla rodzimej branży hotelarskiej.
Jego celem jest kształtowanie wizerunku
Polski jako atrakcyjnego celu podróży tu-
rystycznych. Konkurs promuje obiekty wy-
różniające się wysokim standardem i ory-
ginalnym pomysłami. W czasie kryzysu wy-
wołanego pandemią ten cel jest szczegól-
nie istotny, bo polska branża turystyczna
wymaga nadzwyczajnego wsparcia. Jednak
to nie jest jedyna inicjatywa Klubu. Poza
wspomnianymi wcześniej fagowymi wy-
darzeniami naszego klubu – Galą Akade-
mii Dobrego Stylu i Wielką Galą Przed-
siębiorców – organizujemy wiele ważnych
wydarzeń o charakterze dobrocznnym,
kulturalnym i sportowym. To spotknia o wy-
jątkowej oprawie, w których każdy członek
i sympatyk Klubu chce wziąć udział ze
względu na możliwość integracji ze swoimi
partnerami biznesowymi i przyjaciółmi.
Jak można zostać członkiem Klubu?

Przede wszystkim należy być przed-
siębiorcą z pewnym dorobkiem i doświad-
czeniem biznesowym gwarantującym od-
powiednią jakość i potencjalne korzyści ze
współpracy dla firm zrzeszonych obecnie
w naszym Klubie. Przyjmujemy do naszej
organizacji przedstawicieli różnych branż
i wolnych zawodów. Jedyne kryteria to wy-
soki profesjonalizm, uczciwość i chęć ak-
tywnego włączenia się w przedsięwzięcia
Klubu. �Fot. materiały prasowe
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Fot. Krzysztof Pindara
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90 proc. refundacji kosztów audytu energetycznego i nowy kredyt inwestycyjny z refundacją
odsetek za okres pierwszych trzech lat oraz darmową gwarancją BGK do 80% kwoty kredytu
– to nowa propozycja dla firm planujących poprawę efektywności energetycznej swoich bu-
dynków, która jest już dostępna w Banku BNP Paribas. 

Nowy pakiet na poprawę efektywności
energetycznej budynków komercyjnych
w Banku Zielonych Zmian

Kwestie zmniejszania zużycia ener-
gii w budynkach komercyjnych
stają się coraz istotniejsze dla firm.
Odpowiedzią na te wyzwania są in-

westycje w termomodernizację budynków oraz
OZE. Teraz dla firm, klientów Banku BNP
Paribas z sektorów MŚP oraz większych
z MiD-CAP, które planują takie przedsię-
wzięcia, będzie możliwość ich realizacji na pre-
ferencyjnych warunkach finansowych. 

– Przykładowo właściciel fabryki, który
chce poprawić efektywność energetyczną
swojego budynku, na początek może sko-
rzystać z audytu energetycznego lub eksper-
tyzy energetycznej w zależności od potrzeb.
W naszym banku w 90 proc. ta usługa jest do-
finansowana przez Europejski Bank Inwe-
stycyjny. Klient otrzyma trzy warianty audy-
tu prezentujące opcje zmniejszenia zużycia
energii w swoim zakładzie, z których wybie-
rze jeden – mówi Adam Hirny, Dyrektor Biu-
ra ds. Międzynarodowych Instytucji Finan-
sowych oraz Programów Zrównoważonego
Rozwoju w Banku BNP Paribas. 

– Program poprawy efektywności ener-
getycznej budynków komercyjnych do-
puszcza dofinansowanie kosztów audytu

dla projektów związanych m.in. z pracami
obejmującymi izolację ścian zewnętrznych,
dachu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych.
Ponadto, wsparcie można uzyskać na  zy-
skującą na popularności budowę instalacji
OZE zintegrowanej z budynkiem (m.in: in-
stalacje fotowoltaiczne), ocenę instalacji
wentylacji i klimatyzacji, a także moderni-
zację oświetlenia wewnętrznego – wymie-
nia dr inż. Lidia Grzegorczyk, Ekspert ds.
Transformacji Energetycznej Banku BNP
Paribas.

Do programu kwalifikują się także:
modernizacja systemów wentylacji, wy-
miana instalacji c.o. oraz c.w.u., moderni-
zacja źródeł ciepła (m.in.: kotły, pompy cie-
pła, kolektory słoneczne), modernizacja
urządzeń pomocniczych (m.in.: pompy
cyrkulacyjne), instalacja systemów do za-
rządzania energią w budynku (BMS)
(m.in.: systemy automatyki, zarządzania
mediami), modernizacja systemów cie-
płowniczych wewnątrzzakładowych. 

Usługa audytu, ekspertyzy lub doku-
mentacji technicznej jest realizowana przez
partnera Banku BNP Paribas - konsorcjum
wiodących audytorów energetycznych, re-

prezentowane przez Fundację na rzecz
Efektywnego Wykorzystania Energii. 

– Po wyborze wariantu inwestycji w po-
prawę efektywności energetycznej zakładu
w kolejnym kroku firmy będą mogły sko-
rzystać z atrakcyjnego finansowania kre-
dytem z Gwarancją BGK – Biznesmax oraz
dotacją do oprocentowania przez okres
trzech lat od daty jego uruchomienia – mówi
Dariusz Kucharczyk, Menedżer ds. Mię-
dzynarodowych Instytucji Finansowych
i Programów Rozwojowych Banku BNP Pa-
ribas. 

Z kredytu, w ramach programu Gwa-
rancji Biznesmax, będą mogły skorzystać fir-
my, które spełniają kryteria MŚP (wg po-
danej definicji), nie otrzymujące innych po-
mocy publicznych w związku z realizowa-
ną inwestycją. Kredyt jest zabezpieczany
darmową gwarancją BGK do 80% kwoty
kredytu, a klient w ramach pomocy de mi-
nimis uzyskuje z BGK, za pośrednictwem
banku refundację odsetek od kredytu za
okres trzech lat od daty jego uruchomienia. 

Z dofinansowania do audytów, eks-
pertyz energetycznych i dokumentacji tech-
nicznej nie mogą skorzystać przedsiębior-
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cy objęci EU ETS, przedsiębiorcy inwe-
stujący w park maszynowy, w procesy pro-
dukcyjne, przedsiębiorstwa zbrojeniowe, in-
westycje w niezależne farmy wiatrowe lub
słoneczne; farmy niezintegrowane z bu-
dynkiem np. farmy PV znajdujące się na
gruncie lub poza obrębem budynku, inwe-
stycje w nową kogenerację. 

- Pakiet refundacji 90% kosztów audy-
tu plus kredyt z refundacją odsetek za trzy
lata i darmową gwarancją BGK do 80% kre-
dytu stanowią unikalną na rynku możliwość
wsparcia firm realizujących projekty zwią-
zane z efektywnością energetyczną – pod-
kreśla Aleksandra Rutkowska, Menedżer
ds. Międzynarodowych Instytucji Finan-

sowych i Programów Rozwojowych Ban-
ku BNP Paribas.   

W podejmowaniu decyzji o zakresie in-
westycji w kontekście oszczędności kosztów
energii w przyszłości w Banku BNP Pari-
bas firmy wesprą Specjaliści ds. Transfor-
macji Energetycznej oraz współpracujący
z bankiem Audytorzy. �

Fot. materiały prasowe (4)
Biuro ds. Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Programów Zrównoważonego Rozwoju:

Program dofinansowania kosztów audytu, ekspertyz
i dokumentacji technicznej powstał we współpracy
Banku BNP Paribas z Europejskim Bankiem Inwe-
stycyjnym, Konsorcjum Fundacji na rzecz Efektyw-
nego Wykorzystania Energii oraz z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego. Źródłem dotacji do kosz-
tów audytu jest inicjatywa ELENA (Energy Efficiency
Finance Facility for Commercial Buildings) w ra-
mach Programu Ramowego Unii Europejskiej Ho-
ryzont 2020. Źródłem pomocy publicznej dla
darmowej gwarancji Biznesmax i refundacji odse-
tek od kredytu objętego tą gwarancją jest Program
Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014–2020
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego.

Kontakty do Specjalistów ds. Transformacji Energetycznej, dostępne w dni robocze w godz. 9.00-17.00

Adam Hirny, 
Dyrektor Biura ds. Międzyna-

rodowych Instytucji 
Finansowych i Programów
Zrównoważonego Rozwoju

Dariusz Kucharczyk, 
Menedżer ds. Międzynarodo-
wych Instytucji Finansowych 
i Programów Rozwojowych

dr inż. Lidia Grzegorczyk, 
Ekspert ds. Transformacji

Energetycznej 

Aleksandra Rutkowska, 
Menedżer ds. Międzynarodo-
wych Instytucji Finansowych i

Programów Rozwojowych

Warszawa, Grzybowska 78
Jakub Włodarczyk
jakub.wlodarczyk@bnpparibas.pl
691 335 510

Kraków, Armii Krajowej 18
Szymon Lech
szymon.lech@bnpparibas.pl
667 851 417

Katowice, Chorzowska 6
Marta Mocha
marta.mocha@bnpparibas.pl
691 222 193

Wrocław, Piotra Skargi 1
Grzegorz Najda
grzegorz.najda@bnpparibas.pl
691 444 698

Lublin, Tomasza Zana 35
Kamil Cieślicki
Kamil.cieslicki@bnpparibas.pl
665 381 604

Gdańsk, Al. Zwycięstwa 13A
Piotr Dettlaff
Piotr.dettlaff@bnpparibas.pl
665 380 367

Poznań, Marcelińska 90
Jan Wójtowicz
Jan.wojtowicz@bnpparibas.pl
601 750 287
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W dobie pandemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2 duża część przedsiębiorców, spółek
kapitałowych i gospodarstw rolnych, niezależnie od skali prowadzonej działalności, znalazła
się w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością. Konsekwencje pandemii będą odczuwalne jesz-
cze przez kilka lat, co znacząco może zmienić sytuację gospodarki zarówno w skali mikro, jak
i makroekonomicznej.

Restrukturyzacja 
sądowa 
w dobie 
pandemii

Jednym z podstawowych zadań pań-
stwa jest utrzymanie płynności finan-
sowej kraju, co jest bardzo trudne w sy-
tuacji, gdy ze względów bezpieczeń-

stwa większość rynku została zamrożona i po-
zbawiona możliwości generowania przy-
chodów. Tym samym ograniczeniu uległy tak-
że przychody skarbu państwa.

Zapominamy często, że 50 proc. Pol-
skiego PKB jest generowane przez małe
i średnie przedsiębiorstwa. Ten największy
segment Polskiej gospodarki zatrudnia
przeszło 10 mln Polaków, a to właśnie te

podmioty najbardziej odczuwają skutki
absencji gospodarczej. Skala problemu,
z którym państwo, przedsiębiorcy oraz
wszyscy obywatele będą musieli się zmie-
rzyć, jest jeszcze trudna do oszacowania ze
względu na znaczne zachwianie bardzo
istotnych procesów transakcyjnych.

Sytuacja sektora MŚP jest o tyle trud-
na, iż okres pandemii pociągął za sobą
pierwszy etap reorganizacji sektora ban-
kowego oraz zmian w polityce kredytowej,
na którą zagrożony sektor ma dużą wraż-
liwość. Podatność ta wynika z dużego za-

angażowania w niego środków pochodzą-
cych z kredytów bankowych. Nic więc
dziwnego, że przemiany na gruncie sekto-
ra bankowego często powodują poważne
problemy w perspektywie dalszego funk-
cjonowania całego MŚP.

Pomocna dłoń państwa
Na ten moment przedsiębiorcy mogą li-

czyć na pomoc Państwa (m.in. pożyczki
i subwencje), jednak to rozwiązania cza-
sowe, a ich zakres nie doprowadzi do
trwałej poprawy finansowej i operacyjnej

Fot. materiały prasowe (2)
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kondycji przedsiębiorstw. Rządowy pro-
gram tarczy antykryzysowej traktować
należy jako pomoc doraźną, służącą do
utrzymania minimalnych struktur ope-
racyjnych, na których bazie będzie
możliwy ponowny rozwój utraconego
potencjału. Niestety nie będzie to osią-
galne dla wszystkich podmiotów. Mowa
tu o tych, które mogą zostać doprowa-
dzone do trwałej utraty płynności i bra-
ku możliwości terminowego regulo-
wania swoich zobowiązań w wyniku
znacznego obciążenia finansowego.

Należy jednak bezwzględnie pod-
kreślić, że w 2016 roku polski rząd
wprowadził do życia ustawą prawo re-
strukturyzacyjne, którego celem jest
działanie przeciwupadłościowe dla
przedsiębiorstw zagrożonych niewy-
płacalnością. Proces restrukturyzacji
sądowej to realna, kompleksowa pomoc
dla przedsiębiorstw, które funkcjonują
i posiadają wszelkie możliwości opera-
cyjne do prowadzenia działalności. Re-
strukturyzacja to forma pomocy pu-
blicznej, która może zostać przyznana
nie tylko w okresie panującej pandemii,
ale w każdej sytuacji, gdy przedsię-
biorca nie z własnej winy znalazł się na
skraju upadłości.

Czym dokładnie jest 
restrukturyzacja?

W celu ochrony przedsiębiorstw
ustawodawca określił cztery tryby re-
strukturyzacyjne oraz szeroki zakres
ochrony, które przysługują podmiotowi
i są zależne od skali problemów, jakie za-
istniały w danej organizacji. Dzięki re-
strukturyzacji podmiot zagrożony upa-
dłością może między innymi otrzymać

ochronę przeciwegzekucyjną, w tym
zwolnienie kont bankowych, zabezpie-
czenie majątku niezbędnego do prowa-
dzenia działalności, zawarcie układu
z wierzycielami oraz wyznaczenie no-
wego harmonogramu spłaty swoich zo-
bowiązań, który będzie dostosowywany
do możliwości danego podmiotu.

Po wdrożeniu restrukturyzacji pod-
miot objęty pomocą publiczną powinien
dać rękojmię dalszego prawidłowego
funkcjonowania na rynku. Zapewnia to
ochronę nie tylko danej jednostcei i jej
pracownikom, ale też jej wierzycielom,
którzy mają szansę na odzyskanie swo-
ich należności oraz utrzymanie struktur
kooperacyjnych z dłużnikiem. Skarb
państwa będzie mógł zaś dalej czerpać
korzyści z generowanego przez podat-
nika przychodu.

Obopólna korzyść
Gdyby nie prawo restrukturyzacyj-

ne, każdy przedsiębiorca zagrożony
niewypłacalnością byłby skazany na
przeprowadzenie postępowania upa-
dłościowego, co w dramatyczny sposób
odbiłoby się na rozwoju naszej gospo-
darki. Zagrożona byłaby też pozycja
wierzycieli, którzy w sytuacji ubóstwa
masy upadłościowej dłużnika nie mo-
gliby odzyskać swoich należności.

Postępowanie restrukturyzacyjne
to nic innego jak zaawansowany proces
zarządzania kryzysowego, którego na-
rzędzia umożliwiają skuteczną reakcję
na negatywne skutki intensywnego roz-
woju narzucanego nam obecnie przez
rynek. To szansa na stabilizację i dalszy
rozwój gospodarki oraz działających
w jej obrębie podmiotów.                       �
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Rafał Machaliński – magister prawa, magi-
ster zarządzania, manager średniego i wyż-
szego szczebla z 18-letnim doświadczeniem
zawodowym w branży finansowej i prawni-
czej. Ekspert ds. prawa upadłościowego, 
restrukturyzacyjnego, przekształceń spółek
kapitałowych oraz pozyskiwania finansowa-
nia inwestycyjnego. Od wielu lat z sukcesami
buduje potencjał polskich i europejskich
przedsiębiorstw oraz przeprowadza imple-
mentację wizji rozwoju strategii biznesowych
do procesu operacyjnego. Ekspert ds. zarzą-
dzania procesowego posiadający certyfikat
PRINCE 2 – nr certyfikatu: 02548501-01-62II.

Kancelaria prawna what.now® od ponad
15 lat pomaga gospodarstwom rolnym i
przedsiębiorstwom, niezależnie od skali pro-
wadzonej przez nie działalności. Kancelaria
od samego początku wyspecjalizowała się 
w postępowaniach upadłościowych, w tym
głównie postępowaniach układowych. Od
2016 roku z dniem wejścia ustawy restruktu-
ryzacyjnej jako jedni z pierwszych w Polsce
procesowaliśmy aplikacje restrukturyzacyjne
naszych klientów na terenie całego kraju,
wiedząc, iż ta ustawa to przyszłość i bezpie-
czeństwo naszej gospodarki.

Dlatego też kancelaria jest obecnie jednym 
z nielicznych podmiotów w całym kraju, który
wyspecjalizował się w tak wąskiej, a zarazem
rozległej dziedzinie prawa, jaką są postępo-
wania restrukturyzacyjne.

Aplikacja restrukturyzacyjna to jeden z naj-
trudniejszych i najbardziej sformalizowanych
wniosków sądowych w naszym ustawodaw-
stwie. Do jej prawidłowego przygotowania
niezbędna jest pełna specjalizacja w danej
dziedzinie prawa, zaplecze biegłych prawni-
ków, analityków finansowych i księgowych
oraz olbrzymie doświadczenie biznesowe
managerów.

Grupa Inwestycyjna 1R+ 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kancelaria Prawna what.now Spółka 
Komandytowa
Al. Zwycięstwa 241/7, 81-521 Gdynia
NIP 5862353437, REGON 385502105, 
KRS 0000824921
email: kontakt@whatnow.pl, tel.:728 479 712
Konto: 49 1140 2004 0000 3602 7974 3307
SWIFT: BREXPLPWXXX
www.whatnow.pl
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Restrukturyzacja czy upadłość?
Pytania i rozwiązania

Czy będąc w restrukturyzacji, muszę za-
mknąć działalność?

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na
celu ochronę jednostki gospodarczej przed
ogłoszeniem upadłości. Proces ten jest de-
dykowany dla firm, które mają perspekty-
wę dalszego działania, tak więc zamknięcie
firmy będzie jednoznaczne z tym, iż nie mo-
żemy przeprowadzić postępowania re-
strukturyzacyjnego, a tylko postępowanie
upadłościowe konsumenckie.

Już nie daję rady z płatnościami za raty,
nie wystarcza mi środków na podsta-
wowe koszty i pracowników. Nie wiem,
czy będę mogła dalej spłacać swoje zo-
bowiązania. Czy jest jakaś możliwość ich
odroczenia?

Tak, według ustawy, która wprowadzi-
ła w 2016 roku prawo restrukturyzacyjne,

możemy dokonać optymalizacji zobowią-
zań finansowych i dostosować je do aktu-
alnych możliwości finansowych przedsię-
biorcy. Dzięki takiemu postępowaniu unik-
niemy egzekucji i docelowej upadłości fir-
my. W ten sposób wierzyciele będą mogli
odzyskać należności, a pracownicy zacho-
wają stanowiska.

Takie działanie jest nie tylko ekono-
micznie, ale i społecznie potrzebne – sta-
bilizuje rynek i stymuluje rozwój.

25 lat prowadzę firmę transportową,
zawsze było dobrze ze wszystkimi płat-
nościami. Niestety podpisaliśmy bardzo
niekorzystną umowę leasingową w euro
i nie dajemy rady jej spłacać. Bank od-
mawia współpracy. Samochody ciężaro-
we są podstawową gałęzią naszej dzia-
łalności. Jeśli zabiorą nam pojazdy, bę-

dziemy zmuszeni ogłosić upadłość. Po-
siadamy również inne zobowiązania, ale
z powodu pandemii mamy ogromne za-
ległości. Przez 3 miesiące nasz przychód
był minimalny. Czy restrukturyzacja jest
dla nas? Tutaj rodzi się drugie pytanie. Po-
siadamy majątek z wpisanymi wierzy-
cielami w hipotece, nie chcemy go stra-
cić, bo wylądujemy na bruku. Prosimy
o poradę.

Państwa problem jest bardzo złożony,
jednak jest szansa na uratowanie firmy. Roz-
wiązanie powyższego kazusu proponuję za-
cząć od określenia rodzaju wierzytelności
w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
w którym wyróżniamy: wierzytelności za-
bezpieczone (wchodzące do układu re-
strukturyzacyjnego za zgodą wierzycieli)
oraz wierzytelności niezabezpieczone
(wchodzące do układu z mocy prawa).

Fot. materiały prasowe
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Jeśli posiadacie Państwo umowy le-
asingowe, mamy do czynienia z wierzytel-
nościami zabezpieczonymi. Jeśli jednak
są one niezbędne do prowadzenia działal-
ności i na dzień otwarcia postępowania
umowy nie zostały wypowiedziane, a przed-
miot leasingu nie został odebrany, wówczas
możemy dokonać zabezpieczenia takich
umów przed wypowiedzeniem. Jednak
optymalizacja warunków umowy będzie od-
bywać się przez negocjację z wierzycielem,
który musi dane warunki zaakceptować.

Podobnie sprawa wygląda w kwestii po-
siadanych nieruchomości. Majątek firmo-
wy niezbędny do prowadzenia działalności
może być przedmiotem zabezpieczenia.
Ważne zawsze jest to, by z punktu widze-
nia wierzyciela w układzie restrukturyza-
cyjnym spłata zobowiązań była korzyst-
niejsza niż likwidacja majątku. Jeśli z opra-
cowania finansowego wyjdzie, iż sprzedaż
jest niekorzystna dla obu stron, wówczas są
duże szanse na zawarcie układu. Wszystko
zależy od faktycznych perspektyw firmy na
dalsze utrzymanie działalności.

Jeśli po dokonaniu optymalizacji roz-
wiązań finansowych firma da rękojmię
dalszego prawidłowego działania i możli-
wości finansowego wywiązania się z ukła-
du, wówczas powinniśmy jak najszybciej
złożyć wniosek restrukturyzacyjny do sądu,
by prędko zabezpieczyć firmę przed egze-
kucją.

Prowadzę firmę produkcyjną. Od chwili
ogłoszenia pandemii mam zerowe przy-
chody, ponieważ mój produkt jest na sza-
rym końcu potrzeb zwykłych ludzi. Mu-
siałam zwolnić pracowników, zakończyć
współpracę z dostawcami, zostałam
z ogromnym długiem za dostawy. Po-
siadam również duże należności, ale moi
kontrahenci, tak jak ja, nie mają przy-
chodów i nie mogą płacić mi w większych
kwotach. W mojej działalności wyko-
rzystuję linię produkcyjną, która obecnie
stoi. Nie mam już siły po raz drugi uru-
chamiać działalności, tym bardziej, że za-
powiadają drugą falę zachorowań. Chcę
zamknąć wszystko. Czy jest jakaś szansa,
żeby szybko wszystko zlikwidować?

Z opisanego kazusy wynika, iż fak-
tyczna działalność firmy ustała. W związ-
ku z powyższym powinna pani niezwłocz-
nie przystąpić do procedury przygotowu-
jącej zarówno firmę, jak i ewentualnie Pa-
nią, do postępowania upadłościowego.

Z informacji zawartych w pani pytaniu
wynika, że firma posiada majątek w postaci
parku technologicznego niezbędnego do
produkcji. Zatem posiadany majątek zo-
stanie przeznaczony na pokrycie kosztów
postępowania upadłościowego i wierzycieli.
W tej sytuacji powinniśmy przeprowadzić
procedurę upadłości gospodarczej. Jeśli

opracowanie przygotowane przez kancelarię
wskaże, iż posiadany majątek jest zbyt
mały, wówczas będziemy zmuszeni nie-
zwłocznie przygotować panią do postępo-
wania upadłościowego konsumenckiego.

Jednak dużo zależy od tego, w jakiej
formie prowadziła Pani firmę produkcyj-
ną – w postaci działalności gospodarczej,
spółki osobowej czy spółki kapitałowej. Na-
leżałoby dokładnie określić wystąpienia
utraty płynności finansowej przez firmę
i od tego momentu w ciągu 30 dni złożyć
wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości go-
spodarczej.

Jestem lekarzem, posiadam własną kli-
nikę. Mam bardzo dużo kredytów, które
przeznaczyłem na leczenie żony. W związ-
ku z chorobą zaniedbałem działalność.
Przynosi ona dochody, choć dużo mniej-
sze niż kiedyś. Ucierpiał również wize-
runek mojego przedsiębiorstwa, ale
chciałbym je postawić na nogi. Czy jest
jeszcze jakaś szansa?

Na wstępie, bardzo mi przykro z po-
wodu choroby pana żony. Mam nadzieję,
że okres leczenia zakończył się powodze-
niem. Jeśli chodzi o pana problemy, to oczy-
wiście proces restrukturyzacyjny jest de-
dykowany dla takich sytuacji. Przede wszyst-
kim należy przeprowadzić analizę zobo-
wiązań oraz możliwości finansowych do
utworzenia dedykowanego modelu finan-
sowego. Na jego bazie przygotujemy apli-
kację restrukturyzacyjną. W zależności od
rodzaju posiadanych zobowiązań, zostaną
one zoptymalizowane do takiego poziomu,
który będzie możliwy do dalszej prawidło-
wej obsługi.

Wpadłem w spiralę zadłużenia. Jestem
księgowym i doradzam swoim klien-
tom, a sam borykam się z olbrzymim za-
dłużeniem. Obsługuję około 300 pod-
miotów, duża część z nich ma kłopoty
związane z COVID-19. Nie mogę podnieść
stawek, ponieważ klientów nie stać na
podstawowe funkcjonowanie. Spłacam
kredyty kredytami. W tej chwili moje
środki są na wyczerpaniu, a kolejnego zo-
bowiązania już nie dostanę. Chcę spłacić
swoje zadłużenie, bo uważam, że sam je-
stem za nie odpowiedzialny. Niestety nie
wiem, jak to zrobić. Bardzo proszę o pil-
ną instrukcję, to dla mnie sprawa hono-
rowa.

Problem kryzysu gospodarczego, któ-
ry przez pandemię przyspieszył nieko-
rzystne zjawiska związane z recesją, nie-
wątpliwie bardzo dotkliwie odbije się na wie-
lu sektorach. Ważne jest edukowanie przed-
siębiorców i uświadamianie ich o przysłu-
gujących im możliwościach prawnych
w walce o przyszłość firm. Niestety spira-
la zadłużenia jest wysoce częstym zjawi-

skiem w naszym kraju, ponieważ procedury
bankowe nie przewidują możliwości refi-
nansowania zobowiązań dla klientów
w trudnej sytuacji. Przez to nawet firmy, któ-
re dobrze rokują, są zagrożone niewypła-
calnością i koniecznością przeprowadzenia
postępowania upadłościowego. W pana sy-
tuacji restrukturyzacja jest zasadna i może
doprowadzić do utworzenia nowego har-
monogramu spłaty zobowiązań. Przy czym
rata będzie tak dostosowana do możliwo-
ści spłacającego, by z jednej strony zaspo-
koić roszczenia wierzycieli w jak najszerszym
stopniu, z drugiej – zabezpieczyć i dać szan-
sę dłużnikowi na wyjście z problemów.

Mój mąż posiada autohandel. Bardzo do-
brze nam się wiodło, niestety mój mąż za-
czął grać w gry hazardowe, do tego do-
szła jego choroba alkoholowa. Wierzyciele
zaczynają upominać się o spłatę, a ja je-
stem nauczycielką, nie chcę stracić dobrej
opinii. Proszę o informację, czy w przy-
padku takich źródeł problemów możemy
liczyć na pomoc?

W każdej sytuacji losowej możecie
państwo liczyć na pomoc. Jej zakres zawsze
jest uzależniony od faktycznego stanu pro-
blemów dłużnika. Jeśli autohandel męża
funkcjonuje i jest pani w stanie dalej z mę-
żem prowadzić firmę w taki sposób, by ge-
nerować zyski, wówczas możemy prze-
prowadzić postępowanie restrukturyzacyj-
ne. W pierwszej kolejności należy ustalić, ja-
kie zobowiązania zaciągnął mąż oraz fak-
tyczną finansową i operacyjną kondycję fir-
my. Jeśli restrukturyzacja ma przynieść
efekty, małżonek musi poddać się terapii.
Tylko wtedy macie państwo szansę na dłu-
goterminowe wyjście z problemów.

W lutym otworzyłam salon kosmetyczno-
fryzjerski. Jak można się domyślić, na jego
otwarcie zaciągnęłam duży kredyt. Nie
zdążyłam przeprowadzić pierwszej akcji
marketingowej, a już z powodu korona-
wirusa musiałam zamknąć biznes. Po-
siadam przychody od początku czerwca,
ale ponieważ kredyt jest nowy, nie przy-
sługują mi wakacje kredytowe. Jak mam
się dogadać z bankiem, aby nie zrobić so-
bie krzywdy?

Procedury bankowe są bardzo sztyw-
ne i nie przewidują dla firm będących w ta-
kich problemach zbyt dużej pomocy. Na
szczęście wielu przedsiębiorców, w tym
również pani, ma możliwość wdrożenia re-
strukturyzacji. Niestety, przekonanie sądu
do zasadności otworzenia postępowania
w tym przypadku nie będzie proste, po-
nieważ pani działalność funkcjonuje bardzo
krótko. Niemniej dzięki naszej wiedzy i do-
świadczeniu postaramy się pomóc w przy-
gotowaniu wniosku, który potwierdzi za-
sadność udzielenia zapomogi. �
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– Projektując nową kolekcję, staram się trafić w gusta moich klientek. W nowym sezonie chcę
zaproponować im coś wyjątkowego, stworzyć model i kolorystykę, której jeszcze nie widziały,
a którą będą chciały mieć w swojej garderobie. Unikatowość tworzonych przez nas torebek
i butów przejawia się w skórach, jakie wybieramy. To bardzo nietuzinkowe materiały, których
wyrób zajmuje nieraz miesiące – mówi Dorota Kuźnicka, twórczyni i właścicielka marki DK.

Piękno, luksus i wygoda
Fot. materiały prasowe (6)
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Jak to się stało, że marka DK pojawiła się
na polskim rynku modowym i skąd po-
mysł na taką nazwę? Spotkałam się z opi-
nią, że na polską markę modową trzeba
mieć własny, oryginalny patent – czy tak
jest też w przypadku DK?

Tworząc co sezon nowe kolekcje mar-
ki DK, stopniowo zdobywałam coraz wię-
cej klientek. To dzięki zadowoleniu i satys-
fakcji pań nasza firma właściwie sama po-
szła w świat. Jeżeli chodzi o nazwę marki
– są to moje inicjały. Nasze produkty cechuje
wygoda, wyjątkowość i luksus – to właśnie
jest nasz patent! Szczera pasja tworzenia
pięknych i wysokich jakościowo towarów
jest podstawą naszej działalności od samego
początku istnienia marki.
DK to marka oferująca przede wszystkim
modę dla kobiet nowoczesnych, nieza-
leżnych i wymagających. Dlaczego wy-
brała pani akurat ten kierunek? Czy od po-
czątku było jasne, że kolekcje spod szyl-
du DK muszą składać się z propozycji, któ-
re pani sama chciałaby nosić?

Kierunek, który wybraliśmy dla marki
DK jest zupełnie inny, bardzo prestiżowy.
Tworzymy luksusowe buty i torebki. Chce-
my przyciągnać klientów, dla których istot-
ne są właśnie ekskluzywność i prestiż. Jako
projektantka wychodzę z założenia, że nig-
dy nie zaprojektowałabym czegoś, czego
sama bym nie założyła. Nie projektuję dla
wybiegów ani dla spełnienia obowiązują-
cych trendów, tworzę dla ludzi, słuchając ich
wskazówek i uwag. Wsłuchiwanie się w po-
trzeby konsumenta to dla nas priorytet. Sza-
nujemy klienta i chcemy jak najlepiej speł-
niać jego potrzeby, zarówno w kwestiach es-
tetycznych, jak i praktycznych, związa-
nych z wygodą. Co więcej, taki feedback po-
trafi być często bardzo inspirujący i moty-
wując do działania.
Jak wygląda wybieranie kolekcji? Na co
kładziecie nacisk – unikatowość, serie czy
może inne kwestie?

Projektując nową kolekcję, staram się
trafić w gusta moich klientek. W nowym se-
zonie chcę zaproponować im coś wyjątko-
wego, stworzyć model i kolorystykę, której
jeszcze nie widziały, a którą będą chciały
mieć w swojej garderobie.Unikatowość
tworzonych przez nas torebek i butów
przejawia się w skórach, jakie wybieramy.
To bardzo nietuzinkowe materiały, któ-
rych wyrób zajmuje nieraz miesiące. Kre-
owanie wyjątkowego produktu opiera się
właśnie na dbałości o absolutne podstawy,
wrażliwości na najdrobniejsze szczegóły.
Jestem pod wrażeniem bogatwa ofero-
wanej przez państwa kolekcji. To propo-
zycje eleganckie, ponadczasowe. Co zo-
baczymy w najnowszej kolekcji marki?

Chcemy móc zaoferować naszym klien-
tom każdy rodzaj obuwia, począwszy od ca-
sualowego, a skończywszy na butach de-
dykowanych na specjalne okazje. Zdajemy
sobie sprawę z różnorodności potrzeb na-
szych klientek. Chcemy, by mogły czuć się
wyjątkowo zarówno w codziennych, jak
i wieczorowych kreacjach. Dlatego w naszej
kolekcji znaleźć można sandałki, balerinki,
szpilki i wiele więcej.

W najnowszej kolekcji nie zabraknie
sportowego akcentu. Sneakersy oraz buty

sportowe z pewnością podbiją serca mło-
dzieży, która także jest zakochana w naszej
marce. Chcemy, by nowa kolekcja była skie-
rowana do wszystkich kobiet, niezależnie od
grupy wiekowej.
Jesteśmy magazynem ukierunkowanym na
kobiety biznesu – dlaczego właśnie te pa-
nie powinny zainteresować się marką DK?
Czym charakteryzują się państwa produk-
ty i na czym polega ich wyjątkowość?

Bez wątpienia wasz magazyn trafia do
kobiet biznesu, to nie tylko bardzo nas cie-

Rozmawia MARLENA MACIASZEK

Chcemy móc zaoferować naszym klientom każdy
rodzaj obuwia, począwszy od casualowego, 
a skończywszy na butach dedykowanych na 
specjalne okazje

�
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szy, ale też czyni go idealny medium komunikacji z nowoczesnymi
i niezależnymi paniami. Marka DK stara się docierać właśnie do ta-
kich odbiorczyń. Kobiety biznesu są w nieustannym pędzie. Zasługują
na luksus, jaki oferujemy dzięki świetnie dobranej funkcyjnej torebce
oraz wygodnym i przykuwającym uwagę butom. Jako projektantka wy-
chodzę z założenia, że każda ciężko pracująca kobieta zasługuje, by
wyglądać pięknie. Marka DK to nie tylko luksus i wysoka jakość, to też
rozkosz piękna, poczucie wyjątkowości. Garderoba powinna łączyć ze
sobą funkcje praktyczne i estetyczne, to idealny środek wyrażania sie-
bie, eksponowania swoich atutów.
Nie jest łatwo prowadzić firmę w branży modowej. Co pomogło pani
odnieść sukces? 

Jestem w branży modowej już od 25 lat. Przez ten okres nauczy-
łam się i doświadczyłam wielu rzeczy. Było wiele wzlotów, były też upad-
ki. Sukces to pojęcie względne, wszystko zależy od tego, jakie mamy
priorytety. Branża modowa jest jak maraton, nieważne, w jakim cza-

sie pokonasz dystans, ważne, czy dobiegniesz do mety. Mogę się po-
chwalić tym, że mam swoje stałe grono klientek oraz wiele nowych pań,
które mi ufają i chcą nosić rzeczy sygnowane moim imieniem i na-
zwiskiem. To moja radość i motywacja do ciągłego rozwijania się, two-
rzenia kolejnych pięknych oraz wysmakowanych przedmiotów. Zaufanie
klientek daje mi siłę i inspiruje do tworzenia kolejnych kolekcji, a każ-
da z nich jest dedykowana właśnie tym wyjątkowym kobietom.
Czym kieruje się pani w życiu?

Myślę, że moja życiowa dewiza to: ciężko pracuj i miej marzenia.
Ciężka i systematyczna praca pomoże ci je osiągnąć. Tu nie ma dro-
gi na skróty. Gdy czegoś pragniemy, musimy włożyć w to czas, ener-
gię i serce.
Jakie wyzwania stoją przed panią i marką DK? Jakie są dalsze pla-
ny na rozwój biznesu?

Nasza marka prężnie się rozwija. Zaczynamy pojawiać się na ryn-
kach zagranicznych – w Niemczech i Australii. Uważamy, że luksus
i wyjątkowość produktów DK podbije serca ludzi na całym świecie.
Na razie skupiamy się na projektach i nowej kolekcji, mamy także za-
miar zorganizować nowy pokaz mody. Szczegóły wkrótce. �

Kreowanie wyjątkowego produktu
opiera się właśnie na dbałości 
o absolutne podstawy, wrażliwości
na najdrobniejsze szczegóły

�

Nasze Salony

DK
ul. Gdańska 51, 85-005 Bydgoszcz
pn-pt: 10:00-18:00 sb: 10:00-14:00

D&R Mishelle
ul. Gdańska 61, 85-005 Bydgoszcz
pn-pt: 10:00-18:00 sb: 10:00-14:00

Kontakt
+48 505 154 326

salon@dkuznicka.pl
www.dkuznicka.pl , 

instagrama: @dorota_kuznicka , 
facebook: salon obuwniczy DK by Dorota Kuźnicka Bydgoszcz
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Rozmawia MARLENA MACIASZEK

– Najważniejsze jest słuchanie Klientów. To oni wiedzą, czego tak naprawdę najbardziej po-
trzebują. Niestety, wiele firm tego nie robi i działa zgodnie z własnymi wytycznymi, często
wbrew otrzymanej informacji zwrotnej. To błąd, bo obecnie budowanie społeczności wokół
marki jest najważniejszą częścią realizacji strategii – mówi Tomasz Plebaniak, założyciel
Thai Bali Spa.

Mój biznes 
to moja pasja

Zanim porozmawiamy o pana firmie,
proszę zdradzić naszym czytelnikom: czy
to prawda, że sukcesy odnosił pan też
w zupełnie innej branży?

Nie da się ukryć. Przez ponad 25 lat re-
alizowałem się w branży gastronomicznej.
Byłem prezesem Pizzy Dominium. W tam-
tym okresie rozwinęliśmy sprzedaż re-
stauracyjną i dostawę w całej Polsce. Z suk-
cesem zadomowiliśmy się również na ryn-
ku rumuńskim. Łącznie otworzyliśmy po-
nad 70 restauracji od morza po góry, w tym

topowe lokalizacje, takie jak na Kasprowym
Wierchu czy Górze Żar. To było moje
dziecko. Przez cały ten okres intensywnie
uczestniczyłem w rozwoju firmy i jej zwy-
kłym, codziennym życiu. Świetny czas pe-
łen inicjatyw, rozwoju, poszukiwania in-
spiracji, ciągłych udoskonaleń i zwiększa-
nia liczby restauracji. Jednak przyszła pora
na nowe wyzwania.
Jak to się stało, że zdecydował się pan na
zupełnie inną ścieżkę kariery zawodowej?
Co było inspiracją?

Przyszedł moment zmian, ale też od-
poczynku. Okazało się jednak, że uzależ-
nienie od ciągłego stanu rywalizacji oraz no-
wych wyzwań było silniejsze. W kolejnym
biznesie ważne było dla mnie, by nieco zejść
z tonu. Stąd też pomysł na Thai Bali Spa.
Oczywiście nowa marka to również nowe
wyzwania, zwłaszcza na rynku, który dobrze
znałem wyłącznie z osobistych przyjemności
– jestem ogromnym fanem masaży. Chcia-
łem połączyć przyjemne z pożytecznym i tak
oto jesteśmy. Branża beauty i spa to dla



mnie coś nowego, jest nieco spokojniejsza
niż gastronomia. Można więc powiedzieć,
że osiągnąłem swój cel. Ponadto masaż
wpływa na ciało i ducha jeszcze pozytyw-
niej niż jedzenie pizzy, więc mogę powie-
dzieć, że na nowej ścieżce kariery sprawiam
jeszcze więcej przyjemności moim Klientom,
a to dla mnie bardzo ważne.
Porozmawiajmy o pana marce od strony
biznesowej. Czy dziś, patrząc z perspek-
tywy czasu, zrobiłby pan coś inaczej?
A może plan był realizowany od począt-
ku według konkretnych założeń?

Mówimy o Thai Bali Spa? To dosyć
młoda marka, więc skrupulatnie podcho-
dziłem do sformułowanych na początku za-
łożeń, czyli stworzenia sieci salonów ma-
saży. W ciągu zaledwie półtora roku zdo-
łaliśmy otworzyć pięć lokalizacji. Udało się,
ponieważ robimy to w dosyć małym, ale
zgranym zespole. Bez dużego zaangażo-
wania nie dokonalibyśmy tego w tak krót-
kim czasie. Niestety, jak w przypadku wie-

lu firm, na drodze stanęła epidemia. Cie-
szymy się, że przetrwaliśmy, choć nie wie-
my, co przyniesie jutro. Dlatego plany na
dalszą ekspansję są dosyć mocne – czeka-
my na moment, w którym znów będziemy
mogli nabrać tempa i rozrastać się. Obec-
nie skupiamy się na ulepszaniu tego, co już
stworzyliśmy, na słuchaniu klientów, na do-
stosowaniu się do wszechobecnych zmian.
We wrześniu miną równo dwa lata od na-
szego pojawienia się na rynku. Mamy już
7 lokalizacji, a to dopiero początek.
Każdy gabinet związany jest na pewno
z określoną filozofią. Czym na tle kon-
kurencji wyróżnia się marka Thai Bali Spa?

Marka Thai Bali Spa została stworzo-
na z fascynacji kolorową Tajlandią i egzo-
tyczną wyspą Bali. Postanowiliśmy prze-
nieść sprawdzoną od ponad dwóch tysię-
cy lat tradycję masaży tajskich i balijskich,
otwierając kolejno w większych polskich
miastach namiastki tych dwóch malowni-
czych krain. Masaże wykonują wyłącznie
certyfikowane masażystki i masażyści
wprost z Tajlandii i Bali. U nas każdy
znajdzie coś dla siebie, zarówno kobiety, jak
i mężczyźni. Chcemy w niedalekiej przy-
szłości poszerzyć nieco naszą ofertę. Stwo-
rzyliśmy, niemalże na samym początku na-
szej działalności, własną linię kosmety-
ków, która oparta jest wyłącznie na orga-

nicznych składnikach, część z nich jest
wegańska. Są to peelingi, świece oraz olej-
ki. Używamy ich do wszystkich naszych ma-
saży. Można też kupić je w naszych salo-
nach.
Co pan, jako eksper, radzi młodym adep-
tom tego biznesu?

Sam uczę się jeszcze tej branży. Jak
w większości biznesów, liczy się kilka czyn-
ników działających jednocześnie. Ważnym
elementem jest słuchanie Klientów. To oni
wiedzą, czego tak naprawdę najbardziej po-
trzebują. Niestety, wiele firm nie robi tego
i i działa zgodnie z własnymi wytycznymi,
często wbrew otrzymanej informacji zwrot-
nej. To błąd, bo obecnie budowanie spo-
łeczności wokół marki jest najważniejszą
częścią realizacji strategii. Kolejnym zale-
ceniem jest oczywiście podążanie za tren-
dami oraz szukanie w marce cech, które od-
różnią nas na tle konkurencji.
Proszę zdradzić nam coś więcej na temat
swoich pasji. Czy są one niezbędną od-
skocznią od życia zawodowego?

Nie zachwycę tutaj nikogo oryginal-
nością. Uwielbiam podróże i sport. Na si-
łowni jestem niemalże codziennie, to moja
dzienna dawka endorfin. Z podróżami jest
tak, że staram się przynajmniej kilka razy
w roku odpocząć tam, skąd zaczerpnę
inspiracji. Takim kierunkiem jest właśnie

Marka Thai Bali została stworzona z fascynacji
kolorową Tajlandią i egzotyczną wyspą Bali
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Tajlandia. Bywałem tam nawet kilka razy
w ciągu jednego roku. To tam urodziły się
pierwsze pomysły.
Jakie są pana plany na przyszłość zwią-
zane z marką Thai Bali Spa?

Przede wszystkim dalej chcemy się
rozrastać w początkowo zakładanym tem-
pie. Pragniemy wprowadzać innowacje
i rozwijać się w każdym aspekcie, którego
dotyczą lub będą dotyczyć nasze zaplano-
wane działania, ale nie mogę za wiele
zdradzić. Długa droga przed nami, jednak
lubimy wyzwania i nie ma dla nas rzeczy
niemożliwych. Jesteśmy na początku pla-
nu, który sobie założyliśmy.
A może myśli pan o nowych wyzwaniach
zawodowych?

Są już kolejne, ale nie wszystko na raz.
No i właśnie tyle z mojego odpoczynku…

�

Thai Bali Spa to rozwijająca się sieć 
salonów tradycyjnego masażu tajskiego
i balijskiego, dzięki któremu Twoje ciało
będzie odprężone i zregenerowane. Ry-
tuały i zabiegi wykonywane z największą
starannością ukoją Twój umysł po tru-
dach dnia codziennego. Dzięki wykwali-
fikowanym masażystom pochodzącym
z Tajlandii i egzotycznej wyspy Bali po-
czujesz się jak w raju.

Zapraszamy do jednej z siedmiu na-
szych lokalizacji w Warszawie, Gdańsku,
Krakowie, Piasecznie i Międzylesiu.

Warszawa:
Nowy Świat 48
tel. 663 551 122
Grzybowska 3
tel. 663 280 009
Powązkowska 9
tel. 663 930 325

Międzylesie:
Żegańska 18
tel. 663 551 133

Piaseczno:
Warszawska 9
tel. 663 930 088

Kraków:
Floriańska 37
tel. 663 280 037

Gdańsk:
Grobla III 9/11
tel. 663 718 547

www.thaibalispa.pl
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W ciągu zaledwie półtora roku zdołaliśmy
otworzyć pięć lokalizacji. Udało się, ponieważ
robimy to w dosyć małym, ale zgranym zespole
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Jesteśmy ekspertami w naszej branży. Wiedzę i doświadczenie łączymy z profesjonalizmem.
Najlepsze rozwiązania dobieramy dla każdego Klienta indywidualnie, budując z nim trwałe re-
lacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Wszystkie nasze działania motywuje pasja do motory-
zacji przekazywana z pokolenia na pokolenie, co znajduje odzwierciedlenie w jakości naszych
usług – mówi Maciej Foczpański, Prezes Zarządu Grupy Krotoski

Doświadczenie i indywidualne 
podejście do Klienta

Grupa Krotoski, z Panem na czele Zarzą-
du, opracowała i wdraża nowe strategie
rozwoju. Jakie są ich główne elementy?

Przede wszystkim postawiliśmy na
centralizację procesów w firmie i podejście
globalne do kilku bardzo istotnych roz-
wiązań. Jestem przekonany, że wyniosą one

naszą firmę na kolejny poziom. Centrali-
zacja dotyczyć będzie przede wszystkim
utworzenia profesjonalnego działu BDC
(Business Development Center), którego
podwaliny zostały stworzone w Łodzi.
Obecnie dział jest rozszerzany, dostoso-
wywany do pozostałych jednostek. Doce-

lowo będzie tworzyć centralną komórkę
skupiającą i zbierającą wszystkie połą-
czenia i aktywności. 

Nieocenionym elementem okazuje się
również stworzenie komórki wewnętrz-
nych szkoleń odpowiadających na potrze-
by naszej firmy. Seminaria te uświadamiają

Rozmawia KRZYSZTOF JOŃCZYK



pracownikom różnych szczebli, jak ważna jest
realizacja strategii mających na celu rozwój
organizacji. Tworząc kampanie marketin-
gowe, staramy się wyprzedać trendy, być
o krok przed konkurencją, kreować rozwią-
zania, które mają odpowiedzieć na potrzeby
nieustannie ewoluującego rynku. Oczywiście
klient był, jest i będzie najważniejszy, a wła-
ściwe zdiagnozowanie jego potrzeb podlega
nieustającej aktualizacji.
Covid-19 wpłynął znacząco na działania pol-
skich firm. Jak w tym trudnym momencie ra-
dzi sobie wasza firma?

Rzeczywiście Covid redefiniuje funkcjo-
nowanie polskich i zagranicznych firm. Za-
równo producentów, którzy mierzą się z pro-
blemami z produkcją samochodów poprzez
zerwanie łańcuchów dostaw, podwyżki cen
komponentów oraz malejący popyt na sa-
mochody, jak i na kształt działalności im-
porterów i sieci dealerskiej. Natomiast klu-
czowi w działaniu każdego przedsiębior-
stwa są ludzie, i to na nich postawiliśmy. Pod-
jęliśmy bardzo trudną, a jednocześnie jedną
słuszną decyzję – utrzymaliśmy etaty. Kosz-
towało mnie to dużo nerwów, wiele nieprze-
spanych nocy, czułem, że dźwigam na bar-
kach ogromną odpowiedzialność za naszych
pracowników, za ich rodziny, a jednocześnie
na drugiej szali stało dobro firmy i jej prze-
trwanie. Dzisiaj czerpiemy z tego korzyści, bo

jesteśmy przygotowani na procesy zacho-
dzące na rynku. Nasi pracownicy czują się
zmotywowani i wkładają wiele energii w bu-
dowanie sukcesu całej firmy. Chciałbym im
za to serdecznie podziękować.
Mówiliśmy wcześniej o wyzwania stojących
przed Zarządem. Czego możemy się spo-
dziewać w 2021 roku? W jakim kierunku roz-
winie się rynek, gdzie są szanse, a gdzie za-
grożenia?

Zdecydowanie Pandemia Covid-19 w ogrom-
nym stopniu determinuje sytuację gospo-
darczą w kraju, co z kolei odbija się na
płynności przedsiębiorstw, preferencjach
konsumenckich czy popycie. W kwestii szans
i rozwoju rynku musimy postawić na część
posprzedażową, na którą od dłuższego cza-
su kładziemy nacisk i którą rozbudowujemy.
To istotny element dla każdego użytkownika
samochodu. Należy zdecydowanie rozwijać
się w tym kierunku. Rynek się rozrasta, a spo-
łeczeństwo ma coraz większe zaufanie do au-
toryzowanych serwisów. Jak rozwinie się ry-
nek? To wielka niewiadoma, ciężko jest mi
udzielić jednoznacznej odpowiedzi, w dzi-
siejszych czasach sytuacja ulega dynamicz-
nym zmianom.
Jaka jest pana życiowa maksyma?

Przede wszystkim trzeba patrzeć w przy-
szłość, bo życie teraźniejszością to jak spo-
glądanie za siebie. �
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Grupa Krotoski to największy pol-
ski autoryzowany dealer samo-

chodów marki Volkswagen,
Skoda, Audi oraz Porsche

z ponad 30 letnim doświadcze-
niem, prowadzący działalność na
terenie centralnej i południowej

Polski. Jako eksperci branży mo-
toryzacyjnej z sukcesem łączą
wiedzę, doświadczenie i profe-
sjonalizm, które procentują nie-

słabnącym uznaniem grona
wiernych klientów. Salony nale-

żące do Grupy Krotoski zlokalizo-
wane są w Łodzi, Warszawie,

Wolicy i Nadarzynie k. Warszawy,
oraz w Częstochowie. Dogodnie
zlokalizowane oferują fachowe
doradztwo przy zakupie samo-
chodu i/lub części, a także na-

prawę i serwisowanie
samochodów marek: Volkswa-

gen, Skoda, Audi i Porsche.
Bezkonkurencyjna kadra profe-
sjonalistów, pasjonatów motory-

zacji oraz doświadczonych
fachowców gwarantuje najwyż-
szą jakość świadczonych usług

co znajduje odzwierciedlenie
w stale rosnącej liczbie zadowo-

lonych klientów.
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Aby zabezpieczyć swoje interesy, przedsiębiorcy powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na
prawidłową konstrukcję podpisywanych umów. Wszystkie elementy mają znaczenie i należy
je dokładnie przeanalizować. Trzeba rzetelnie określić przedmiot umowy, termin realizacji
kontraktu oraz wynagrodzenie za wykonanie zlecenia.

Na co przedsiębiorcy powinni zwrócić
uwagę w umowach gospodarczych?

Wnastępnej kolejności powinno
się zadbać o zabezpieczenie
swoich interesów na wypadek,
gdyby umowa nie została zre-

alizowana zgodnie z jej zapisami. Na taką
okoliczność do umów można wprowadzić
szereg klauzul oraz gwarancji, dzięki któ-
rym strony, w razie pojawienia się proble-
mów, mają przynajmniej jasność co do swo-
jej sytuacji.

Kwestią bardzo ważną w zakresie
umów gospodarczych są tzw. wyższe mier-
niki staranności. Co to oznacza w prakty-
ce? Otóż to, że w rzeczywistości ustawo-
dawca więcej wymaga od przedsiębiorcy,
który w zakresie przynajmniej podstawo-
wym powinien wykazywać elementarną
znajomość prawa. Nikogo nie powinny
dziwić tutaj restrykcje. W obrocie konsu-
menckim wszystko powinno zostać nabywcy
pokazane – np. to, że zakupiona świeczka
po zapaleniu może stanowić niebezpie-
czeństwo – w obrocie gospodarczym już tak
nie jest.

Wobec przedsiębiorcy ustawodawca
nie stosuje takich zasad, to przedsiębiorca
powinien znać obowiązujące prawo albo

przynajmniej jego podstawy. Nie będę tu-
taj wchodziła w polemikę, czy to dobrze, czy
źle – niemniej dla sprawności obrotu go-
spodarczego ma to swoje korzystne skutki. 

Strony umowy
Kiedy dochodzi do zawierania umowy

pomiędzy przedsiębiorcami w obecności
np. adwokata – to wówczas on jest zobo-
wiązany sprawdzić wszystkie kwestie doty-
czące reprezentacji kontrahentów i oczywi-
ście treść umowy pod względem ich zgod-
ności z zamiarami stron. Warto tutaj wspo-
mnieć, że np. w zakresie umów zawieranych
przez spółki ich reprezentacja jest określo-
na w KRS. Koniecznym też jest sprawdze-
nie, czy osoba podpisująca umowę ma do
tego legitymacje, czyli uprawnienia. Zdarzają
się sytuacje, że w imieniu spółki podpisuje
umowę osoba, która nie powinna tego ro-
bić. Kontrakt jest realizowany, jednak potem
nie ma komu zapłacić za towar, bo osoba,
która podpisała umowę w imieniu podmiotu,
była prezesem, ale fundacji, a prezesem spół-
ki jest jej syn o tym samym imieniu.

Warto pamiętać przy tym o podpisie,
który powinien zostać złożony pod treścią

umowy. Bardzo doniosłe i praktyczne zna-
czenia ma również parafowanie umowy na
każdej stronie przez wszystkich uczestników
transakcji. Trochę inaczej wygląda to w sy-
tuacji podpisu elektronicznego, który rów-
nież może mieć zastosowanie w przypad-
ku umów.

Bardzo częste w umowach pomiędzy
przedsiębiorcami, zwłaszcza w dobie wzmo-
żonego elektronicznego obrotu dokumen-
tów, jest rozpoczęcie realizacji umowy,
mimo że jedna ze stron nie podpisała do-
kumentu. W prawie oraz obrocie gospo-
darczym ocena takiego milczenia jest okre-
ślona. Przy niepodpisaniu umowy pomię-
dzy przedsiębiorstwami – kiedy strony
mogły zapoznać się z jej treścią – umowa
obowiązuje i nie można tutaj, w razie ja-
kichkolwiek wątpliwości, powoływać się
na jej nieznajomość.

Przedmiot umowy
Zawarcie umowy to nic innego jak

złożenie oświadczenia woli, czyli przy
umowie kupna-sprzedaży w obrocie go-
spodarczym jeden przedsiębiorca kupuje
określony towar, inny natomiast sprzeda-
je. Jeden dostaje towar, a drugi cenę, naj-
częściej wyrażoną w pieniądzu. Pojawia się
tutaj kolejna ważna kwestia, a mianowicie
określenie tych właśnie elementów. Towar
będący przedmiotem umowy należy pre-
cyzyjnie wskazać. Istotnym jest wyklucze-
nie jakichkolwiek wątpliwości – określamy
dokładnie wygląd, rozmiar, kolor, materiał,
z jakiego jest wykonany, oraz serie towaru.
W zakresie ceny natomiast: walutę, kurs,
przez co jest on określany, datę uiszczenia.
Warto też wskazać, od kiedy mają być na-
liczane odsetki i co wiąże się z brakiem za-
płaty ceny. Oczywiście kwestie te każdora-
zowo brane są pod uwagę przy analizie kon-
kretnego przypadku, dlatego warto za-
dbać o wszystkie elementy.

Swoboda umowy
Wszyscy z pewnością wiedzą, że stro-

ny mają możliwość kształtowania treści
umowy, ale nie jest to nieograniczone.

Mecenas Małgorzata Lewandowska Fot. materiały prasowe
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Warto pamiętać, że nieważne są zapisy
w umowie sprzeczne z zasadami prawa. Po-
dobnie, jeśli coś nie jest w umowie zapisa-
ne, a wprost wynika z przepisów prawa
– to nadal obowiązuje. Jeśli na przykład
dana firma cateringowa wygrywa prze-
targ lub konkurs na wyżywienie młodzieży
w szkole, mimo że może nie być to zawar-
te w umowie, to standardy wyżywienia,
przyrządzania posiłków i całej produkcji
są ściśle określone przez wiele przepisów
prawa.

Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie jest instytucją, która

ogranicza w czasie możliwość dochodze-
nia roszczenia. Po upływie terminu
przedawnienia ten, przeciw komu przysłu-
guje roszczenie, może uchylić się od jego za-
spokojenia, chyba że zrzeka się korzystania
z zarzutu przedawnienia. W obrocie go-
spodarczym ogólną zasadą jest 3-letni
okres przedawnienia. Choć należy pamię-
tać, że w niektórych okolicznościach termin
ten jest inny. Np. w zakresie umowy spedycji
okres przedawnienia wynosi rok. Ważne jest,
że strony nie mogą zawrzeć w umowie po-
stanowień wydłużających czy skracają-
cych termin przedawnienia. Należy też
pamiętać o czynnościach umożliwiających
tzw. zawieszenia biegu przedawnienia lub
przerywające jego bieg. W sytuacji rozwa-
żania przedawnienia, zwłaszcza po nie-
dawnej nowelizacji w tym zakresie, istotne
jest indywidualne rozpatrzenie czy dane
świadczenie faktycznie mu podlega. Pa-
miętajmy, że samo umorzenie egzekucji ko-
morniczej nie  unieważnia długu. Podob-
nie, jak nie każda czynność przerywa bieg
przedawnienia – niektóre jedynie wstrzy-
mują jego bieg.

Wykonywanie umów
Wszyscy wiemy, że umów należy do-

trzymywać. Jest to zasada – mogłabym po-
wiedzieć – stara jak świat. Jednak niektó-
re okoliczności mogą spowodować, że wy-
konanie umowy jest utrudnione albo nawet
niemożliwe. Obecnie bardzo dużo mówi się
o niemożliwości wykonywania umów,
zwłaszcza z powodu pandemii Covid-19.
W niektórych przypadkach bardzo mocno
ograniczyło to wykonywanie umów lub
wpłynęło na możliwość ich realizowania.
W polskim prawodawstwie jest kilka moż-
liwości, których te kwestie dotyczą – nie-
możliwość świadczenia, siła wyższa, klau-
zula Rebus Sic Stantibus oraz nadużycie
prawa podmiotowego. W dobie pandemii
bardzo dużą rolę zaczęła pełnić zasada siły
wyższej, choć moim zdaniem nie tylko
ona ma tutaj znaczenie. Siła wyższa jest o
tyle kontrowersyjna, że nie ma w polskim
prawodawstwie definicji legalnej. Jednak nie
znaczy to, że orzecznictwo Sądu Najwyż-

szego nie wypracowało w tym względzie
pewnych standardów.

Niemożliwość świadczenia
Jeśli spełnienie świadczenia nie jest

możliwe do wykonania na skutek okolicz-
ności, za które strona odpowiedzialności nie
ponosi, wówczas zobowiązanie strony wy-
gasa – np. nie mogę prowadzić mojej dzia-
łalności, ponieważ jej prowadzenie zosta-
ło mi zakazane w związku z epidemią. Ide-
alną ilustracją takiej sytuacji jest salon
SPA, który zobowiązał się do przeprowa-
dzenia zabiegów dla konkretnej firmy. Nie-
wywiązanie się ze zobowiązania w tym wy-
padku nie będzie niosło konsekwencji. Jed-
nak zasada ta nie będzie dotyczyła utraty
płynności finansowej na skutek zaistniałej
epidemii. Dlaczego? Proszę zwrócić uwa-
gę, chodzi o niemożliwość wykonania
świadczenia. Jeśli niemożliwość jest trwa-
ła – zobowiązanie wygasa, jeśli przejścio-
wa – może prowadzić do opóźnienia w wy-
konaniu. Jeśli nie można wykonać zobo-
wiązania na skutek okoliczności niezawi-
nionych, jest ogromne prawdopodobień-
stwo, że wyłączona będzie odpowiedzial-
ność odszkodowawcza. Niemożliwość
świadczenia występuje w przypadku umów
wzajemnych – jedna ze stron nie może zre-
alizować świadczenia na skutek okolicz-
ności, za które żadna ze stron odpowie-
dzialności nie ponosi. W tej sytuacji nie
można żądać świadczenia wzajemnego.

Siła wyższa
Ogólnie uznaje się, że siła wyższa to

zdarzenie nieprzewidywalne i niezależne od
osoby, która ucierpiała. Jak wskazywane jest
w orzecznictwie: „Za siłę wyższą jest uzna-
wane wyłącznie zdarzenie charakteryzują-
ce się trzema następującymi cechami: ze-
wnętrznością, niemożliwością jego prze-
widzenia oraz niemożliwością zapobieże-
nia jego skutkom. Zdarzenie jest zewnętrzne
wówczas, gdy następuje poza strukturą
przedsiębiorstwa. Niemożliwość przewi-
dzenia, że dane zdarzenie nastąpi, należy
pojmować jako jego nadzwyczajność i na-
głość. Niemożliwość zapobiegnięcia skut-
kom zdarzenia jest tłumaczona jako jego
przemożność, a więc niezdolność do od-
parcia nadchodzącego niebezpieczeństwa.
Za przejawy siły wyższej uznaje się kata-
strofalne zjawiska wywołane działaniem sił
natury, np. powodzie, huragany, trzęsienia
ziemi, pożary lasów. Jako siłę wyższą trak-
tuje się także akty władzy publicznej oraz
zjawiska społeczne lub polityczne o skali ka-
tastrofalnej”.

Pojawiają się głosy, iż zapisy o sile wyż-
szej powinny zostać inkorporowane do
umowy między przedsiębiorstwami, aby
uregulować odpowiedzialność w sytuacji
niemożliwości wykonania umowy. Wskazuje

się też, że tylko to zabezpiecza przedsię-
biorców. Chciałabym zaznaczyć z całą
stanowczością, że siła wyższa jest zasadą
prawa i niezapisanie jej w umowie wcale nie
oznacza, że nie można się na nią powołać.
W wielu bowiem przypadkach o niemożli-
wości realizowania umowy rozstrzyga sąd.
Jestem zwolennikiem konstrukcji umowy,
która ma być przede wszystkim czytelna
i precyzyjna, bez zapisów bezpośrednio wy-
nikających z prawa. Próba określenia, czym
jest siła wyższa, w efekcie może i tak nie wy-
czerpywać jej znamion. Pandemia dla nie-
których przedsięwzięć była niewątpliwie siłą
wyższą, dla innych, moim zdaniem, nie. Ko-
smetyczka na przykład nie mogła odgórnie
wykonywać swojej pracy w okresie pande-
mii, natomiast dla grafika komputerowego
w zasadzie mogło nie mieć to absolutnie
żadnego znaczenia.

Klauzula Rebus Sic Stantibus
Jeśli nadzwyczajna zmiana stosun-

ków, nieprzewidziana w chwili zawierania
umowy, sprawiła, że spełnienie świadcze-
nia określonego w umowie jest nadmiernie
utrudnione lub groziłoby stronie rażącą stra-
tą, strona może zwrócić się do sądu, by ten
zmodyfikował stosunek prawny łączący
strony. Zmiana ta może polegać na od-
miennym oznaczeniom sposobu wykona-
nia zobowiązania, wysokości świadcze-
nia, a nawet rozwiązaniu umowy. W wie-
lu przypadkach epidemia to nadzwyczajna
zmiana stosunków, która utrudniła wyko-
nywanie umów i świadczeń.

Nadużycie prawa podmiotowego
Korzystanie ze swojego prawa w spo-

sób, który byłby sprzeczny z jego społecz-
no-gospodarczym przeznaczeniem lub za-
sadami współżycia społecznego, jest nie-
uprawnione. Jeżeli wierzyciel żąda speł-
nienia świadczenia zgodnie z treścią umo-
wy, gdy obiektywne okoliczności związane
z epidemią lub środkami podjętymi w ra-
mach walki z nią powodują nadmierne trud-
ności z terminowym wykonaniu umowy
przez kontrahenta, ten może bronić się za-
rzutem nadużycia prawa podmiotowego.
W takiej sytuacji Sąd może nie uwzględnić
roszczenia wierzyciela, choćby wynikało ono
wprost z brzmienia umowy.

Jak wynika z powyższego, kwestie
umów między przedsiębiorcami są istotne
z wielu perspektyw. Warto zatem zadbać
o to, by treść umowy była zgodna z za-
miarem strony. Pamiętajmy, jest dobrze, do-
póki jest dobrze, gdy zaczyna się problem,
bardzo często wszystko się sypie. �

www.adwokatlewandowska.pl
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Średnie firmy, zatrudniające od 50 do 249 pracowników, mają więcej czasu na wdrożenie
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). W ramach tarczy antykryzysowej termin na za-
warcie umowy o zarządzaniu PPK z wybraną instytucją finansową został wydłużony do
27 października 2020 r. Nie oznacza to, że firmy powinny czekać do ostatniej chwili. Teraz jest
dobry czas na wybór instytucji i spokojne, zdalne wdrożenie. Wpłaty można zacząć przeka-
zywać zgodnie z nowym harmonogramem. W niepewnych czasach warto zwrócić się ku spraw-
dzonym, doświadczonym partnerom.

PPK – wybierz bezpiecznie, 
załatw zdalnie

By emerytura nie była szokiem
Wszelkie prognozy dotyczące wyso-

kości przyszłych emerytur z ZUS są jed-
noznaczne – większość z nas czekają wy-
płaty o ponad połowę niższe od ostatnich
pensji. Przejście na emeryturę może oka-
zać się dla wielu Polaków prawdziwym szo-
kiem oznaczającym nagły spadek stopy ży-
ciowej.

Nie da się ukryć, że musimy dodatko-
wo oszczędzać, by mieć za co żyć na eme-
ryturze. To z myślą o takich przezornych
osobach powstały kilka lat temu Indywi-
dualne Konta Emerytalne (IKE) oraz In-

dywidualne Konta Zabezpieczenia Eme-
rytalnego (IKZE) umożliwiające oszczę-
dzanie na starość. 

Jednak bardzo atrakcyjne warunki
oszczędzania wprowadził dopiero przyję-
ty w roku 2019 program PPK, czyli po-
wszechny system oszczędzania dla pra-
cowników realizowany przy współpracy
z pracodawcami oraz państwem.

Państwo dopłaci
Oszczędności pracownika w ramach

PPK pochodzą z trzech źródeł. Pierw-
szym są wpłaty pracowników, w wysokości
2% wynagrodzenia. Pracownik – o ile wy-
razi taką wolę – może płacić więcej, do-
datkowa wpłata może wynieść do 2% wy-
nagrodzenia.

Osoby zarabiające poniżej 120% mi-
nimalnego wynagrodzenia mogą wpłacać
do PPK mniej niż wspomniane 2%, ale nie
mniej niż pół procenta swojej pensji.

Drugie źródło finansowania PPK to
wpłaty pracodawców wynoszące 1,5% wy-
nagrodzenia pracownika. Pracodawca rów-
nież może płacić więcej niż wymagane
minimum – górna granica wpłaty dodat-
kowej wynosi 2,5% wynagrodzenia.

Do oszczędności w ramach PPK do-
kłada się również państwo. Jednorazowa
wpłata „powitalna” na konto uczestnika to
250 zł. Potem co rok, po spełnieniu do-
datkowych warunków, państwo będzie do-
płacać po 240 zł.

Obowiązek pracodawców
Pracodawca podejmuje decyzję o wy-

borze instytucji finansowej po konsultacji
ze związkiem zawodowym lub reprezenta-
cją pracowników. To również pracodawca
zawiera umowę o prowadzenie PPK w imie-
niu i na rzecz każdej osoby zatrudnionej.

Ma także obowiązek obliczenia wysokości
i dokonywania wpłat – zarówno tych fi-
nansowanych przez niego, jak i przez pra-
cownika.

Dla każdego pracownika tworzony jest
indywidualny rachunek PPK w wybranej in-
stytucji finansowej, na który co miesiąc tra-
fiają wpłaty pracownika i pracodawcy (a
także wpłaty i dopłaty finansowane przez
państwo).

Pracownicze Plany Kapitałowe wpro-
wadzane są etapami. Największe firmy,
zatrudniające ponad 250 osób, zostały
objęte tym obowiązkiem w ubiegłym roku. 

W związku z epidemią i kłopotami
gospodarczymi termin zawarcia umowy
o zarządzaniu PPK dla firm zatrudniających
od 50 do 249 pracowników został wydłu-
żony do 27 października 2020 roku, a za-
warcia umowy o prowadzenie PPK – do
10 listopada 2020 roku. W ten sposób har-
monogram dla średnich firm został zrów-
nany z harmonogramem dla małych przed-
siębiorstw, zatrudniających od 20 do 49
osób.

Bezpieczeństwo w czasach pandemii
Pomimo przesunięcia terminu, wdro-

żenia PPK w średnich przedsiębiorstwach
nie warto odkładać na jesień. Lepiej unik-
nąć ewentualnych problemów przy „ku-
mulacji” terminów dla średnich i małych
firm. 

Warto też wybrać partnera, który za-
pewni bezpieczne wdrożenie. Bezpieczne za-
równo dla inwestowanych środków, jak
i – co szczególnie ważne w czasie epidemii
– dla zdrowia wszystkich pracowników.

Takie bezpieczeństwo zapewnia wdro-
żenie PPK za pomocą narzędzi online, któ-
re umożliwiają tele- lub wideokonferencje
z pracodawcami w celu prezentacji oferty

Danuta Małgorzata Rowniak

Fot. Katarzyna Zbyrad/Passion Studio Fotograficzne



przedsiebiorcy@eu    43

Twarze BIZNESU

PPK oraz elektroniczne zawarcie umowy
o zarządzanie i prowadzenie PPK. Nie bez
znaczenia jest możliwość zaprezentowania
pracownikom informacji o PPK w formie
zdalnej – za pośrednictwem webinariów czy
filmików edukacyjnych.

Nasza oferta
– Aviva Investors Poland TFI SA

umożliwia wdrożenie PPK całkowicie on-
line. Oferujemy wiele narzędzi interneto-
wych, które pomogą przedsiębiorcom szyb-
ko i łatwo przejść przez wszystkie etapy
wprowadzenia PPK bez wychodzenia
z domu – mówi Hubert Szczepanik, ekspert
ds. PPK w Aviva Investors Poland TFI SA
– Zarówno umowę o zarządzanie PPK, jak
i umowę o prowadzenie PPK można za-
wrzeć drogą elektroniczną. Udostępniamy
w tym celu formularze online. Nasi eksperci
odpowiedzą na wszystkie pytania drogą te-
lefoniczną lub mailową. Dodatkowo orga-
nizujemy zdalne szkolenia dla zespołu ka-
drowo-płacowego.

Nasi specjaliści płynnie przeprowadzą
firmę przez wszystkie etapy wdrożenia
PPK: od ustalenia liczby zatrudnionych
przez przeprowadzenie kampanii infor-
macyjnej wśród pracowników aż po infor-
mowanie o PPK nowozatrudnionych.

Pracownicy – uczestnicy PPK – mają
wgląd do swojego rachunku przez całą
dobę, siedem dni w tygodniu za pośred-
nictwem serwisu MojaAviva. Rozwiązanie
to zapewnia kompleksowy dostęp do
wszystkich produktów ubezpieczeniowych,
inwestycyjnych i emerytalnych w jednym
miejscu.

Dodatkowym atutem jest integracja
systemów informatycznych Avivy z aplikacją
Comarch PPK i SAGE Symfonia. Dzięki
temu dane można przesyłać przez interfejs
za pomocą API. Pozwala to na oszczędność
czasu związaną z eksportem, importem
i weryfikacją danych przez pracodawcę
oraz szybszą wymianę informacji. System
obsługujący PPK umożliwia także bezpo-
średnie zaczytywanie plików generowa-
nych z systemu kadrowo-płacowego w do-
wolnych formatach (csv, xml) oraz wpro-
wadzanie danych bezpośrednio do aplika-
cji PPK Serwis.

Liczy się doświadczenie
Do realizacji programu PPK w firmie

lepiej wybrać podmiot doświadczony, o sta-
bilnym zapleczu. 

Aviva to lider rynku ubezpieczeń w Wiel-
kiej Brytanii z dużym doświadczeniem w za-
rządzaniu funduszami. Od 2012 roku
uczestniczymy w tworzeniu oraz wdraża-
niu reformy emerytalnej na rynku brytyj-
skim. W Polsce projekt ustawy o PPK po-
wstał w oparciu o rozwiązania, które funk-
cjonują z sukcesem w wielu krajach, w tym

w na Wyspach. Mamy bogate doświad-
czenie w prowadzeniu programów inwe-
stycyjnych i emerytalnych dla przedsię-
biorstw. Wśród naszych klientów są za-
równo duże korporacje, jak i małe firmy
– wyjaśnia Marek Przybylski, prezes Aviva
Investors Poland TFI SA. 

Zaufanie mierzone miliardami
Środki gromadzone w ramach PPK

będą inwestowane w fundusze zdefinio-
wanej daty, które stosują odmienne zasa-
dy polityki inwestycyjnej oraz różny poziom
ryzyka w zależności od wieku uczestnika
PPK. Każdy Uczestnik jest automatycznie
przypisywany do określonego subfunduszu
zdefiniowanej daty w zależności od swojej
daty urodzenia.

– Subfundusz, w miarę zbliżania się
Uczestnika do 60 roku życia, automatycz-
nie zmieniać będzie politykę inwestycyjną
w taki sposób, aby zapewniała ona właściwe
bezpieczeństwo powierzonych środków.

Ma to na celu ograniczenie poziomu ryzyka
inwestycyjnego w zależności od wieku
uczestnika, zgodnie z zasadą: im bliżej
60. roku życia, tym bezpieczniej – wyjaśnia
Marek Przybylski z Aviva Investors Poland
TFI SA.

W Polsce swoje środki powierzyło Gru-
pie Aviva już ponad 55 tysięcy osób, 117
uczestników programów emerytalnych
(PPE) oraz kilkaset ubezpieczeń grupo-
wych. Na koniec 2019 roku Aviva Investors
Poland TFI SA zarządzała środkami zgro-
madzonymi w funduszach inwestycyjnych
w wysokości 12,77 mld złotych, a łączna
wartość zgromadzonych i zarządzanych ak-
tywów, wliczając wartość aktywów z tytu-
łu świadczenia usługi zarządzania portfe-
lami, wynosiła 18,3 mld złotych.

Masz pytania? Zapraszamy do kon-
taktu z Danutą Małgorzatą Równiak
tel. 605 737 925
email: rowniak.danuta@aviva.com.pl

Fot. materiały prasowe
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Aktualna sytuacja, w jakiej
znalazł się świat w związku
z pandemią Covid-19, funda-
mentalnie zmienia funkcjo-
nujący do tej pory porządek
w świecie finansów. Dziś
może jeszcze nie wszyscy to
zauważają, ale to tylko kwe-
stia czasu, aby każdy odczuł
zmiany na własnej skórze.
Dziś jeszcze większość z nas
ma jakieś zasoby. Pytanie, na
jak długo one starczą?

Pewny kapitał w czasach zarazy

Zmiany te zachodzą zarówno na
świecie, jak i w naszym kraju.
Niektóre z nich mogliśmy już
zaobserwować, ale inne dopie-

ro nadejdą. Sytuacja nie jest łatwa. Wy-
starczy choćby kilka przykładów. W ostat-
nim czasie – według oświadczenia pre-
zesa NBP – w Polsce „wykreowano” ok.
12 mld złotych. To papierowy pieniądz.
Inflacja według oficjalnych danych osią-
ga dawno nie notowany poziom i wciąż
rośnie. W efekcie odnotowujemy coraz
większy wzrost cen oraz mamy do czy-
nienia ze spadkiem wiarygodności i opła-
calności instrumentów finansowych, ta-
kich jak lokaty czy inwestycje giełdowe.
Odnotowujemy już dzisiaj spadki powy-
żej 10 proc.

Zachwiane bezpieczeństwo
Gwałtownie wzrasta bezrobocie, ban-

krutuje wiele podmiotów. To prosta droga
do zmniejszenia PKB i wpływów do bu-
dżetu. Eksperci przewidują, że recesja osią-
gnie w 2020 roku poziom nawet 10 punk-
tów procentowych. Kryzys ekonomiczny
może mieć poważne skutki polityczne i wy-
woływać kolejne reakcje w gospodarce.
Większość dotychczasowych form inwe-

stowania w obliczu globalnego kryzysu nie
daje bezpieczeństwa. Znany nam rynek in-
westycyjny we wszystkich formach jest
dzisiaj nie do przewidzenia.

Z popularnych form inwestowania
dość pewnym aktywem wydaje się być
złoto, ale też nie do końca. Pamiętać trze-
ba, że kurs złota jest spekulowany i nie gwa-
rantuje utrzymania wartości. Ponadto
ogromna ilość sprzedanego złota jest „pa-
pierowa”, czyli nie ma pokrycia w kruszcu.
To tylko część trudności, z jakimi mamy
i będziemy mieli w najbliższej przyszłości
do czynienia.

W poszukiwaniu stabilności
Na tle tej sytuacji powstaje pytanie: jak

zabezpieczyć posiadany majątek przed
gwałtowną utratą wartości?

I tu pojawia się ogromna szansa dla ak-
tywa, na którym opiera swoją działalność
Prevalue Cooperative Owners. Diamenty.
Jak wiemy, ceny diamentów dyktowane są
przede wszystkim popytem i podażą. Oczy-
wiście, pandemia ma swój wpływ i na ten
rynek.

Wszystko wskazuje jednak na to, że dia-
menty są dzisiaj chyba jedynym bezpiecz-
nym aktywem, zapewniającym nie tylko

Fot. materiały prasowe

Andrzej Stępień
Prezes Prevalue Cooperative
Owners



przeniesienie wartości majątku w czasie, ale,
jak należy się spodziewać, również wzrost
jego wartości. Wystarczy choćby wspo-
mnieć, że ceny kolorowych diamentów
w ciągu ostatnich lat wzrosły nawet o kil-
kaset procent!

To bardzo skrótowe nakreślenie sytu-
acji, ale wydaje się, że inwestycja w diamenty
jest dzisiaj uzasadniona bardziej niż kie-
dykolwiek. Pozwoli w trudnym czasie
ochronić majątek, i to bez względu na to,
czy są to miliony, czy kilka tysięcy złotych.

Prevalue Cooperative Owners nie jest
sklepem sprzedającym diamenty. Firma
ma w swojej ofercie ciekawe propozycje za-
równo dla osób, które zechcą przystąpić do
naszej spółdzielni, jak i dla zainteresowa-
nych pojedynczymi transakcjami na rynku
diamentów.

Wszystkich, którzy dostrzegają w dia-
mentach szansę na ochronę i pomnożenie
majątku, serdecznie zapraszamy do kon-
taktu – na pewno dla każdego znajdziemy
interesującą propozycję. �
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Największym sukcesem są te momenty, w których człowiek często zmieniający ścieżkę swo-
jej zawodowej kariery z nieopierzonego pisklaka zmienia się w pięknego łabędzia. To trudne
zadanie, ponieważ sprzedaż nie należy do najłatwiejszych ścieżek kariery. Wymaga dużo dys-
cypliny, własnego zaangażowania, poświęcenia czasu, godzin spędzonych na nauce, cierpli-
wości (nie tylko do siebie), otwarcia się na innych.

Moja firma to ludzie

Chwile zwątpienia
Wykonując zawód sprzedawcy, trzeba

być przygotowanym na odmowy, szcze-
gólnie gdy potencjalny klient nie chce roz-
mawiać jeszcze zanim dowie się, jakie ko-
rzyści może wynieść ze spotkania. Gdy przy-
chodzi kryzys, zwykle w głowie pojawia się
hasło: „ja się chyba do tego nie nadaję”.
Znam te zwątpienia z autopsji. Właśnie wte-
dy jestem czujna, gotowa wspierać i po-
magać, gdy ktoś w mojej drużynie zaczyna
się łamać.

Słoneczne perspektywy
Wiem, że po każdej burzy musi pojawić

się słońce – większy lub mniejszy sukces.
Wraz z ich nadejściem taka „świeżynka” za-

czyna akceptować, że każdy ma własne gra-
nice, każdy klient w swoim czasie dojrzewa
do tego, by finansowo zadbać o siebie i naj-
bliższych. To jest moment, w którym od-
czuwam dumę ze swoich współpracowni-
ków. To zawsze jest SUKCES każdego
z Nich, bo właśnie wtedy przełamują swój
strach i sięgają wyżej!

Źródła inspiracji
Inspirację czerpię od mojego Zespołu,

ale też uważnie przyglądam się moim dzie-
ciom. Cieszę się, gdy słyszę, jak w swoim
gronie przegadują trudne sprawy, zawsze
z pozytywnym nastawieniem i wiarą, że ze
wszystkim sobie poradzą – przecież wy-
starczy tylko znaleźć sposób. Moim zda-

niem to cudowne! Staram się czerpać tę
samą pozytywną energię, motywację
i optymizm, by nieustannie dążyć do ide-
ału. Często pojawia się pytanie, kim jest ide-
alny przedsiębiorca. Sądzę, że to ten, któ-
ry zawsze dotrzymuje danego słowa!

Wolność i odpowiedzialność
Moja branża związana jest z finansa-

mi i ubezpieczeniami na życie. Dotyczy bliż-
szych i dalszych planów finansowych klien-
tów zainteresowanych oferowanymi im
rozwiązaniami. Biznes wyróżnia się brakiem
targetów sprzedażowych, które w innych in-
stytucjach finansowych są raczej normą.
Opiera się na prowadzeniu własnej jedno-
osobowej działalności gospodarczej, przy
czym wszyscy współpracownicy tworzą
drużynę, w której mogą na siebie liczyć. Nie
startujemy w wyścigu szczurów. Wspiera-
my się i dbamy, aby każdy rozwijał się we
własnym tempie. Awans nie zależy od
tego, czy przełożonemu powinie się noga.
Każdy może piąć się w górę, jeśli tylko tego
chce, każdy sam decyduje, ile pieniędzy za-
robi w określonym czasie. Trzeba też pa-
miętać, że w tym systemie nie ma na kogo
zrzucić winy za własne niepowodzenia. One
od początku mają zdefiniowaną przyczynę
– jest nią niska statystyka. �

Fot. materiały prasowe

Renata Borychowska
dyrektor agencji Prudential

Moja firma to mój zespół, ja i moi klienci,
których prowadzę już od 20 lat. Tworzę
dla Nich plan B, który ma zadziałać,
gdyby Ich pierwotny plan się nie powiódł
z niezależnych przyczyn. Wykorzystuję
do tego.... ubezpieczenia na życie, czę-
sto połączone (jeśli jest taka potrzeba)
z gwarancją kapitału. To fenomenalne
rozwiązania z mnóstwem korzyści dla
klienta, Jego najbliższych, a także do-
datkowego dziecka, jakim jest jego
firma. 20 lat obecności w tym biznesie
zobowiązuje do dotrzymywania słowa.
Swoim działaniem daję przykład mo-
jemu zespołowi.

tel.: 793 663 350
e-mail: profess.praca@wp.pl
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W okresie spowolnienia gospodarczego, poszukiwania dróg przetrwania, restrukturyzacji
i zmian strategii – wizerunek przedsiębiorcy budowany jest na podstawie analizy spra-
wozdania finansowego jego firmy. W nim zwarte są informacje niezbędne w zakresie podej-
mowania decyzji o wsparciu finansowym, inwestycji czy wyborze kontrahenta lub dostawcy.

Wiarygodność jako fundament 
trwałego biznesu

Przedsiębiorcy są dla gospo-
darki kurą znoszącą złote jaj-
ka. Dają zatrudnienie, tworzą
popyt konsumpcyjny, do-

starczają wartość w postaci dóbr
i usług, finansują sferę budżetową
przez redystrybucję dochodu.

W obecnym czasie głównie od
przedsiębiorców zależy przyszłość
polskiej gospodarki, a wyzwań zwią-
zanych ze skutkami pandemii jest
bardzo wiele. Oczywiste jest zatem, że
uchwalone Tarcze osłaniające przed-
siębiorców to nie jałmużna budżeto-
wa, a bodziec wsparcia i katalizator po-
zwalający na budowanie nowych stra-
tegii i koncepcji biznesu przy ograni-
czonych zasobach wynikających ze
zmniejszonych przepływów pienięż-
nych. Od naturalnej kreatywności i de-
terminacji przedsiębiorców w zakresie
utrzymania i dalszego prowadzenia
biznesu zależy los ich własnych pra-
cowników oraz tych w innych firmach
i strefie budżetowej, a także podaż to-
warów czy poziom inwestycji. Sukce-
sy przedsiębiorców przyczyniają się do
wzrostu dobrobytu i stopy życiowej ca-
łego społeczeństwa.

Czy możliwe jest jednak, aby
w okresie pandemii wszystkim przed-
siębiorcom zapewnić nieograniczoną
osłonę? Żadna gospodarka tego nie
utrzyma, nie ma tylu skumulowanych
środków. Komu więc udzielić wspar-
cia i na jak długo?

Przedmiotowy zakres pierwszego
wsparcia był szeroki, ale w większości
przypadków ograniczony w czasie.
Było ono obliczone na utrzymanie sta-
bilizacji, uniknięcie paniki. Co będzie,
jeśli pandemia nadal się utrzyma?
Przewidywane jest odbicie wzrostu
PKB już w następnym roku (na prze-
łomie 2021 i 2022), które pozwoli na po-
wrót do poziomu gospodarczego sprzed
pandemii.

Fot. materiały prasowe

Ewa Jakubczyk-Cały
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Statystycznie przedsiębiorcy nie mają
jednak środków na podtrzymanie funk-
cjonowania firm w okresie przekraczają-
cy trzy miesiące. Dalsze wsparcie (często
już z całkowitym lub częściowym obo-
wiązkiem zwrotu środków finansowych)
zależeć zatem będzie od szans wykre-
owanych przez jego beneficjentów. Liczyć
się będą nowe strategie z określoną stopą
zwrotu, przeformatowanie i uelastycz-
nienie biznesu, wiarygodność przedsię-
biorcy – zaufanie wobec jego planów oraz
umiejętności ich wdrożenia. Najczęściej
weryfikuje się to na podstawie historii dzia-
łalności biznesowej. Często zwraca się
uwagę na rzetelność dotychczasowych
sprawozdań finansowych. 

Sprawozdania finansowe są odbiciem
i potwierdzeniem umiejętności bizneso-
wych osób zarządzających i zbiorem mier-
ników rezultatów zarządzania. Dlatego
ich wiarygodność i prawidłowość tak silnie
wpływa na poziom zaufania do przedsię-
biorcy. 

Spadki sprzedaży czy luki w możliwo-
ści finansowania działalności stwarzają ry-
zyko dla pracowników, kontrahentów i in-
stytucji finansowych. Nic więc dziwnego, że
wzrasta zapotrzebowanie na wiarygodną in-

formację finansową. Każdy zadaje sobie py-
tanie: czy w relacji z danym przedsiębiorcą
trwać bez zmian, uciekać, a może wspierać?
Przecież interesy interlokutorów i przedsię-
biorców nie zawsze się ze sobą pokrywają.

Ocena wiarygodności przedsiębiorcy
przez pryzmat jego wcześniejszych dokonań
wyrażonych w sprawozdaniach finanso-
wych ma istotny wpływ na zaufanie, a za-
tem zwiększa szansę uzyskania wsparcia
w postaci dofinansowania w formie dłuż-
nej czy też kapitałowej. Warto jednak pa-
miętać, że jeśli udzielenie wsparcia dla

przedsiębiorcy zależy od osób trzecich i ich
interpretacji szans, to występuje pokusa two-
rzenia sprawozdawczości kreatywnej. Ta-
kiej, która oparta jest głównie na tworzeniu
informacji oczekiwanej przez otoczenie.
Czasami wynika to z optymizmu sporzą-
dzających sprawozdanie finansowe, nie-
kiedy jednak jest celowym działaniem o cha-
rakterze oszustwa.

Aby weryfikować informacje finansowe
celem podejmowania racjonalnych decyzji
biznesowych, zapraszamy do kontaktu:
www.pkfpolska.pl �

PKF Consult 
– firma audytorsko-konsultingowa, która buduje zaufanie do informacji finansowej sporządzanej
przez przedsiębiorców, dbając o jej użyteczność i transparentność. Wspieramy przedsiębiorców 
w budowaniu strategii i ich wdrażaniu, koncentrując się na aspektach finansowych, prawnych 
i podatkowych. Jesteśmy po to, by wspomagać innowacyjność oraz transparentność polskich
przedsiębiorców, budować zaufanie, które przełoży się na sytuację gospodarczą Polski.

Ewa Jakubczyk-Cały – Partner Zarządzający PKF Polska
Ewa Jakubczyk-Cały jest ambasadorką przedsiębiorczości. Od 25 lat z powodzeniem prowadzi firmę audytorsko-konsultingową
PKF Consult, która jest jednym z liderów rynku usług audytorskich oraz konsultingu gospodarczego i prawno-podatkowego. 

Sprawozdania finansowe są odbiciem/potwier-
dzeniem umiejętności biznesowych zarządzają-
cych. Są zestawem mierników rezultatów
zarządzania. Dlatego ich wiarygodność 
i prawidłowość jest istotna dla poziomu 
zaufania do przedsiębiorcy.

Zaufanie 
buduje się na bazie

wiarygodności 
i bezpieczeństwa



Czy powiedziałaby pani osóbom, które
stawiają pierwsze kroki w biznesie, że
sukcesu można się nauczyć?

Osoba, która chce osiągnąć sukces, po-
winna przede wszystkim zachować rów-
nowagę w każdym aspekcie życia. Ważna
jest świadomość, że osiągnięcie celu wy-
maga czasu i cierpliwości. Moim zdaniem
ludzie, którzy święcą największe triumfy,
mają to w genach, są po prostu na to ska-
zani. Do tego mają niesamowite szczęście
– znaleźli się w odpowiednim miejscu i cza-
sie.

Sukces ma dla każdego inny wymiar,
każdy stawia sobie własne poprzeczki. Dla
mnie to spokój i spełnienie wynikające z wy-
konywanej pracy i jej wymiernych rezulta-
tów. Sukcesem jest dla mnie także mój ze-
spół, ludzie, na których zawsze mogę liczyć
i dla których mogę być wsparciem. To tak-
że dom, do którego chcę wracać. Przyjaciele
i rodzina – ci, z którymi chce przebywać
i z którymi czuję się wyjątkowo dobrze.

Na początku drogi zawodowej duże
znaczenie ma trafienie na menadżera, lidera,
wspierającego i kierującego mentora. W po-
łączeniu z ciężką pracą oraz zaangażowa-
niem może to zaowocować sukcesem.
Wiele osób jest nieoszlifowanymi diamen-
tami – rolą menadżera jest dostrzeżenie
i wykorzystanie ich potencjału, wskazanie
kierunku oraz stworzenie przestrzeni do roz-
woju. Dobry menadżer wspiera pracowni-

ka w zdobywaniu doświadczenia, a potem
pozwala mu pójść własną drogą.

Warto pamiętać, że odwrotną stroną
sukcesu jest porażka, dlatego nie należy się
poddawać i zapominać o postawionym so-
bie celu. Ważna jest cierpliwość. Sukces nie
rodzi się z dnia na dzień, to długi i mozol-
ny proces.

Mój mąż, kibic piłki nożnej, często po-
wtarza starszemu synowi, że niektórzy za-
wodnicy osiągają sukcesy, ponieważ mają
talent, inni zaś – ciężką pracą. Niestety, są
i tacy, którzy, choć nie brakuje im wrodzo-
nych zdolności, spoczywają na laurach
i bardzo szybko kończą karierę.
Niektórzy są przekonani, że droga do suk-
cesu jest wyboista, oznacza rezygnację
z życia osobistego i pracę 24 godziny
na dobę. Czy można osiągnąć sukces
w „zdrowy” sposób?

Na sukces składa się ciężka praca i czas.
Od nas zależy, czy cały nasz czas poświę-
cimy na pracę, czy może znajdziemy spo-
sób na pogodzenie kariery zawodowej z ży-
ciem rodzinnym, hobby i przyjemnościami.
Jeśli wybierzemy wyłącznie pracę, to pój-
dą za tym bardzo wysokie oczekiwania: sko-
ro tak dużo pracuję, muszę szybko osiągnąć
sukces. Gdy tak się nie dzieje, tracimy
chęci, energię, zapał; niewykluczone, że pod-
damy się w połowie drogi. Dlatego warto
znaleźć czas nie tylko na pracę, ale również
na przyjemności, odpoczynek, doładowa-
nie baterii lub ulubioną książkę. Szczęśliwy
i wypoczęty człowiek to bardziej zaanga-
żowany i efektywny pracownik. Znam oso-
by mocno ukierunkowane na sukces, któ-
re wszystko poświęciły karierze zawodowej.
Efekt był odwrotny – poniosły porażkę.

Gdy zaczynam pracę w nowej firmie,
układam sobie plan, gdzie chciałabym się
znaleźć za 3–5 lat, a potem podążam wy-
znaczonym torem. Cały czas korzystam
z podstawowej zasady mojego szefa: w pra-
cy najważniejsza jest dobra organizacja
działań i czasu, czyli work-life balance. Ab-

solutnie nie zgadzam się z twierdzeniem, że
sukces to rezygnacja z życia osobistego. Bo
w końcu kto ma się cieszyć naszymi osią-
gnięciami, jeśli nie nasi najbliżsi?
Jak w takim razie mądrze zarządzać
energią życiową? Rozmawiając z kobie-
tami biznesu, często słyszę: nie mam już
siły...

Kluczem jest dobra organizacja pracy
oraz odpowiednie zarządzanie czasem.
Większość z nas ma rodzinę, przyjaciół, pla-
ny – choćby na wieczór! Dlatego w życiu
zawodowym warto wyznaczać granice,
oddzielić myślenie o obowiązkach robo-
czych od myślenia o rodzinie. Dzięki dobrej
logistyce naprawdę można wygospodaro-
wać sporą część dnia czy weekendu.

Oczywiście, czasem jest trudniej, do-
pada nas zmęczenie, nie mamy już siły…
To naturalna kolej rzeczy. Trzeba pozwolić
sobie na odrobinę wytchnienia, czasem
wziąć dwa dni urlopu, wyjść do kina z przy-
jaciółmi, wybrać się na długi spacer. Wte-
dy do pracy wrócimy naładowani pozy-
tywną energią i nowymi pomysłami.

Często chcemy spełnić oczekiwania
wszystkich, a nie zawsze jest to wykonalne.
W tych momentach trzeba wziąć głęboki
oddech i zastanowić się, jak zorganizować
wykonanie powierzonych zadań. Pracuję
z zespołem ludzi o różnych talentach i pre-
dyspozycjach, dlatego starannie dobieram
im zadania, co pozwala wspólnie zreali-
zować wyznaczone cele.
A jak mądrze zarządzać stresem, aby nie
zdominował naszego życia zawodowego
i nie powstrzymywał przed podejmo-
waniem nowych wyzwań?

Stres towarzyszy nam zawsze, nie tyl-
ko w życiu zawodowym, to element roz-
wojowy naszej kariery. Ważne, aby dobrze
go wykorzystywać, uczynić go naszą siłą
i narzędziem motywacji do dalszych dzia-
łań. Należy go odpowiednio ukierunkowy-
wać, ponieważ adrenalina bardzo pomaga
w przełamywaniu kolejnych barier. Często
słyszymy, że ktoś dzięki adrenalinie nie czuł
bólu lub zrobił coś, co wykroczyło poza jego
możliwości. Tak samo może działać dobrze
zagospodarowany stres – pomóc „bezbo-
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Rozmawia AGNIESZKA MAJCHER

– W sektorze bankowym pracuję od 2007 roku i widziałam dużo zmian, na przykład pojawie-
nie się dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. Dzięki temu klienci mają wszystko na
wyciągnięcie ręki, co wcale nie zmniejsza roli pracownika banku. Dla konsumenta to my je-
steśmy „lekarzem pierwszego kontaktu”, nie tylko w sprawach trudnych, ale i w tych przy-
ziemnych – mówi Sylwia Kmieć-Mazur, Dyrektor Oddziału Getin Bank.

Anatomia sukcesu

Fot. materiały prasowe (2)
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leśnie” osiągać szczyty. Ze stresem trzeba
się oswoić i nauczyć się z nim żyć.
W pracy kieruje się pani przede wszyst-
kim zasadami etycznymi. Co to dla pani
oznacza? Często słyszę, że tam, gdzie są
pieniądze, trudno mówić o etyce.

W pracy poruszamy się według okre-
ślonych zasad i procedur, ale nie można za-
pominać o wymiarze ludzkim. Oczywiście,
sukces i pieniądze niosą ze sobą ryzyko, na
przykład nieetycznych zachowań. Dla mnie
to kolejna miara sukcesu. Jeżeli patrzymy
na świat przez pryzmat pieniędzy, to defi-
nicją sukcesu będzie stan konta i wartość fir-
my, a przy takim podejściu łatwo zapomnieć
o pracownikach czy klientach. Jednak, je-
śli spojrzymy także przez pryzmat etyki, to

największą wartością będzie życie zgodnie
z zasadami, opieranie się pokusie zarobie-
nia jeszcze większych pieniędzy. Dla mnie
ważna jest satysfakcja klientów oraz duma
współpracowników z wykonywanej pracy.
Sektor bankowy staje się coraz bardziej
dojrzały, a klienci wymagający. Czym
bank może jeszcze ich jeszcze zasko-
czyć?

W bankowości pracuję od 2007 roku
i widziałam dużo zmian, na przykład po-
jawienie się dostępu do bankowości inter-
netowej i mobilnej. Dzięki temu klienci mają
wszystko na wyciągnięcie ręki, co wcale nie
oznacza mniejszej roli pracownika banku.
Dla konsumenta to my jesteśmy „lekarzem
pierwszego kontaktu” nie tylko w sprawach

trudnych, ale i w tych przyziemnych. Ludzie
często wolą przyjść do oddziału i poroz-
mawiać z „żywym człowiekiem”. Oczywi-
ście, usługobiorcy mają różne problemy
i potrzeby, jednak zawsze wspieramy ich
swoim doświadczeniem i wiedzą, zawsze
chętnie pomagamy. Dobrze zorganizowa-
ny zespół doradców pod solidnym kie-
rownictwem jest w stanie pomóc każdemu
w każdej sprawie.

Bankowa technologia osiągnęła już
bardzo wysoki poziom. Nadal będzie się
rozwijać, ale nie umniejsza to roli obsługi
bezpośredniej. Chcemy zaskakiwać klien-
tów jeszcze lepszą obsługą, dlatego tak dużą
wagę przywiązujemy do szkoleń pracow-
ników w oddziałach i centrali. �

Getin Noble Bank jest bankiem uniwersalnym, należącym do grona dziesięciu największych w Polsce pod względem sumy bilan-
sowej. Swoją ofertę kieruje do Klientów indywidualnych, segmentu małych i średnich firm, samorządów, wspólnot mieszkaniowych
oraz dużych korporacji. Dysponuje siecią blisko 400 własnych oddziałów i placówek franczyzowych. Oferta Getin, ze względu na
swą kompleksowość i innowacyjność, kierowana jest do osób, które oczekują nowoczesnych i przejrzystych produktów finanso-
wych, uproszczonych procedur oraz szybkiej i kompetentnej obsługi – także posprzedażowej.

Misją Getin Noble Banku jest bycie dla Klientów bankiem pierwszego wyboru – instytucją, której bez wahania powierzają swoje pie-
niądze. Aby zrealizować tę misję, nieustannie doskonali standardy obsługi, wprowadza unikatowe i nowoczesne produkty, jedno-
cześnie upraszczając ich konstrukcje. Usprawnia sposoby dystrybucji oferty, tak by docierała do obecnych i nowych Klientów coraz
nowocześniejszymi kanałami opartymi na nowych technologiach.

W podnoszeniu jakości Bank kieruje się wartościami, które stanowią podstawę wspólnych działań Pracowników Getin Noble Banku
na rzecz Klientów i Banku. Wartości te to wspólne dobro całej organizacji. Są nimi: reputacja, nastawienie na cel, dostępność, inno-
wacyjność, elastyczność, profesjonalizm, przestrzeganie prawa oraz odpowiedzialność.

Bank regularnie zajmuje czołowe pozycje w najważniejszych rankingach oceniających jakość obsługi Klientów detalicznych. 
W 2020 roku Getin Noble Bank uzyskał tytuł „Złoty Bank – Najlepsza wielokanałowa jakość obsługi” w prestiżowym rankingu Złoty
Bankier organizowanym przez „Puls Biznesu” oraz portal Bankier.pl.

Getin Bank jest marką detaliczną Getin Noble Banku.
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Rozmawia MARLENA MACIASZEK

– Hotel istnieje 16 lat i właściciele od samego początku chcieli wyznaczać wysoki standard
i zapewnić Gościom satysfakcję z pobytu. Mamy jasno określone cele i założenia. Obecnie
notujemy coraz więcej Gości powracających, którzy podkreślają nasze największe atuty, jak
czystość, znakomite jedzenie, profesjonalne zabiegi SPA i, co najważniejsze, uprzejmy
i uśmiechnięty personel hotelu – mówi Maciej Straus, wykładowca hotelarstwa na Akademii
Leona Koźmińskiego i Dyrektor Generalny Hotelu Afrodyta**** Business & SPA.

Hotel to ludzie

W Europie Zachodniej i na całym świecie
istnieją renomowane uczelnie mające
wieloletnie tradycje w kształceniu hote-
larzy. Czy każdy może zarządzać hotelem?

Edukacja branży hotelarskiej to bardzo
trudny temat. Z jednej strony wiemy
o tym, że sposób spędzania czasu i po-
trzeby Gości się zmieniają. W związku
z tym hotelarze nieustannie próbują na-

dążać za tą zmianą. Kształcenie się i roz-
wój są wpisane w ten zawód bardzo moc-
no. Problemem, z jakim mierzy się bran-
ża hotelowa, jest jakość tej edukacji, za-
równo na poziomie licealnym, jak i uczel-
ni wyższych. Potrzeba nam kształcenia
praktycznego z właściwymi wzorcami, aby
absolwenci mogli być gotowi do pracy
w dzisiejszych realiach hotelarskich. 

Niedawno miałem przyjemność
uczestniczyć w Spotkaniu Liderów Ho-
telarstwa, które odbyło się w Hotelu Bri-
stol w Warszawie. Organizatorem wyda-
rzenia była renomowana szkoła hotelar-
ska Les Roches Marbella Global Hospi-
tality. Uczelnia Les Roches to kuźnia ho-
telarskich liderów, którzy zajmują kie-
rownicze stanowiska w strukturach mię-
dzynarodowych sieci hotelowych i hote-
lach luksusowych marek na całym świe-
cie. Wzięcie udziału w programie to
ogromna szansa, szczególnie dla mło-
dych hotelarzy z Polski, którzy marzą
o rozwoju w renomowanych hotelach.
Jakie predyspozycje powinna mieć osoba,
która chce zajmować się hotelarstwem?

Zarządzanie obiektem hotelowym to
przede wszystkim umiejętność współpra-
cy i organizacji pracy współpracowników.
Dobry hotel to miejsce, w którym Gość
czuje, że zespół hotelowy jest gotowy za-
dbać o jego pozytywne wrażenie z poby-
tu. Percepcja zarządcza to umiejętność wła-
ściwej analizy, zarówno finansowej, jak
i operacyjnej. Aby móc myśleć o efek-
tywnym zarządzaniu obiektem, trzeba
mieć predyspozycje osobowościowe, wie-
dzę analityczną oraz doświadczenie ho-
telarskie. Nie jest to wyzwanie dla każdego
z racji samej specyfiki działania hotelu, któ-
ry pracuje non stop i nigdy po wyjściu
z obiektu nie zastajemy takiej samej sytu-
acji następnego dnia. Tutaj ciągle coś się
dzieje, sytuacja jest dynamiczna i zmien-
na, to trzeba lubić i czekać na kolejne wy-
zwania. Im dłużej jestem związany z tym
sektorem, tym bardziej doceniam wartość
społeczną i czynnik ludzki, który jest je-
dyną gwarancją sukcesu danego hotelu.
To już tyle lat pracy w branży...

Tu panią zaskoczę, nie mam korzeni
hotelarskich. Trafiłem do tego sektora
przez harcerstwo, które opiera się na przy-
gotowaniu i rozwijaniu młodego człowieka

Fot. materiały prasowe



przedsiebiorcy@eu    53

Twarze BIZNESU

do życia w dorosłości. Harcerstwo to kuź-
nia charakteru i osobowości, ale przede
wszystkim to czas uwrażliwienia na dru-
giego człowieka, nauczenia tolerancji i pra-
cy w zespole. To łączy je z hotelarstwem.
Kiedyś, gdy realizowałem projekt dewe-
loperski, jeden z wykonawców zasugero-
wał mi, żebym się tą branżą zainteresował,
ale zaczął od gastronomii, bo bez wiedzy
o niej – mogę bardzo szybko żałować za-
angażowania środków i własnej energii.
Tak też się stało i poszedłem do pracy na
pół etatu na kuchnię, gdzie uczyłem się
wszystkiego, od zamawiania towaru przez
magazynowanie, wycenę dań oraz goto-
wanie. Szalony, ale bardzo ciekawy czas,
który procentuje do dzisiaj. 
Jak zaczęła się pana przygoda z Hotelem
Afrodyta**** Business & SPA i właścicie-
lami obiektu?

Przez dziesięć lat byłem gościem Ho-
telu, więc to od tego tak naprawdę się za-
częło. Przyjeżdżałem, ale w międzyczasie
prowadziłem też inny hotel. W wyniku
tych wizyt poznałem właścicieli i wspól-
nymi rozmowami doszliśmy do sytuacji,
w której umożliwiono mi zarządzanie fir-
mą i Hotelem Afrodyta **** Business
& SPA. Dla mnie w biznesie ważne są za-
ufanie, odpowiedzialność i partnerskie re-
lacje, które są fundamentem jakości or-
ganizacyjnej firmy. Dzięki świadomym
i doświadczonym inwestorom, jakimi są
Właściciele, możemy dzisiaj myśleć o dal-
szym rozwoju, ale też w sposób odpo-
wiedzialny przejść przez perturbacje, któ-
re spowodował COVID-19. 
Co jest istotne w zarządzaniu takim
obiektem? Na co pan stawia?

Zarządzanie hotelem to przede wszyst-
kim współpraca ze wspaniałymi ludźmi,
którzy pracowali tu od lat. Dzisiaj nie ma
hotelu bez nich, a ja tylko nadaję ton
i wskazuję kierunki działania. Mam to
szczęście, iż pracuje z ludźmi pełnymi za-
angażowania i o ogromnym doświadcze-
niu. Hotel istnieje 16 lat i właściciele od
samego początku chcieli wyznaczać wysoki
standard i zapewnić Gościom satysfakcję
z pobytu. Mamy jasno określone cele i za-
łożenia. Obecnie notujemy coraz więcej
Gości powracających, którzy podkreśla-
ją nasze największe atuty, jak czystość, zna-
komite jedzenie, profesjonalne zabiegi
SPA i, co najważniejsze, uprzejmy i uśmiech-
nięty personel.
Wasz hotel słynie z niekonwencjonalnych
ofert, jak np. warsztaty z szefem kuchni...
Co jeszcze?

Jesteśmy hotelem wrażliwym na detale,
lubimy patrzeć szerzej i inspirować Gości
nie tylko do pobytu opartego na pokoju ze
śniadaniem. Widzimy, że Goście chcą dzi-
siaj nowych aktywności i doświadczeń.
W odpowiedzi na te zmiany zbudowaliśmy

studio kulinarne dla biznesu. To właśnie
w nim w tygodniu organizujemy integra-
cję kulinarną wokół kuchni hiszpańskiej,
włoskiej lub tajskiej, a w weekend otwie-
ramy się w formule restauracyjnej i za-
praszamy do restauracji Kurka Wodna. Or-
ganizujemy zajęcia wyciszające w formu-
le koncertów na gongach tybetańskich. Dla
Gości, którzy poszukują aktywności na
świeżym powietrzu, mamy elektryczne hu-
lajnogi, na których można zwiedzić pięk-
ną, zieloną okolicę hotelu. Jeśli mówimy
o niekonwencjonalnych pomysłach, to
coraz więcej gości korzysta z naszej ofer-
ty noclegu w hamaku. To nasza odpowiedź
na dobre wspomnienia z dzieciństwa i tę-
sknotę za beztroską i głębokim relaksem.
Specjalnie do tych celów stworzyliśmy stre-
fę chilloutu z ponad 20 hamakami. 
Pandemia szczególnie dotknęła branżę
hotelarską. Jak poradził pan sobie z tym
wyzwaniem?

Cały czas mierzymy się ze skutkami
COVID-19, sytuacja jest bardzo napięta
i niepewna. Zareagowaliśmy bardzo szyb-
ko i drastycznie. Wyszedłem z założenia,
że trzeba spodziewać się najgorszego, a jak
sytuacja pozytywnie nas zaskoczy, to bę-
dziemy się cieszyć. Decyzje rządu nakła-
dały na nas obowiązek czasowego ogra-
niczenia usług lub zamknięcia hotelu dla
Gości. To był bardzo przykry i stresujący
moment dla wszystkich. Skorzystaliśmy
z programów pomocowych i doświadczy-
liśmy dużego wsparcia ze strony Właścicieli
obiektu. Kolejny raz przekonałem się o tym,
że jestem tak silny w działaniu, jak wiary-
godny jest inwestor w firmie. Nowa rze-
czywistość wymusiła na nas dokonanie
zmian w przyjętej strategii działania i za-
łożonym modelu biznesowym. To z jednej
strony stwarza nowe szanse, ale i stawia pod
znakiem zapytania skuteczność tych zmian
w tak niepewnych czasach. Czas pokaże,

�



na ile analiza i znajomość profilu Gości,
lokalizacji i potencjału hotelowego dała
nam spodziewane efekty. 
Goszcząc u państwa odniosłam miłe wra-
żenie rodzinnej atmosfery i wielkiej życz-
liwości ze strony pana zespołu...

Hotel to ludzie i gościnność, którą two-
rzą pracownicy. Obecnie cała branża mie-
rzy się z olbrzymim wyzwaniem związa-
nym z motywacją i zarządzaniem perso-
nelem. I to jest temat numer jeden – bu-
dowanie i angażowanie zespołu. Funk-
cjonujemy w pięknej, czystej i zielonej miej-
scowości, ale jesteśmy mocno oddaleni od
dużych miast. W związku z tym trzeba do
nas dojeżdżać, a to wiąże się z kosztami
i czasem naszego zespołu. Podejmujemy
liczne działania zmieniające warunki i stan-

dardy pracy. Drugim tematem jest trwający
już od dwóch lat wzrost liczby obiektów
hotelowych w województwie mazowiec-
kim i na to musimy być przygotowani. Nie
ma kwartału, w którym nie otwierałby się
nowoczesny hotel, który z chęcią przejmie
naszych Gości i personel. Branża hotelar-
ska mocno się profesjonalizuje i najwięcej
zyskuje na tym Gość, ale właściciele i za-
rządzający obiektami muszą uporać się
z mniejszą dostępnością siły roboczej oraz
wzrastającymi kosztami pracy. Ja mam to
szczęście, że w hotelu pracują pasjonaci
i doświadczeni pracownicy, od recepcji po
kuchnię i SPA. 
A jakie ma pan plany na przyszłość?

Zawodowo – samodzielny i docenio-
ny zespół. To przede wszystkim. Tak, by

mogli realizować swoje pomysły w bardzo
dynamicznej branży. Chciałbym, aby ludzie
zawsze wspominali współpracę ze mną
jako ambitną, rzetelną, ale i wartościową.
Moim zadaniem jest przede wszystkim
dzielić się wiedzą i inspirować innych do
dalszego rozwoju. Zawodowo chciał-
bym, aby hotel był postrzegany jako naj-
lepszy hotel SPA dla biznesu i Gości ce-
niących sobie indywidualne podejście i ja-
kość usług. Jeśli czas pozwoli, to chciał-
bym zwiększyć swoje zaangażowanie
w projekty edukacyjne na uczelniach wyż-
szych. Prywatnie mam wiele planów – po-
czynając od wyprawy wodnej z Mazur do
Warszawy aż po napisanie książki. Już za
chwilę zrealizuję swój plan wyprawy kon-
nej w dzikie tereny Dolnego Śląska. �

�
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Hotel Afrodyta**** Business & SPA 
Tym, co wyróżnia to miejsce, jest wyjątkowa atmosfera. Gościnność zespołu hotelowego sprawia, że wszyscy czują się tutaj wyjąt-
kowo i komfortowo. W Afrodycie relaks, cisza i odpoczynek nabierają realnego wymiaru. Jesteśmy jednym z najczystszych i najbar-
dziej zadbanych hoteli na Mazowszu. Jeśli szukasz hotelu pod Warszawą z basenem, to korzystając z naszych usług będziesz
zadowolony. Zaledwie 35 km od Warszawy czeka na Ciebie klimatyczny, uroczy czterogwiazdkowy obiekt położony w otulinie 
Dąbrowy Radziejowskiej, nad zbiornikiem wodnym Hamernia. Tu możesz mieć pewność, że odpoczniesz od zgiełku i pośpiechu
miasta. Hotel Afrodyta to luksusowe wnętrza, stylowy basen i bogata strefa wellness SPA, czyli wszystko, czego potrzebujesz, aby
zregenerować ciało oraz umysł. Hotel Afrodyta**** Business & SPA zdobywa certyfikat Travellers’ Choice 2020 serwisu TripAdvisor.
Dostają go wyłącznie te hotele SPA, które w ubiegłym roku otrzymywały niezwykle pochlebne recenzje na stronie TripAdvisor. Laure-
aci certyfikatu jakości to obiekty zakwaterowania, restauracje i atrakcje z całego świata, które stale świadczą usługi na najwyższym
poziomie. Jesteśmy dumni z tego, że pobyty zarówno biznesowe, jak i indywidualne są wysoko oceniane przez Gości. Dla nas naj-
ważniejsze jest, aby pobyt w hotelu zachęcał do powrotu i aby atmosfera, którą tworzymy, przyczyniała się do postrzegania nas
jako świetnego hotelu SPA pod Warszawą.

Maciej Straus
Specjalizuje się w zarządzaniu i budowaniu marek hotelowych. W ciągu całej swojej pracy przeszedł drogę od instruktora harcer-
stwa przez kierownika restauracji i młodszego kucharza do brand managera, dyrektora sprzedaży i hotelu oraz wykładowcy akade-
mickiego. Ludzie cenią Macieja za dużą empatię i poczucie humoru. Od kilku lat buduje przekonanie w branży hotelarskiej, iż media
społecznościowe również sprzedają. Podczas studiów psychologicznych i informatycznych zrozumiał, jak kluczowe są analiza i wła-
ściwe interpretowanie otaczającej nas rzeczywistości i danych. To wszystko sprawiło, że od kilku lat z powodzeniem angażuje się 
w kolejne projekty hotelowe i gastronomiczne.
Obecnie zarządza czterogwiazdkowym Hotelem Afrodyta Business & SPA pod Warszawą. Chętnie angażuje się w projekty spo-
łeczne i edukacyjne. Od kilku lat ćwiczy jogę, startuje w zawodach triathlonowych i wytrzymałościowych. Jest pasjonatem żeglar-
stwa śródlądowego, Mazur i wegetariańskiego jedzenia. W wolnych chwilach przymierza się do koncepcji stworzenia własnego
obiektu noclegowego zgodnego z założeniami slow life.

Coraz więcej gości
korzysta z naszej
oferty noclegu 
w hamaku. To nasza
odpowiedź na dobre
wspomnienia z dzie-
ciństwa i tęsknotę za
beztroską i głębokim
relaksem
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Każdy wyjazd to wyzwanie
organizacyjne. Musisz zapla-
nować wydatki, strategię pa-
kowania walizek, a przede
wszystkim program całej po-
dróży. Decydując się na taki
wyjazd, nie możesz zapo-
mnieć o jeszcze jednym, nie-
zwykle ważnym elemencie
– odpowiednim ubezpiecze-
niu. Pomoże Ci ono szybko
uporać się z konsekwencjami
przykrych niespodziewanych
zdarzeń. Podpowiemy Ci, jak
działa ubezpieczenie tury-
styczne.

Ubezpieczenie turystyczne 
– ważny element planowania podróży

Wybierając się na urlop z dziec-
kiem, rodzinne wakacje ma-
rzeń czy egzotyczną wyciecz-
kę z drugą połówką, spodzie-

wasz się wyłącznie miłych wrażeń. Raczej
nie myślisz wtedy o nieprzyjemnych ewen-
tualnościach. Trzeba jednak pamiętać, że nie
na wszystkie zdarzenia masz wpływ. Na lot-
nisku może zaginąć Twój bagaż podróżny,

podczas wypoczynku może dopaść Cię cho-
roba albo wydarzyć się wypadek, w którym
odniesiesz obrażenia.

Kiedy przyda Ci się 
ubezpieczenie podróżne?

W zależności od wybranego zakresu,
ubezpieczenie turystyczne pomoże Ci
w przeróżnych sytuacjach. Mogą to być

drobne obrażenia powstałe w wyniku nie-
szczęśliwego wypadku (np. złamanie),
mniej lub bardziej poważne operacje (wy-
cięcie wyrostka robaczkowego, pomoc w ra-
zie chorób serca, udaru itp.) albo niepo-
żądane konsekwencje uprawiania sportów
rekreacyjnych (złamania, zwichnięcia itp.).

Jeżeli planujesz nurkować, nie zapomnij
zaznaczyć opcji obejmującej ochronę przy

Fot. Katarzyna Zbyrad/Passion Studio Fotograficzne

Danuta Małgorzata Rowniak



rekreacyjnym uprawianiu sportów. Jeżeli po-
dróżujesz z drogim sprzętem elektronicz-
nym, możesz wybrać wyższą sumę ubez-
pieczenia za skradziony bagaż. Warto to
zrobić, bo obejmuje ona również aparat fo-
tograficzny czy komputer, które zabierzesz
w podróż. Kupując ubezpieczenie, nie za-
pomnij też zaznaczyć pola z informacją
o chorobach przewlekłych (np. problemy
sercowe czy astma). Dzięki tej opcji będziesz
mieć pewność, że koszty ewentualnego le-
czenia zostaną pokryte przez ubezpieczy-
ciela do pełnej sumy, jaką wybrałeś na po-
lisie. Konsekwencją niepoinformowania
ubezpieczyciela o chorobie będzie opłace-
nie tylko do 10% sumy ubezpieczenia.

Zakres polisy turystycznej 
i sposoby wypłacania świadczeń

Jest wiele powodów, dla których doce-
nisz ubezpieczenie turystyczne. Polisa po-
dróżna składa się z kilku elementów. Każ-
dy z nich gwarantuje ochronę w innym za-
kresie. W Avivie wygląda to następująco.

Ubezpieczenie kosztów leczenia 
oraz pakiet Assistance

Ubezpieczenie turystyczne pomoże Ci
w przeróżnych sytuacjach. Mogą to być
drobne obrażenia powstałe w wyniku nie-
szczęśliwego wypadku, mniej lub bardziej
poważne operacje albo niepożądane kon-
sekwencje uprawiania sportów rekreacyj-
nych.

Z tytułu zawartej z nami umowy, po-
kryjemy koszty Twojego leczenia oraz za-

pewnimy ochronę, jeżeli przebywając na wa-
kacjach w Polsce lub za granicą będziesz ta-
kiej pomocy medycznej potrzebować. Róż-
nica będzie w zakresie i wysokości świad-
czeń – i tak w Polsce limit kosztów lecze-
nia wyniesie 5 000 zł (z tytułu nieszczęśli-
wego wypadku), natomiast za granicą – na-
wet 500 000 zł (z tytułu nagłego zachoro-
wania lub nieszczęśliwego wypadku), jeśli
właśnie taką sumę zaznaczysz, wyjeżdża-
jąc w bardziej odległe i egzotyczne regiony
świata. Wystarczy, że w razie nagłego za-
chorowania lub wypadku skontaktujesz
się z Centrum Alarmowym, a my pomo-
żemy Ci w zorganizowaniu leczenia i po-
niesiemy jego koszty. Przykładowo – za-
płacimy za Twoje wizyty lekarskie, zabiegi
ambulatoryjne, badania specjalistyczne,
transport do placówki medycznej, a w na-
głych przypadkach również za leczenie
stomatologiczne za granicą (do limitu
1000 zł). Nie będziesz musiał samodzielnie

płacić zaliczek czy pełnych kwot za lecze-
nie. Nie musisz obawiać się zadłużenia z ra-
cji konieczności zapłacenia rachunków
medycznych. Aviva rozliczy się bezpo-
średnio z podmiotem, który świadczył po-
moc medyczną, aby oszczędzić Ci formal-
ności i problemów.

Ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej

W sytuacji, gdy nieumyślnie wyrządzisz
komuś szkodę osobową lub rzeczową pod-
czas podróży, Aviva wypłaci odszkodowa-
nie na rzecz poszkodowanego. Taka ochro-
na wydaje Ci się abstrakcyjna? Wyobraź so-
bie, że wypożyczasz rower, aby pojeździć po
lesie. Nie zauważasz jednak spacerują-
cych ludzi i powodujesz wypadek, w wyni-
ku którego jedna osoba łamie sobie rękę. Po-
szkodowany może zażądać od Ciebie od-
szkodowania. To my poniesiemy jego koszt.

Ubezpieczenie bagażu podróżnego
Pewnie słyszałeś o nieprzyjemnych in-

cydentach z bagażem, które przytrafiły się
innym podróżującym. A może takie przy-
kre doświadczenie spotkało również Ciebie?
Przy lotach samolotem zdarza się, że ba-
gaż nie dotrze razem z podróżnym do miej-
sca docelowego. Może walizka przyleci
z opóźnieniem? A może ktoś ją ukradł i jej
zawartość nie wróci do Ciebie nigdy?
Z ubezpieczeniem w Avivie nie musisz się
martwić o poniesione straty. Ciesz się
urlopem, kup niezbędne rzeczy, a po po-
wrocie do kraju wypłacimy Ci środki na-

leżne za utracony bagaż, w tym walizki i tor-
by. Pamiętaj, że świadczenie wypłacimy Ci
nie tylko wtedy, gdy ubezpieczony bagaż po-
dróżny zostanie zniszczony przez linie lot-
nicze czy innego przewoźnika. Od Avivy pie-
niądze dostaniesz również, jeżeli Twój ba-
gaż ulegnie utracie, uszkodzeniu lub znisz-
czeniu na skutek zdarzeń losowych, takich
jak kradzież z włamaniem czy pożar.

Ubezpieczenie sprzętu sportowego
To jedna z opcji dodatkowych ubez-

pieczenia podróżnego. W jej ramach ubez-
pieczymy Twój rower, deskę oraz ożaglo-
wanie służące do uprawiania surfingu lub
windsurfingu. Jeżeli poinformujesz nas
o swoich planach rekreacyjnych przez za-
znaczenie odpowiedniego pola w interne-
towym formularzu zakupu polisy, to ochro-
ną obejmiemy również Twój sprzęt służą-
cy do uprawiania sportów, takich jak: nar-
ciarstwo, snowboarding czy nurkowanie

wraz z pokrowcami czy torbami na wspo-
mniane przedmioty. Jeśli ulegnie on utra-
cie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, za po-
niesione straty ustalimy odszkodowanie,
które wypłacimy Ci po powrocie.

Ubezpieczenie od Następstw 
Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

W sytuacji, gdy ulegniesz nieszczęśli-
wemu wypadkowi, który pociągnie za sobą
trwałą utratę zdrowia, wypłacimy Ci do-
datkowe środki. Jeśli planujesz więc wyjazd
połączony z rekreacyjnym uprawianiem
sportów, na przykład z jazdą na nartach, to
koniecznie upewnij się, że Twoja polisa zo-
stała rozszerzona o NNW. To ono chroni
Cię przed finansowymi skutkami skręceń
i złamań oraz zapewnia pomoc w organi-
zacji rehabilitacji po powrocie do kraju. Na-
tomiast jeśli taki wypadek okazałby się
śmiertelny, środki wypłacimy Twoim bliskim.

Ubezpieczenie mieszkania 
na czas wyjazdu

Na czas Twojego wyjazdu, który trwa
nie dłużej niż 45 dni, ubezpieczeniem obej-
miemy także Twój dom lub mieszkanie,
o ile nie masz już takiego ubezpieczenia.
Wtedy nie będziesz musiał obawiać się skut-
ków ewentualnego włamania, pożaru czy
zalania lokalu podczas nieobecności. Gdy
po powrocie okaże się, że spotkała Cię przy-
kra niespodzianka, od razu poinformuj nas
o tym.

Ubezpieczenie turystyczne:
czy można je kupić podczas wyjazdu?

Dobra polisa ubezpieczeniowa może
okazać się bezcenną pomocą. Jednak aby
z niej skorzystać – musisz ją najpierw wy-
kupić. Najlepiej zadbać o to jeszcze przed
wyjazdem. Gdyby zdarzyło się jednak, że za-
pomnisz o ubezpieczeniu przed udaniem się
na lotnisko, istnieje możliwość zakupu po-
lisy już w trakcie pobytu za granicą. Wte-
dy jednak musisz pamiętać o tym, że
ochrona będzie aktywna dopiero od trze-
ciego dnia po złożeniu wniosku i opłaceniu
składki. Oznacza to, że jeżeli zdecydujesz
się na zakup ubezpieczenia po zdarzeniu lub
w trakcie choroby, nie będziesz mógł liczyć
na wypłatę świadczenia z tego tytułu.

Masz pytania? Zapraszamy do kon-
taktu z Danutą Małgorzatą Równiak
tel. 605 737 925
email: rowniak.danuta@aviva.com.pl
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Dobra polisa ubezpieczeniowa 
może okazać się bezcenną pomocą



Jak pandemia wpływa na rynek moto-
ryzacyjny w Polsce i jakie działania na jej
początku podjął Volkswagen?

Staraliśmy się wyszukiwać oddolne
inicjatywy, które moglibyśmy wesprzeć na-
szymi autami. Przekazaliśmy samochody
fundacji „Szkoła na Widelcu” dostarczającej
posiłki rodzinom, seniorom i dzieciom
(nie zapominajmy, że wiele dzieci w Polsce
jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia spoży-
wało dotąd w szkole). Wsparliśmy także po-
znańską usługę „Zakupy dla seniorów”
i warszawską akcję „Posiłek dla Seniora”.
W pomoc takim inicjatywom zaangażowali
się także autoryzowani dealerzy, za co
bardzo im dziękuję. Na prawdziwe wyrazy
szacunku zasługują jednak wolontariusze
– jestem pełen uznania dla tych ludzi, któ-
rzy bez zastanowienia gotowi są nieść
bezinteresowną pomoc. Teraz staramy się
jak najmocniej skupiać na działaniach za-
pewniających nam dobry poziom sprzedaży.
Rynkowi potrzeba powrotu optymizmu
konsumenckiego, my zaś stawiamy na
podnoszenie atrakcyjności naszej oferty.
Czy dało się zauważyć mniejszy ruch w sa-
lonach i serwisach?

Oczywiście, niemniej od ogłoszenia
kwarantanny aż do dziś nasze autoryzo-
wane salony i serwisy pozostały otwarte.
Wydaliśmy szereg rekomendacji, wprowa-
dzono rozwiązania  podnoszące bezpie-
czeństwo i mające na celu zminimalizo-
wanie ryzyka rozprzestrzeniania się wiru-
sa. Mowa chociażby o zmianach przy sta-
nowiskach obsługi klientów – dbamy o za-

chowywanie odpowiedniego dystansu, de-
alerzy zapewniają dostępność środków de-
zynfekcyjnych. Wielu z nich oferuje usługi
door-to-door, ozonowanie i dezynfekcję aut.
Szybko dostosowaliśmy się do nowej rze-
czywistości. Chciałem podkreślić, że nasi de-
alerzy świetnie radzą sobie z obsługą klien-
ta online za pośrednictwem różnego rodzaju
komunikatorów. Ten trudny egzamin zda-
wany jest z bardzo dobrym skutkiem.
Wiele aktywności przenosi się do teraz do
internetu. Czy możliwe jest to także
w kontekście sprzedaży samochodów?

Projekt Volkswagen e-Home, który
uruchomiliśmy na początku kwietnia, od-
zwierciedla starania marki w świetle pan-
demii koronawirusa. Chcemy wesprzeć
zarówno klientów, jak i naszą sieć dealer-
ską. Volkswagen e-Home jest optymalnym
rozwiązaniem dla wszystkich chcących
uzyskać spersonalizowaną, omówioną
z ekspertem ofertę dotyczącą wybranego sa-
mochodu. Klient korzystający z e-Home zy-
skuje własnego asystenta prowadzącego go
przez proces wyboru i zakupu wymarzo-
nego auta – de facto cały proces obsługi
klienta w salonie dealerskim został tym sa-
mym przeniesiony do Volkswagen e-Home.
Co ważne, rozwiązanie oparte jest na
sprawdzonej technologii wideo, która
umożliwia m.in. bezpieczne przesyłanie
dokumentów. Wiążemy spore nadzieje
z tym projektem i jestem przekonany, że
poza sprzedażą aut, pozwoli nam on wy-
ciągnąć szereg przydatnych wniosków,
przyczyniając się do podnoszenia naszych
kompetencji w zakresie usług online.
W tym roku Volkswagen zaplanował
sporo nowości produktowych. Jakie pre-
miery czekają nas w najbliższym czasie?

Ten rok upływa pod znakiem nowych
modeli. Zaczęliśmy od Golfa ósmej gene-
racji i nie zwalniamy tempa. Przedstawili-
śmy już ofertę nowego Tiguana, naszego be-
stsellera, którego odświeżona wersja wy-
różnia się licznymi zmianami techniczny-
mi i stylizacyjnymi. W minionym roku
Tiguan stał się najchętniej kupowanym
samochodem marki i koncernu Volkswagen,
dlatego wiążemy olbrzymie nadzieje z jego
nowym wcieleniem. W 2019 roku każdego

dnia z fabryk Volkswagena na całym świe-
cie wyjeżdżało prawie dwa i pół tysiąca eg-
zemplarzy tego modelu. Nie mniejsze suk-
cesy sprzedażowe odnosi on w Polsce
– w minionym roku sprzedaliśmy ponad
osiem tysięcy sztuk. Te liczby pokazują, dla-
czego w nowej wersji SUV-a, który zapra-
cował na miano punktu odniesienia w swo-
im segmencie, upatrujemy mocnego kandy-
data na przyszły bestseller. Niebagatelne
znaczenie ma dla nas fakt, że Tiguan będzie
dostępny w wersji plug-in z zasięgiem elek-
trycznym wynoszącym ponad 50 kilometrów.
Szczególnie duże emocje budzi elek-
tryczny ID.3.

To prawda. Stawiamy na auta elek-
tryczne, które niezaprzeczalnie są przy-
szłością motoryzacji. ID.3 już debiutuje na
drogach, natomiast ID.4 prezentujemy
w pełnej krasie w drugim półroczu. To
pierwsze modele z rodziny ID, która w naj-
bliższych latach będzie odzwierciedleniem
kompetencji i siły marki stawiającej na
auta elektryczne zbudowane na platformie
MEB. Osoby, które jako pierwsze zechcą zo-
stać posiadaczami przełomowego Volks-
wagena ID.3, mogą zapoznać się z ofertą
egzemplarzy modelu w limitowanej wersji
1ST dostępną na stronie internetowej
www.volkswagen.pl. W ofercie dostępne są
trzy warianty ID.3 1ST. W podstawowym
wariancie model ten kosztuje 167 190 zło-
tych i oferuje wiele rozwiązań z zakresu
komfortu, m.in. system Voice Control, na-
wigację, aktywny tempomat czy możli-
wość wyboru profilu jazdy. ID.3 1ST Plus
(w cenie 194 390 zł) oferuje dodatkowo
m.in. reflektory IQ.LIGHT oraz nadwozie
lakierowane w dwóch kolorach, z kolei
wersja ID.3 1ST Max w cenie 215 990 zł zo-
stała wyposażona w duży, panoramiczny
szklany dach oraz wyświetlacz Head-up-
Display wykorzystujący technologię roz-
szerzonej rzeczywistości. Wszystkie osoby,
które zdecydują się na zakup ID.3 1ST,
otrzymają rok bezpłatnego zasilania sa-
mochodu energią elektryczną do 2 000 kWh.
Oferta dotyczy wszystkich publicznych
stacji ładowania, na których działa aplika-
cja WeCharge Volkswagena oraz w euro-
pejskiej sieci stacji IONITY. �
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Projekt Volkswagen e-Home, który uruchomiliśmy na początku kwietnia, odzwierciedla sta-
rania marki w świetle pandemii koronawirusa. Chcemy wesprzeć zarówno klientów, jak i naszą
sieć dealerską. Volkswagen e-Home jest optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich chcących
uzyskać spersonalizowaną, omówioną z ekspertem ofertę dotyczącą wybranego samochodu
– mówi Łukasz Zadworny, dyrektor marki Volkswagen w Polsce.

Volkswagen w nowej rzeczywistości

Fot. materiały prasowe







Renagro Investments Sp z o.o. – firma działająca w szeroko pojętej branży inwestycyjnej obej-
mująca zakresem swojej działalności rynek inwestycji kapitałowych ze szczególnym uwzględnieniem  inwe-
stycyjnego rynku  nieruchomości komercyjnych, inwestycji na rynku przedsiębiorstw oraz transakcji w handlu
zagranicznym.  Doradca międzynarodowych Klientów w zakresie realizacji przez nich inwestycji i prowadze-
nia działalności na terenie RP oraz rynkach wschodnich.

RENAGRO INVESTMENTS SP. Z O.O.
ul. Perkuna 58, lok. LU 1, 04-180 Warszawa, tel.: +48 608 799 956, e-mail: marcin@renagro.eu
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– W mojej działalności inspirują mnie amerykańscy realtorzy (agenci nieruchomości). Szcze-
gólnie ich ponad stuletnie doświadczenie na rynku nieruchomości. Bardzo dużo nauczyłam
się na prowadzonych przez nich szkoleniach i prezentacjach – mówi Ewa Brzezińska, wła-
ścicielka Agencji Nieruchomości „Ewa-Brzezińska.pl”.

Amerykański sen na polskim 
rynku nieruchomości

Co uważa pani za swoje największe osią-
gnięcie?

Jak dotąd za swój największy sukces za-
wodowy uważam wyróżnienie przyznane
przez Polską Federację Rynku Nierucho-
mości za całokształt działalności, w tym
społecznej – na rzecz środowiska i rynku
nieruchomości. Otrzymałam je w zeszłym
roku.
Dlaczego akurat to wyróżnienie jest dla
pani tak ważne?

Zostałam doceniona wśród tysięcy po-
średników w obrocie nieruchomościami
w całej Polsce.
Słyszałam, że na swoim koncie ma pani
też inne sukcesy.

Moja działalność w Warszawskim Sto-
warzyszeniu Pośredników w Obrocie Nie-
ruchomościami od 2006 roku doczekała się
wyróżnienia 7 grudnia 2012 roku. Dwu-
krotnie też otrzymałam statuetkę Kazi-
mierza przyznawaną przez warszawski od-
dział Stowarzyszenia – w latach 2013 i 2019.
To dla mnie wyjątkowe wyróżnienie, po-
nieważ prowadzę działalność gospodarczą
wspierana jedynie przez Krzysztofa Pindarę-
Brzezińskiego, mojego męża, który od lat
zajmuje się pośrednictwem i handlem nie-
ruchomościami.
Skąd czerpie pani inspirację do dalszego
rozwoju?

W mojej działalności inspirują mnie
amerykańscy realtorzy (agenci nierucho-
mości). Szczególnie ich ponad stuletnie do-
świadczenie na rynku nieruchomości. Bar-
dzo dużo nauczyłam się na prowadzonych
przez nich szkoleniach i prezentacjach. To
oni wskazali nam sposób na profesjonalną
obsługę klienta. Ja dostosowałam ją jedy-
nie do warunków kulturowych i prawnych
obowiązujących w Polsce. Dzięki realtorom
opracowałam najskuteczniejszą formę
współpracy z moimi klientami.

Jakie cechy powinien mieć przedsiębior-
ca idealny?

Aby nim być, trzeba wytrwale do tego
dążyć. Dla mnie najważniejszymi cechami
są: mądrość, czyli interdyscyplinarna wie-
dza, wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do

celu, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
kreatywność i odwaga poparta doświad-
czeniem w zakresie przepisów prawa, go-
towość do współpracy z innymi przedsię-
biorcami, mobilność i znajomość nowych
technologii.
Na czym buduje pani swoją odrębność na
rynku?

Pracuję tam, gdzie klient mnie potrze-
buje i nie ma dla mnie trudnych spraw. Pra-
cuję tylko z klientami podażowymi, którzy
mi zaufali. Moja skuteczność w sprzedaży
lub wynajmie wynosi ponad 95 proc. Usta-
lam ceny gwarantowane dla właściciela
w umowie pośrednictwa, a każda moja
umowa ma wartość dodaną dla klienta.
Podpisuję wyłącznie umowy pośrednic-
twa z klauzulą na wyłączność. Kadra pra-
cownicza naszej firmy jest stała i nie-
zmienna od pierwszego dnia założenia
działalności. Pracuję głównie z polecenia
dzięki zadowolonym klientom.

Jakie ma pani plany związane z rozwojem
biznesu?

Myślę o niekonwencjonalnym rozsze-
rzeniu działalności firmy. Chciałabym do-
starczać nowe technologie i dzielić się
moją wiedzą z osobami, które ze mną

Moja działalność w Warszawskim Stowarzysze-
niu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami
od 2006 roku doczekała się wyróżnienia 
7 grudnia 2012 roku. Dwukrotnie też otrzyma-
łam statuetkę Kazimierza przyznawaną przez
warszawski oddział stowarzyszenia

Fot. materiały prasowe (2)
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współpracują. Nie ograniczam in-
dywidualnych działań tych osób,
wręcz przeciwnie, pomagam im. To
typ warsztatów praktycznych, na
których uczestnik zarabia pieniądze
i poszerza swoją wiedzę, poznaje inne
spojrzenie na obsługę klienta. W or-
ganizacji tego typu seminariów
w charakterze asystenta bierze udział
również mój mąż, Krzysztof Pinda-
ra-Brzeziński. Jego ponad trzydzie-
stoletnie doświadczenie w sprzeda-
ży i pośrednictwie stanowi nieoce-
nione ułatwienie.
Biznes i etyka – jak to jest z tym du-
etem?

Etyka i biznes czasem zdają się
przeciwległymi biegunami. Jednak
można je skutecznie łączyć. Wystar-
czy wykorzystać zasadę win-win-
win, czyli wszyscy wygrywają. Za-
pewniam, że to jest możliwe, choć

bardzo trudne dla początkujących
i tych, którzy zysk stawiają na pierw-
szym miejscu. Oczywiście sukces fi-
nansowy jest bardzo ważny, ale nie
należy do niego dążyć za wszelką
cenę.

Schemat etycznego biznesu
opiera się na trzech założeniach.
Sprzedający ma być zadowolony ze
skuteczności, kupujący z nabytego to-
waru, pośrednik z zapłaty za wyko-
nane czynności – win-win-win. 

Uważam, że można to osiągnąć,
reprezentując tylko jedną stronę
transakcji – właściciela – i rzetelnie
przedstawiając ofertę kupującemu.
Dla mnie etyka w biznesie to nie tyl-
ko pusta fraza. Swoje przekonania re-
alizuję również pracując społecznie
w Komisji Etyki przy Warszawskim
Stowarzyszeniu Pośredników w Ob-
rocie Nieruchomościami.             �

Nazywam się Ewa Brzezińska. Wychowałam się
w małej miejscowości w województwie mazo-
wieckim. Tam też pracowałam przez wiele lat.
Jednak praca nie dawała mi satysfakcji i nie mia-
łam możliwości rozwoju osobistego. Postanowi-
łam zacząć w Warszawie.

W 2004 roku znalazłam zatrudnienie w biurze nie-
ruchomości w centrum stolicy. Zostałam rzucona
na głęboką wodę. Miałam chwile zwątpienia, ale 
i z tym sobie poradziłam. W 2006 roku zdałam
państwowy egzamin na licencję pośrednika 
w obrocie nieruchomościami. Od tej pory mo-
głam założyć swoje biuro nieruchomości i tak
zrobiłam.

Od pierwszego dnia w pracy wspierał mnie
Krzysztof Pindara, zatrudniony jako asystent po-
średnika. Działaliśmy we dwoje z sukcesami od
samego początku istnienia firmy. Już wtedy wie-
działam, że na rynku nieruchomości będzie się li-
czyła marka osobista, a marka firmowa zejdzie
na dalszy plan. Dlatego nazwa mojej firmy to
moje imię i nazwisko. Dopiero w 2020 roku za-
częto głośno mówić i pisać o marce osobistej.

Postawienie na markę osobistą wymagało cią-
głych szkoleń, spotkań środowiskowych i utrzy-
mania wysokich standardów obsługi klienta. 
To właśnie one zadecydowały o tym, że Krzysztof
i ja postanowiliśmy prowadzić nasz biznes 
w oparciu o szeroką współpracę z innymi po-
średnikami i firmami okołosprzedażowymi. Szko-
lenia amerykańskich realtorów upewniły mnie, że
idziemy w dobrym kierunku. Pracowałam i pra-
cuję na umowach z klauzulą na wyłączność przy
szeroko zakrojonej współpracy. Deregulacja za-
wodów, w tym również pośrednika w obrocie nie-
ruchomościami, nic nie zmieniła w naszych
działaniach. 

W 2011 roku zawarłam związek małżeński 
z moim asystentem, Krzysztofem Pindarą, który
od tej pory nosi nazwisko Pindara-Brzeziński. 
W 2015 roku mój mąż uzyskał licencję pośred-
nika w obrocie nieruchomościami, mimo że nie
jest ona wymagana w naszej działalności.

Wdrażanie nowych technologii, ciągłe szkolenia 
i praca z klientami, którzy nam zaufali, składają
się na wspólny sukces klienta i naszej firmy.

Ewa Brzezińska 
Tel.: 501 753 557
Krzysztof Pindara-Brzeziński 
Tel.: 502 389 389
www.facebook.com/krzysztof.pindara
ewa-brzezinska.pl
wspon.org.pl
pfrn.pl



Czy może nam pani przybliżyć, jak po-
wstała Anlaya Medical Clinic & Spa?

Anlaya Medical Clinic & Spa to miej-
sce stworzone w 2010 r. z miłości do pięk-
na, zdrowia i urody. Mieści się w podwar-
szawskim Józefowie i powstało z fascyna-
cji magią Japonii i pasji do kosmetologii.
Zapewniamy niezapomnianą atmosferą
każdemu, kto pragnie relaksu, ciszy, pro-
fesjonalnej pielęgnacji i satysfakcji z efek-
tów. Szczególną uwagę przywiązujemy do
uzyskania harmonii ciała i duszy, oddzia-
łując na wszystkie zmysły: dotyk, słuch,
smak, wzrok i węch. Inspiracja kulturą
azjatycką wpływa na wyjątkowość tego
miejsca, gdzie w niespotykany sposób po-
łączono tradycję z luksusową nowocze-
snością.

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani
specjaliści z wieloletnim doświadczeniem
w dziedzinie medycyny estetycznej, fizjo-
terapii, kosmetologii i fryzjerstwa. Wspól-
nie oferujemy kojącą atmosferę relaksu i no-
woczesne zabiegi, które podkreślą naturalne
piękno każdej osoby. Nasze motto to „Zy-
skaj większą pewność siebie. Zadbaj o sie-
bie”.
Co wyróżnia pani biznes spośród innych
w branży?

Clinica ANLAYA posiada w swojej
ofercie usługi i produkty o wysokiej jakości.
Jesteśmy firmą rodzinną w wyjątkowym
miejscu i o unikalnym klimacie. Wdrażamy
efektywny marketing, który nieustannie
spełnia potrzeby naszych klientów, a jed-
nocześnie przyciąga nowych. Naszym atu-
tem jest zatrudnianie utalentowanych pra-
cowników i umiejętne ich prowadzenie.
Praktyka zarządcza oparta jest na połą-
czeniu tego modelu biznesowego z mode-
lem finansowym, ale tak naprawdę pro-
wadzimy usługę kompleksową, jesteśmy je-
dyni w swoim rodzaju.
Z jakich usług można skorzystać w pań-
stwa klinice?

Wykorzystujemy najnowsze techno-
logie i rozwiązania, aby zapewnić jak naj-
lepsze efekty bez chirurgicznej ingerencji
w ciało człowieka. Wszystkie zabiegi są bez-
pieczne, a jeśli istnieją przeciwwskazania,

zawsze są one wyszczególnione. Zabiegi
medycyny estetycznej jakie oferujemy to
m.in. nici lifitngujące, soft lifting, Sono
Queen, leczenie łysienia Regenera Activa,
mezoterapia skóry głowy, mezoterapia
peptydowa Dr. Cyj, usuwanie blizn i roz-
stępów, CGF komórki macierzyste, usu-
wanie tatuaży, likwidacja podbródka, prze-
barwień, powiększanie i nawilżanie ust,
usuwanie zmarszczek, wampirzy lifting czy
zabiegi na skórę dłoni. Każdy znajdzie coś
dla siebie i z pewnością wyjdzie zadowo-
lony!
Czy osoby, które chcą poprawić sylwet-
kę, także mogą się wybrać do Anlayi?

Jak najbardziej. Oferujemy najsku-
teczniejsze innowacyjne zabiegi modelo-
wania sylwetki, odmładzania oraz ujędr-
niania. Na bieżąco wdrażamy światowej kla-
sy technologie, które gwarantują skutecz-
ność i bezpieczeństwo, wśród nich: Alma
Harmony XL Pro, CoolTech, Alma Accent
Prime, Geneo, Plasma IQ, Sono Queen,
Icoone, Storz Medical, CGF, Vectus.
Brzmi kusząco. Co jeszcze czeka na klien-
tów Anlaya Medical Clinic & Spa?

Nasze miejsce słynie również z atrak-
cyjnej oferty fryzjerskiej. Główne punkty
oferty to pielęgnacja włosów i skóry głowy
oraz nowa dziedzina – trychologia, która
zajmuje się problemami wypadania włosów,
łysienia i chorobami skóry głowy. Wspólna
praca dermatologa, lekarza medycyny es-
tetycznej i trychologa gwarantuje piękne
efekty, a zabiegi i terapie są tworzone na
miarę każdego pacjenta.

Oprócz tego Anlaya Medical Clinic
& Spa ma szeroki wachlarz luksusowych za-
biegów pielęgnacyjnych na twarz, rytu-
ałów na ciało oraz masaży. Pielęgnujemy
skórę, pobudzamy zmysły, dążymy do
osiągnięcia jedności, aby czuć, słyszeć,
dotykać, smakować i widzieć. Pragniemy,
aby czas spędzony w tym miejscu służył nie
tylko pielęgnacji urody, ale stał się rytuałem
piękna, chwilą przyjemności i odprężenia.
Jakie ma pani plany związane z rozwojem
biznesu?

W naszej firmie rozwój jest jedyną sta-
łą. Cały czas zmieniamy się, poszukujemy
nowych technologii, planujemy wdrożyć
własne, unikalne kosmetyki. Nasza misja to:

„Wydobyć naturalne piękno przez pielę-
gnację i dbanie o zdrowie na najwyższym
poziomie”. Panujemy kolejny cykl szkoleń
dla każdego pracownika, a także wprowa-
dzenie nowych usług z zakresu kosmetologii
i medycyny estetycznej.
Bez wątpienia osiągnęła pani duży suk-
ces. Co motywuje panią do działania?

Moja praca to moja pasja. Pracowałam
w bardzo różnych branżach, ale zawsze
wszystko, co robiłam, sprawiało mi dużo ra-
dości, rozwijało mnie biznesowo i osobiście.
Szczególnie cenię kontakty z ludźmi i do-
bre relacje z pracownikami.

Każdy dzień inspiruje i motywuje mnie
do dalszego działania. Cieszę się, gdy ra-
zem z zespołem Clinica Anlaya pokonuje-
my kolejne etapy rozwoju firmy. Zawsze zor-
ganizujemy coś ciekawego dla naszych
klientów, a oni potwierdzają to swoim za-
interesowaniem i obecnością.

Nasze pomysły na lepszą pracę, uno-
wocześnianie procedur i edukację służą roz-
wojowi firmy. Staram się zapewnić pra-
cownikom stabilizację i system szkoleń
zgodny z ich uzdolnieniami.
Czy uważa pani, że w biznesie jest miej-
sce na etykę?

Oczywiście. Właściwe postępowanie
to fundament wszystkich działań wewnątrz
firmy. Szczerość jest podstawą głębszego
i trwałego zaufania w zespole. Dotyczy to
każdej osoby. Praca nad świadomym
i czujnym postrzeganiem rzeczywistości,
ciągła obserwacja siebie, analiza własnych
zachowań. Jeśli umiemy odpowiedzieć
sobie na pytanie: „kim jesteśmy?”, może-
my próbować poznać najlepszą wersję
siebie. To postępowanie motywowane bez-
względnym i niezmiennym dobrem, sza-
cunkiem do życia i drugiej osoby, troską
o środowisko.
Jakie cechy zwiększają według pani
prawdopodobieństwo osiągnięcia suk-
cesu w biznesie?

Dobry biznesmen jest zaradny, skłon-
ny do podejmowania ryzyka, pomysłowy,
intuicyjny, odporny na stres. To osoba nie-
przeciętna i wybitna. Powinien wyróżnić się
wyższym poziomem aktywności zawodo-
wej. Bardzo istotne jest też podejście do po-
rażek. Idealnego przedsiębiorcę charakte-
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– Pielęgnujemy skórę, pobudzamy zmysły, dążymy do osiągnięcia jedności,
aby czuć, słyszeć, dotykać, smakować i widzieć. Pragniemy, aby czas spędzony w tym miej-
scu służył nie tylko pielęgnacji urody, ale stał się rytuałem piękna, chwilą przyjemności i od-
prężenia – mówi Alicja Rypina, prezes Anlaya Medical Clinic & Spa.

Piękno i harmonia



ryzuje pewność siebie w biznesie oraz
poczucie własnej wartości. Właściciel fir-
my powinien być świadomy własnych za-
let i możliwości, to doskonała podstawa dla
skutecznych negocjacji i rozmów.
A co pani uważa za swój największy suk-
ces?

Myślę, że to jeszcze przede mną. Każ-
dy dzień w tej pracy przynosi różne wy-
zwania. Jedne trudniejsze, inne łatwiejsze,
ale wszystkie wymagają zaangażowania
i kompetencji. Posiadanie dobrze wy-
kształconego i zaangażowanego zespołu,
na który zawsze można liczyć, to obecnie
chyba mój największy sukces.

Anlaya Medical Clinic & Spa
tel 602395944 

ala.rypina@anlaya.pl
www.anlaya.pl

www.facebook.com/anlayadayspa
www.instagram.com/anlayaclinic
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– Piętnaście lat temu związałem się z francuską siecią Intermarché. Aktualnie prowadzę,
albo raczej doglądam trzech niedużych centrów handlowych ze stacją paliw pod ich szyldem.
W tym czasie kierowałem zespołem wprowadzającym marki własne Intermarché do sieci
i zasiadałem w zarządzie dyrekcji handlowej – mówi biznesmen Ireneusz Cichoński.

Doświadczenie i stabilność

Intermarché jest obecne w Polsce od po-
nad 20 lat. Co przyczyniło się do tak du-
żego sukcesu sieci?

Jesteśmy największą pod względem
obrotu siecią franczyzową w kategorii su-
permarketów spożywczych w Polsce. Filo-
zofia firmy jest trochę inna od trendów ryn-
kowych. Sieć rozwija się organicznie, każ-
dy market ma swojego właściciela, nie ma
u nas spektakularnych przejęć innych sie-
ci handlowych. Jesteśmy franczyzą. To, co
nas wyróżnia spośród innych z branży, to
duży nacisk na produkty świeże. W prawie
każdym markecie mamy własne minima-
sarnie i wędzarnie, a wyroby masarskie pro-
dukujemy sami na miejscu. Wartością do-
daną moich i wielu innych marketów w sie-
ci jest posiadanie też stacji paliw pod szyl-
dem Intermarché, totolotka i punktu opła-
ty rachunków. Zwiększa to atrakcyjność
miejsca dla klienta, który może u nas
otrzymać większość usług. Franczyza to tak-
że wspólne know-how. Jesteśmy piątą gru-
pą zakupową w Europie. 
Czas pandemii to trudny moment także
dla dużych sieci...

Trudny i bardzo niepewny… Niestety,
nie ma ubezpieczeń, które zabezpieczały-
by ten rodzaj strat. Firma zadziałała szyb-
ko – został utworzony fundusz wewnętrz-
ny, który gwarantuje sklepom pomoc, cho-
ciażby w zakresie kosztów utrzymania. To
pocieszające, że już po tygodniu od ogło-
szenia pandemii Intermarché wdrażało
pierwsze dyrektywy dotyczące zabezpie-
czenia miejsc pracy, takie jak np. wykorzy-
stanie pleksi.
Czy doświadczenie managerskie pomaga
w prowadzeniu tak dynamicznie rozwi-
jającej się firmy?

Przeżyłem dużo wzlotów i upadków.
Podniosłem się całkowicie z dwóch krachów.
Doświadczenie zdobyte w Stanach oraz Azji
dało mi niezbędną wiedzę. Wśród właści-
cieli sklepów są ludzie z doświadczeniem
w rozmaitych branżach, z powodzeniem

prowadzący własne firmy, ale nie każdy się
do tego nadaje.
W jaki sposób promujecie społeczną
wrażliwość biznesu?

Fundacja Muszkieterów została zało-
żona w 2002 roku przez prywatnych

przedsiębiorców zarządzających super-
marketami Intermarché i Bricomarché.
Jej działania skupione są na niesieniu
pomocy osobom znajdującym się w trud-
nej sytuacji życiowej oraz wspieraniu roz-
woju dzieci i młodzieży. Od początku ist-
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nienia nasza Fundacja prowadzi ogólno-
polskie akcje charytatywne i społeczne, ta-
kie jak „Konwój Muszkieterów”, „Place za-
baw – Muszkieterowie” czy „Wakacje
z Muszkieterami”. Wspieramy także sek-
cję szermierki Klubu Sportowego „Warta”
z Poznania oraz wydarzenia sportowe, np.
Turniej Muszkieterów. Celem Fundacji
jest pomoc tym, którzy znajdują się w trud-
nej sytuacji materialnej i życiowej, zwłasz-
cza dzieciom i młodzieży. Dzięki jej akcjom
przedsiębiorcy realizują zasadę społecznej
odpowiedzialności biznesu. Od momen-
tu powstania Fundacja wydała 25 mln zło-
tych.
Wróćmy do korzeni. Gdzie wykluł się po-
mysł na ten rodzaj biznesu?

Przez wiele lat podróżowałem po świe-
cie, w pewnym momencie zapragnąłem jed-
nak wrócić do Polski. Szukałem pomysłu
oraz sprawdzonego know-how. Skorzy-
stałem z doświadczeń innych i zostałem
sklepikarzem… (uśmiech).
Chyba trudno byłoby osiągnąć taki suk-
ces, gdyby nie bogate doświadczenie ży-
ciowe?

W wieku 19 lat wylądowałem w Nowym
Jorku. Nie znałem tam nikogo, ciężko pra-
cowałem fizyczne po 16 godzin dziennie.
Całe moje dalsze życie po powrocie ze Sta-
nów polegało na robieniu wszystkiego,
bym nigdy nie musiał tak ciężko harować.
Potem był pobyt w Azji, a w międzyczasie
ukończone studia techniczne i biznesowe.
Prowadziłem firmę, która jako pierwsza
sprowadzała do Polski telewizję satelitar-
ną. Przez 10 lat byłem współwłaścicielem
rozgłośni radiowej Radio HOT we współ-
pracy z RMF FM, a następnie – Radiem
ESKA. Byłem też autoryzowanym przed-
stawicielem dużych systemów telefonicz-
nych Siemensa, tworzyłem sieć GSM w Pol-
sce, miałem firmę, która instalowała kli-
matyzację w dużych obiektach. Sprzeda-
wałem firmy i zaczynałem w nowych bran-
żach.

Piętnaście lat temu związałem się z fran-
cuską siecią Intermarché. Aktualnie pro-
wadzę, albo raczej doglądam trzech nie-
dużych centrów handlowych ze stacją pa-
liw pod ich szyldem. W tym czasie kiero-
wałem zespołem wprowadzającym marki
własne Intermarché do sieci i zasiadałem w
zarządzie dyrekcji handlowej. Aktualnie
skupiam się już na własnych pasjach (po-
dróże, kurs pilota śmigłowców turystycz-
nych), oddając zarządzanie zdolniejszym
w tym zakresie ode mnie.
Czy franczyza to opłacalny biznes?

Biznes jak biznes. Dziś już nie są to ta-
kie kokosy ze względu na konkurencję czy
dumping, ale też nie można narzekać.
Najbliższe plany?

Chciałbym otworzyć trzy kolejne skle-
py, ale to nie taka prosta sprawa. �
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Moim życiowym mottem jest robić wszystko na 100%. Zarówno w życiu prywatnym, jaki i biz-
nesowym. Nie pobłażać sobie. Nie tłumaczyć. I mieć przekonanie, że to, co robimy, jest dobre
dla nas i dla innych. To dotyczy wszystkich dziedzin życia i to daje szczęście. Jestem o tym
przekonany – mówi restaurator Jarosław Chrobociński.

Na 100%
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Ludzie pracujący z panem przedstawia-
ją pana jako świetnego szefa, człowieka
pełnego pomysłów, otwartego na nowe.
Zajętego, ale który zawsze znajdzie czas
dla swoich pracowników na rozmowę
i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Jak pan to robi?

Lubię ludzi. Codziennie spotykam się
ze współpracownikami, pracownikami,
kontrahentami i oczywiście Gośćmi re-
stauracji. Każdy ma swoje oczekiwania, pro-
blemy, radości i smutki. Po prostu życie.
Prowadzenie restauracji nauczyło mnie
szacunku dla drugiego człowieka. Dzisiaj lu-
dzie szybko się denerwują, złoszczą i nie
umieją spojrzeć na problem z lekkim dy-
stansem. Na wszystko można znaleźć roz-
wiązanie. Trzeba tylko chcieć i otworzyć się
na oczekiwania drugiej strony. Zasada
„win-win” powinna być kompasem dla
wszystkich biznesmenów. Tylko wtedy
współpraca jest na lata. Żadne rozwiąza-
nia siłowe nie dadzą długofalowego rezul-
tatu. Może wygramy wojnę. Tylko co póź-
niej? Praca w branży gastronomicznej uczy
pokory. A ja prowadzę restauracje już od kil-
kunastu lat. Gastronomia to umiejętność
zarządzania kryzysem. Olbrzymia satys-
fakcja, ale i praca pod wielką presją.
Recepta na dobrze prosperującą restau-
rację? 

W biznesie gastronomicznym ważne są:
pomysł, zaplecze ekonomiczne i przede
wszystkim determinacja, upór i konse-
kwencja w działaniu. Lubię wyzwania i re-
alizuję się, pokonując kolejne problemy. To
mój żywioł. Dlatego wyznaczam sobie ko-
lejne cele. Otwieram kolejne restauracje, roz-
wijam obecne. Obserwuję, rozmawiam
z klientami, pracownikami. Szukam po-
mysłów. Sprawdzam. Oceniam. Kalkuluję
i dopiero następuje etap końcowy – reali-
zacja. Każdej sprawie, sytuacji, staram się
poświęcić uwagę i spokojnie analizować.
Dać sobie czas. Nie podejmować decyzji
pod wpływem emocji. To ważne, bo czło-
wiek pod wpływem emocji najczęściej po-
dejmuje błędne decyzje.

W moich restauracjach najważniejszy
jest Gość. Nasi kelnerzy lubią doradzać.
Bardzo uważnie wsłuchują się w oczeki-
wania klienta. Oczywiście kuchnia to pod-
stawa. Dobry kucharz, świeże jedzenie…
wszystko wydaje się proste, a jednak, jak
w potrawie, gdy czegoś za mało czy za dużo,
to już smak inny. Podobnie i w biznesie.
Wszystko musi być na swoim miejscu. 
Którą restaurację szczególnie pan pole-
ca? 

Naprawdę warto odwiedzić wszystkie re-
stauracje z naszej grupy. Każda jest inna
i jestem przekonany, że w każdej nasz Gość

znajdzie smaki dla siebie. Gruba Ryba to już
dwie restauracje sushi z tajską kuchnią. Wy-
różniamy się wysoką jakością sushi i duży-
mi kawałkami ryb. Mamy sushi tradycyjne,
ale również autorskie. Nasi Goście doceniają
to i chętnie wracają. Trattoria Boccone to
Włochy zamknięte w jednym miejscu.
Śmiech, gwar i rewelacyjne włoskie jedze-
nie. Naprawdę. „U Rysia” to tawerna miej-
ska dla wielbicieli ryb i owoców morza. Jed-
nak ci, którzy za rybami nie przepadają, też
znajdą mnóstwo potraw dla siebie. Trzy-
poziomowa restauracja Mille Vigiani
w Wilanowie ma piec opalany drewnem,
w którym wypiekamy pizzę prawdziwie ne-
apolitańską, oferujemy też przegrzebki na
makaronie. Prawdziwa wirtuozeria. Przy-
gotowaliśmy karty podarunkowe dla firmy
i osób prywatnych, które dają możliwość zje-
dzenia w naszych restauracjach z dobrymi
rabatami. Zachęcam do skorzystania. 
Obecnie podobno uruchomił pan teatr? 

Tak. To nowy i prawdopodobnie naj-
większy projekt i wyzwanie dla mnie i mo-
ich trzech wspólników. Reaktywacja prze-
strzeni dawnego kina Relaks i Teatru Ma-

łego. Kojarzę te miejsca jako kultowe dla
Warszawy i bardzo chciałem mieć udział
w przywróceniu ich Warszawiakom. To
właśnie przy ul. Złotej odbywały się naj-
ważniejsze wydarzenia Warszawy. Premie-
ry, spotkania z artystami światowej sławy.
To było warszawskie okno na świat. Jestem
dumny, że zdecydowałem się na taki krok,
choć jest on niełatwy w realizacji. Jednak po-
konywanie trudności to mój świat.

Udało się. W Scenie Relax jesteśmy już
po wielkim otwarciu i pierwszych spekta-
klach. Cieszę się, że udało mi się zaanga-
żować trzech niezwykłych facetów, z który-
mi tworzymy zgrany zespół i osiągamy nie-
możliwe. 

Wyremontować, wykreować i zreali-
zować nowe miejsce z niezwykłą energią
czerpaną z jego wspaniałej przeszłości – to
było wyzwanie. Teraz szykujemy urucho-
mienie Teatru Małego. Proszę trzymać
kciuki. 
Oczywiście. A kim jest Jarosław Chrobo-
ciński prywatnie? Pasje, rodzina – jest na
to miejsce?

Spełniam się w wielu obszarach. Pry-
watnie również. Mam wiele pasji, pomysłów
jeszcze więcej. Jednak największą z nich jest

jazda na motocyklu. Takie męskie odstre-
sowanie. Życie w ciągłym stresie wymaga
szybkiego odreagowania. To daje mi mo-
tocykl. Lubię szybką jazdę, ale nigdy nie
przesadzam. Poczucie wolności, chwilo-
wego uwolnienia się od zmartwień. One
wrócą, ale moja perspektywa będzie już
inna. Wcześniej motocykl to były dalekie po-
dróże. Na swoim Harleyu przejechałem po-
nad 100 000 km. Przygoda, przyroda… Ze-
brałby się materiał na film drogi. 

Obecnie przesiadłem się na motocykl
w mieście. To też przyjemność, chociaż inny
rodzaj. W „motocyklowaniu” odnajduję siłę,
zdecydowanie, bo ono też jest potrzebne do
podejmowania ciągłych decyzji, a przede
wszystkim wielkie przyjaźnie. Z całą pew-
nością motocykl otwiera przede mną zu-
pełnie inne drzwi życia niż restauracje.

Rodzina. Najważniejsza w życiu. Zde-
cydowanie. Rolą mężczyzny jest dbać
o swoją rodzinę. Tak zostałem wychowany
i tak wychowuję swoich synów. Praca i moje
pasje są dla mnie niezwykle istotne. Lubię
mieć swoje życie i swój kawałek nieba. Jed-
nak to rodzina nadaje ostateczny sens. Je-

stem otoczony ludźmi, którzy mnie kochają
i wspierają. Wiemy, że możemy na siebie li-
czyć. Stoimy za sobą murem. Czasami wy-
starczą dwa zdania, a czasami przegadu-
jemy całą noc, szukając optymalnych roz-
wiązań. To daje mi pewność w działaniu.

Wspaniałe, że mogę liczyć na poradę, ci-
szę, spokój czy krzyk i tupanie nogami.
Wszystko zależy od sytuacji. I chyba o to cho-
dzi, żeby to życie usłyszeć i pójść tam,
gdzie właśnie w tej chwili najgłośniej mnie
woła. Moim życiowym mottem jest robić
wszystko na 100%. Zarówno w życiu pry-
watnym, jaki i biznesowym. Nie pobłażać so-
bie. Nie tłumaczyć. I mieć przekonanie, że
to, co robimy ,jest dobre dla nas i dla innych.
To dotyczy wszystkich dziedzin życia i to daje
szczęście. Jestem o tym przekonany. �
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Lubię wyzwania i realizuję się, pokonując 
kolejne problemy. To mój żywioł. Dlatego 
wyznaczam sobie kolejne cele. Otwieram 
kolejne restauracje, rozwijam obecne

Jarosław Chrobociński
Pomysłodawca i współtwórca kilkunastu
świetnie prosperujących marek gastro-
nomicznych. Osoba wiele lat związana
ze światem kultury. Mecenas wielu 
wydarzeń artystycznych. Współtwórca
wystawy Full Moon Art. Motocyklista, 
pasjonat życia.

Rozmawia KRZYSZTOF JOŃCZYK



70 przedsiebiorcy@eu

Twarze BIZNESU

Rozmawia AGNIESZKA MAJCHER

– Gdy kochasz to, co robisz, nawet wielogodzinna praca nie będzie cię męczyć, a sprawi, że
poczujesz się spełniony zawodowo. Tak właśnie jest w moim przypadku – czuję wewnętrzny
spokój, ponieważ wiem, że jestem w miejscu, w którym powinnam być. Ciężko pracuję, ale je-
stem szczęśliwa, bo w 100% spełniam się w moim zawodzie – mówi Katarzyna Mikołajczyk,
założycielka KM Estate Med.

Nie ma sukcesu bez pasji!

Pani branża charakteryzuje się dużą
wrażliwością na opinię konsumencką. Jak
wpływa to na biznes?

W mojej branży bardzo ważny jest
odpowiedni kontakt z klientem. Liczy się po-
czucie bezpieczeństwa w kwestii jakości ofe-
rowanych zabiegów, ale istotne jest także za-
ufanie do masażysty. Pacjenci przychodzą
do mnie nie tylko z typowymi dolegliwo-
ściami fizycznymi, bardzo często potrzebują
przy okazji porozmawiać z zaufaną osobą.
Ważna jest tu zatem dyskrecja, empatia

i zrozumienie. Swoją pracę zawsze wyko-
nuję z największym oddaniem i robię
wszystko, co w mojej mocy, by zabieg da-
wał najlepsze rezultaty.

Daję od siebie jednak znacznie więcej.
To coś, czego nie da się wycenić – nie moż-
na przecież przeliczyć na pieniądze wspar-
cia i pozytywnej energii, a to właśnie one
są tak istotne w mojej branży. Pacjenci do-
ceniają zaangażowanie i pracę z pasją. Za-
leży mi na tym, by czuli się u mnie wyjąt-
kowo, dlatego w moim salonie Klient za-

wsze traktowany jest indywidualnie, a nie
masowo. Takie podejście sprawia, że Pa-
cjenci chętnie ponownie korzystają z mo-
ich usług – niektórzy przychodzą do mnie
już od kilku lat. Pozytywne opinie o mojej
pracy i zaufanie, którym jestem obdarza-
na każdego dnia, dają mi ogromną radość
i sprawiają, że widzę sens w tym, co robię.
To najskuteczniej napędza mnie do dzia-
łania.
Czy istnieje jakiś złoty środek w zarzą-
dzaniu firmą?

Fot. materiały prasowe
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Ważny jest pomysł na siebie i ciężka pra-
ca, ale to nie wszystko. Praca bez pasji po-
zostaje wyłącznie pracą – nigdy nie będzie
w niej widać serca. Bez tego nie da się wy-
różnić spośród setek czy tysięcy innych pra-
cujących w branży. Może to brzmi bardzo
banalnie, ale wierzę, że to właśnie połą-
czenie ciężkiej pracy i pasji daje najlepsze
efekty przy zarządzaniu własną firmą, a za-
tem to najlepsza droga do sukcesu. W dzi-
siejszych czasach nie sztuką jest mieć za-
wód. Nie wystarczy ukończyć kilku kie-
runków, stale podnosić swoje kwalifikacje
i doszkalać się w profesji, to nadal nie sta-
nowi gwarancji sukcesu.

Trzeba oczywiście nieustannie rozwijać
się, mieć inteligencję i głowę na karku, ale
liczą się również wytrwałość w dążeniu do
celu i stawanie na nogi po każdej porażce.

To niełatwe, ale jeśli kocha się swój zawód,
każde poświęcenie jest warte zachodu. Ja
z natury jestem osobą bardzo ambitną
– wiele razy zdarzyło mi się upaść, niemniej
zawsze podnosiłam się i z jeszcze większym
uporem szłam do przodu. W życiu nie za-
wsze jest z górki – każdy z nas ma gorsze
chwile, dlatego najlepsze, co możemy zro-
bić, to wyciągać z nich lekcje i dzięki nim sta-
wać się silniejszymi.
Czy uważa pani, że trudno odnieść suk-
ces w tej branży?

Mój sektor jest szczególnie wymagający.
Salonów masażu oraz gabinetów fizjoterapii
jest bardzo dużo, więc ciężko wejść na ry-
nek z nową ofertą. Tego rodzaju przedsię-
biorstwa pojawiają się i znikają zaskakują-
co szybko, ponieważ w tej branży wybija-
ją się wyłącznie nieliczni. Nie każdy zakład
może pochwalić się dużą liczbą zarówno
stałych, jak i napływających klientów. By to
osiągnąć, trzeba włożyć w niego ogrom pra-
cy, zrealizować wiele oryginalnych pomy-
słów, a przy tym zainwestować mnóstwo
pieniędzy w wysokiej klasy sprzęt, kursy, ko-
smetyki, wyposażenie i reklamę. 

Znów, sam kapitał to jednak zdecydo-
wanie za mało. Tu nie wybije się ktoś, kto
idzie na skróty, kto wybrał kierunek studiów
przez przypadek. Trzeba angażować nie tyl-

ko środki, ale i siebie samego. Tu się liczy
fach w ręku – albo się to czuje, albo nie. Od-
powiednie szkolenia dadzą nam wiedzę, ale
nie sprawią, że będziemy nadawać się do
tego zawodu. Jeśli do wykonywanej profe-
sji podchodzi się z pasją, można być na-
prawdę świetnym. Gdy kochasz to, co ro-
bisz, nawet wielogodzinna praca nie będzie
cię męczyć, a sprawi, że poczujesz się
spełniony zawodowo. Tak właśnie jest
w moim przypadku – czuję wewnętrzny spo-
kój, ponieważ wiem, że jestem w miejscu,
w którym powinnam być. Ciężko pracuję,
ale jestem szczęśliwa, bo w stu procentach
spełniam się w moim zawodzie.
Co jest naprawdę ważne w pani branży?

Oczywiście podstawą są umiejętności
i szeroka wiedza. Ukończenie sześciogo-
dzinnego kursu nie umożliwi świadczenia

usług na wysokim poziomie. By być dobrym
masażystą czy fizjoterapeutą, potrzeba lat
nauki i praktyki. W tym zawodzie nigdy nie
przestajesz się uczyć, więc trzeba być go-
towym i chętnym do ciągłego podnoszenia
swoich kwalifikacji. Pamiętajmy, że w grę
wchodzi czyjeś zdrowie, nieprawidłowo
wykonany zabieg w najlepszym przypadku
będzie nieskuteczny, w najgorszym – może
skończyć się uszczerbkiem na zdrowiu.
Nie można oferować komuś masaży i za-
biegów, nie będąc pewnym swoich umie-
jętności. Moje masaże zawsze wykonywa-
ne są z największą starannością, profesjo-
nalizmem i poprawnością – tu nie ma
mowy o błędzie.

Należy pamiętać ponadto, że masaży-
sta masażyście nierówny. Rozległa wiedza
i ciężka praca są nie do przecenienia, ale w
tym zawodzie tuż za nimi stoi pasja i talent.
Są ludzie, którzy posiadają naturalny dryg
do pracy manualnej, inni, choćby ukończyli
setki kursów doszkalających, nigdy nie
będą w tym fachu dobrzy. Kto z nas wró-
ciłby do gabinetu masażu, w którym zabieg
został wykonany niepoprawnie, niewy-
starczająco lub po prostu nie dość dobrze?
Klient płaci, więc wymaga wysokiej jakości.
Jeśli czuje efekty zabiegu, wraca, bo wie, że
jest w dobrych rękach. Jak wspomniałam

wcześniej, ważny jest również kontakt
z klientem. Moi pacjenci bardzo docenia-
ją, że są w salonie traktowani wyjątkowo
i zawsze mogą na mnie liczyć, także w kwe-
stii zwykłej rozmowy, empatii i zrozumie-
nia, o które w dzisiejszych czasach na-
prawdę trudno.
Czy wybór tej ścieżki kariery zawodowej
zawsze był dla pani oczywisty?

Swoją karierę zaczęłam od kosmetyki
profesjonalnej i studiów kosmetologicznych,
dlatego też moją pierwszą działalnością był
gabinet kosmetyczny. Dopiero później zde-
cydowałam się pójść w kierunku zawodo-
wego masażu i fizjoterapii. Czułam, że ta
dziedzina jest mi najbliższa i chciałam
stać się w niej najlepsza. Od początku kon-
sekwentnie realizowałam mój plan, często
kosztem wielu wyrzeczeń i zarwanych nocy
– wiedziałam, że warto.

Wykonywanie masaży od zawsze spra-
wiało mi ogromną radość, dlatego pogłę-
bianie umiejętności teoretycznych oraz
praktycznych zawsze było dla mnie wielką
przyjemnością. Gdy skończyłam szkołę
o tym profilu, wiedziałam już na sto pro-
cent – to właśnie to, co chcę robić w życiu.
Nie sztuką jest kontynuować zawód, w któ-
rym jest się „wystarczająco dobrym", praw-
dziwym wyzwaniem jest zaufanie własnej
intuicji i postawienie na jedną kartę.
W moim przypadku sprawiło to, że teraz
wykonuję zawód, do którego jestem stwo-
rzona. Może jest to kwestia charakteru, ale
według mnie, jeśli walczysz o swoją przy-
szłość, nie możesz się poddawać. Kiedy czu-
jesz pociąg do jakiejś branży – ryzykuj. Wy-
bieranie przypadkowego kierunku jest bez
sensu – szkoda Twojego czasu. Sukces świę-
tują wyłącznie ci, którzy nie boją się wy-
rzeczeń. Nie ma rzeczy niemożliwych, do-
póki wierzysz, że tak jest. �

KM Estate Med to coś więcej niż salon
masażu. Profesjonalne masaże i specja-
listyczne zabiegi przyciągają tutaj 
pacjentów, którzy oczekują wysokiej ja-
kości usług oraz przyjaznej atmosfery. 
To miejsce idealne do ukojenia bólu 
i regeneracji sił fizycznych. Tu można
jednocześnie zrelaksować się, wyciszyć
i odzyskać energię do działania. 
Tu każdy Klient może poczuć się wyjąt-
kowo, ponieważ traktowany jest indywi-
dualnie, a zabiegi wykonywane są 
z należytą starannością i zaangażowa-
niem. Widoczna przy masażach pasja,
stale poszerzana oferta zabiegów pod-
stawowych i specjalistycznych, a także
niesamowity klimat, na który składają
się: aromatyczne zapachy, relaksująca
muzyka i wyjątkowa gra świateł, spra-
wiają, że Klienci chętnie tu wracają.

Kto z nas wróciłby do gabinetu masażu, 
w którym zabieg został wykonany niepopraw-
nie, niewystarczająco lub po prostu nie dość
dobrze? Klient płaci, więc wymaga wysokiej 
jakości. Jeśli czuje efekty zabiegu, wraca, 
bo wie, że jest w dobrych rękach
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Zaprojektowanie ogrodu, który będzie idealnie trafiał w gust i potrzeby jego właściciela,
a przy tym pięknie komponował się z otoczeniem, to nie lada sztuka. Ostateczny wygląd ogrodu
powinien zostać dokładnie przemyślany. Należy pamiętać też, że w zależności od wielkości do-
branych roślin, efekt będzie widoczny od razu bądź dopiero za kilka lat. Zanim wykonamy
projekt, powinniśmy przeprowadzić wnikliwą analizę terenu, by nasze starania nie poszły na
marne. Pamiętajmy, że rośliny to nie meble, trzeba o nie dbać i traktować z szacunkiem.

Kształtowanie przestrzeni 
jako gest społeczny

Nasza przestrzeń
Potrzebna jest wyczerpująca rozmowa

z przyszłymi użytkownikami przestrzeni, to
w końcu ich potrzeby funkcjonalności i es-
tetyki ogród ma zaspokajać. Dlatego jego
aranżacje najlepiej powierzyć firmie z do-
świadczeniem i pasją, której zespół zajmuje
się projektowaniem od lat. Najważniejsza
jest współpraca między projektantem, in-
westorem, użytkownikami i firmą budow-
laną, która będzie realizowała zadanie.
Tylko dzięki takiej kooperacji uda się osią-
gnąć wymarzony efekt. Ogród nie powinien
być dziełem przypadku!

10-lecie LandAR 
W tym roku obchodzimy 10-lecie dzia-

łalności firmy LandAR Projects sp. z o.o.,
która wcześniej widniała pod nazwą Lan-
dAR – Architektura Krajobrazu Urszula
Ćwiek. Należy pamiętać, że za każdym suk-
cesem stoi ciężka praca. Jesteśmy dumni ze
swoich dokonań i chętnie dzielimy się na-
szymi osiągnięciami i poradami eksperta
z innymi.

Każdy z projektów jest wyzwaniem,
w szczególności projekty użyteczności
publicznej, w których pod uwagę należy
wziąć wiele czynników zewnętrznych. Przy
realizacjach pojawiają się komplikacje,
które należy rozwiązać, kolizje z istnieją-
cymi sieciami, różne pomysły mieszkańców
na otaczającą przestrzeń, a także ograni-
czone środki finansowe samorządów na re-
alizację zadania. My nie boimy się wyzwań,
śmiało realizujemy nasze odważne wizje,
a kreowana przestrzeń zawsze jest wyjąt-
kowa. Proces tworzenia otaczającej nas
rzeczywistości jest długotrwały, wpływa
na jakość życia przez swoją funkcjonal-
ność, estetykę, zieleń, naturę, dostępność,
a także potencjał pobudzania do działa-
nia. 

Kim jesteśmy?
Jesteśmy pracownią z wieloletnim do-

świadczeniem projektowym. Wykonujemy
wielobranżowe dokumentacje terenów pu-
blicznych, osiedlowych i prywatnych na te-
renie całej Polski. Są to między innymi: wie-
lohektarowe parki, place miejskie, tereny
sportowe, place zabaw, budynki, drogi
(ulice, ścieżki rowerowe, chodniki), osiedla,
ogrody, ogródki i balkony. Rozszerzamy
swoją działalność na instalacje fotowolta-
iczne, aranżacje przestrzeni oraz realizacje
i pielęgnację zieleni. Pełnimy nadzory au-

torskie. Aktywnie prowadzimy też profile na
portalach społecznościowych, gdzie pre-
zentujemy wykonane przez pracownię pro-
jekty, dzielimy się fachowymi poradami oraz
ciekawostkami ze świata architektury i do-
ceniamy pomysły innych.

Nasz Zespół
Zespół LandAR tworzą ludzie z pasją

– specjaliści różnych branż, wśród nich ar-
chitekci krajobrazu i budynków, konstruk-
torzy, projektanci drogowi i sanitarni, jak
również projektanci sieci, instalacji oraz
urządzeń elektrycznych. Nie ma dla nas
miejsca, którego nie dałoby się zagospo-
darować.

Sukcesywnie powiększamy naszą bazę
branżystów. Poza stałymi projektantami lu-
bimy czasem poeksperymentować, podej-
mując współpracę z nowymi osobami
– praktykantami, stażystami. Jesteśmy
otwarci na nowe pomysły i inny punkt wi-
dzenia. Uważamy, że odpowiednio pokie-
rowani branżyści mają szansę na rozwój
i doskonalenie. Musimy przyznać, że to się
sprawdza. Nie ograniczamy wyobraźni,
zawsze rozważamy wszystkie rozwiązania,
analizując, czy sprawdzą się w codziennym
życiu i użytkowaniu danej przestrzeni.

Dobry projekt to nie tylko pomysł, to
wysiłek wielu osób. Ważny jest sposób
pracy, komunikacji i otwartość na pomysły
innych. Cały czas należy pamiętać, że nie
zawsze musimy mieć rację. W naszych dzia-
łaniach wspiera nas Kodeks Etyki, okre-
ślający wewnętrzne i zewnętrzne zasady
działania firmy. Zawiera prawa i obowiąz-
ki kadry kierowniczej oraz pracowników.
Cieszymy się wspólnie z małych sukcesów,
wspieramy się i nie poddajemy, gdy się po-
tkniemy. Warto tu podkreślić, że wielu lu-
dzi sukcesu zaczęło od porażki. Michael

Fot. Dariusz Mysłowski

Urszula Ćwiek
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Jordan początkowo przegrywał ze starszym
bratem, nie dostał się do żadnej szkolnej
drużyny koszykówki. Dopiero sukcesy w col-
lege’u zaprowadziły go na szczyt ligi NBA.
Walt Disney, gdy zaczął pracować w gaze-
cie, został zwolniony z powodu braku do-
brych pomysłów i wyobraźni, a ostatecznie
otrzymał Oscara za stworzenie Myszki
Miki. Albert Einstein jako małe dziecko miał
problemy z nauką mówienia i czytania,
a Thomas Edison zakończył edukację już
na etapie szkoły podstawowej. Łatwo wy-
ciągnąć wnioski – gdy masz wystarczająco
dużo determinacji, nawet najtrudniejsze
przeszkody nie staną na drodze do osią-
gnięcia sukcesu.

Naszą misją jest spektakularna po-
prawa komfortu życia całego społeczeństwa,
a także ochrona dziedzictwa narodowego,
zbiorowisk przyrodniczych oraz założeń
parkowo-pałacowych. Dostrzegamy pięk-
no w krajobrazie i pomagamy ludziom le-
piej żyć. Dajemy szansę na bliższy kontakt
z naturą, tworzymy miejsca zabaw dla
dzieci, stawiamy na dostępność przestrze-
ni dla osób z niepełnosprawnościami, nie
lubimy się odgradzać od otoczenia.

Pani Prezes 
– kapitan naszego statku…

Za sukcesem każdej drużyny stoi jej ka-
pitan – tak jest i u nas. Pani Urszula
Ćwiek chętnie dzieli się swoim doświad-
czeniem, bierze udział w szkoleniach, spo-
tkaniach branżowych, udziela porad, by na-
sze działania były coraz lepsze. Wierzy
w powodzenie każdego projektu i zawsze
znajdzie sposób na wyjście z opresji. Jest
profesjonalistką w każdym calu. Dba o śro-
dowisko, angażuje się w działania poma-
gające ludziom, wspierając akcje charyta-
tywne, jest dawcą krwi, popiera adopcję
zwierząt ze schroniska. Potępia działania
krzywdzące ludzi, zwierzęta i środowisko.
Nie boi się wypowiedzieć własnego zdania,
by uratować choć jedną istotę lub fragment
zielonej przestrzeni. Dąży do celu, nigdy się
nie poddaje, stawia na swej drodze coraz to
nowe wyzwania.

Dlaczego jesteśmy wyjątkowi?
Bierzemy udział w szkoleniach, webi-

nariach, wzajemnie się wspieramy, nie
obawiamy się konkurencji. Wierzymy, że
każdy znajdzie swoje miejsce na rynku. Sta-
wiamy na rozwój, angażujemy się w nowe
wyzwania i branże. Działamy według ści-
śle określonych zasad, schematów i har-
monogramów – temu zawdzięczamy nasz
sukces.

Spełniamy marzenia użytkowników
i nasze, budując przestrzeń przyjazną nam
wszystkim, otoczenie wyjątkowe, bo łączące
estetykę i funkcjonalność. Każdy projekt jest
dla Naszego Zespołu równie ważny, bez

względu czy to malutki ogród przydomo-
wy, skwer, boisko, czy zieleń przy eleganc-
kim, prestiżowym budynku. Angażujemy się
w jego realizację, oddając mu siebie, naszą
wiedzę, umiejętności, doświadczenie i ser-
ce. Wszystko to przy jednoczesnym po-
szanowaniu krajobrazu.

Projektujemy dla wszystkich, bez barier
architektonicznych, wiekowych i społecz-
nych: dla dzieci, młodzieży, osób star-
szych i zwierząt. Przyczyniamy się do
zdrowszego stylu życia mieszkańców zur-
banizowanych przestrzeni. Nasze optymi-
styczne podejście do świata, energia, pra-
cowitość, sumienność, szacunek do wszyst-
kich oraz przede wszystkim kompetencje
gwarantują powodzenie każdego projektu,
a także pozwalają na utrzymanie stałych
klientów, którzy chętnie wracają do nas po
nowe projekty.

Ekologia buduje przyszość
Dbamy o siebie i otaczający nas kra-

jobraz. Jesteśmy świadomymi użytkowni-
kami przestrzeni. Wiemy, że mamy wpływ
na to, jak wygląda nasz kraj i jak będzie wy-
glądać w przyszłości. Od wielu lat działa-
my proekologicznie. Zanim jeszcze stało się
to modne – segregowaliśmy odpady, oszczę-
dzaliśmy wodę, prąd, papier, nie kupowa-
liśmy wody w butelkach, używaliśmy środ-
ków nietestowanych na zwierzętach, wyłą-
czaliśmy kaloryfery, gdy otwieraliśmy okna.

W dzisiejszym świecie dążącym do
zabetonowania przestrzeni ważne jest do-
strzeganie możliwości, jakie niesie ze sobą
aranżacja z wykorzystaniem zieleni. Wpro-
wadzajmy florę do wnętrz, umieszczając
w odpowiednich pomieszczeniach odpo-
wiednio dobrane gatunki. Rośliny różnią się
swoimi funkcjami – oczyszczają powietrze,
wprowadzają spokój, pozwalają się wyci-
szyć, wydają przyjemną woń, a przede
wszystkim cieszą oko swą urodą.

W biurach, w których często spędzamy
po osiem godzin dziennie wpatrzeni w mo-
nitory, dobrze dobrana zieleń zapewnia nie
tylko lepszej jakości powietrze, ale też uko-
jenie dla oczu. Co więcej, gwarantuje pod-
niesienie wydajności naszej pracy oraz
zmniejszenie uczucia zmęczenia. Wpływa
to na komfort pracy, a w efekcie podnosi za-
dowolenie pracownika i jego pracodawcy.
Firma LandAR Projects sp. z o.o. zachęca
do tworzenia zielonych biur – tzw. Healthy
place.

O potrzebie zwiększenia ilości roślin-
ności w miastach świadczy także fakt
umieszczania jej wewnątrz blokowisk, na ta-
rasach, dachach czy przystankach auto-
busowych. Coraz modniejsze stają się ak-
cje, w ramach których możemy „adopto-
wać” donicę w mieście i dbać o jej stan czy
samodzielnie sadzić drzewa. Uczy to sza-
cunku wobec przyrody i własnej pracy.

Chętniej chronimy te obszary, na które
mamy wpływ. Nie pozwolimy wyciąć po-
sadzonego przez nas drzewa, by umieścić
tam kawałek nowego chodnika, będziemy
walczyć o rekompensatę, poczujemy złość,
gdy ktoś zniszczy kwiaty w „naszej” doni-
cy, nauczymy nasze dzieci, jak dbać o śro-
dowisko, zwrócimy uwagę na rzeczy, któ-
rych dotychczas nie dostrzegaliśmy.

Należymy do UN Global Compact
– największej na świecie inicjatywy ONZ na
rzecz społecznej odpowiedzialności bizne-
su i wspierania zrównoważonego rozwoju.
Poza pracą mamy czas na pasje, podróże,
książki, sztukę, taniec, dobrą muzykę, sport
i kulinarne przygody. Ważna są dla nas ro-
dzina, przyjaciele i ludzie wokół.

Nasza „młodsza siostra”
Od trzech lat istnieje również spółka

pod nazwą LandCOM Projects sp. z o.o.,
którą można nazwać naszą młodszą siostrą.
Mimo krótkiego czasu funkcjonowania na
rynku firma zdobyła już uznanie wielu sa-
morządów w Polsce. Czerpie ona z do-
świadczenia firmy LandAR Projects sp. z o.o.
i stale się rozwija.

Co dalej?
Nigdy się nie zatrzymujemy. Wiemy, że

stać nas na jeszcze więcej. Dążymy do osią-
gania naszych celów, a poprzeczkę zawie-
siliśmy sobie naprawdę wysoko. Wierzymy,
że każdy kolejny rok będzie coraz lepszy
i przyniesie dużo ciekawych wywzań. Roz-
wiązania, jakie proponujemy w naszych pro-
jektach, mają być nie tylko innowacyjne, no-
woczesne i podążające za trendami, ale
zgodne z naturą, dzięki czemu projektując
mamy czyste sumienie. Wierzymy, że uda
nam się podbić nie tylko rynek krajowy, ale
także zagraniczny. Zostawiamy po sobie
przede wszystkim coś trwałego, co będzie
funkcjonowało przez lata. Mimo ciągle po-
dejmowanych nowych wyzwań, mamy siłę,
czas i chęci na kolejne przygody z kształ-
towaniem przestrzeni.

Czego można nam życzyć?
Kolejnych dziesięciu, dwudziestu, trzy-

dziestu lat pracy z takim zaangażowa-
niem, dumą i dbałością o krajobraz i sa-
mych siebie. Nieustannego rozwoju i osią-
gania kolejnych celów. Bez względu na to,
kim chcemy zostać w przyszłości i jakie ma-
rzenia realizować, należy być wytrwałym
i śmiało stawiać kolejne kroki do celu. Ro-
bimy to i mamy nadzieję, że niedługo bę-
dziemy cieszyć się z kolejnych sukcesów.
Może też pomożemy uwierzyć innym, że
warto nad sobą pracować, a dobrze za-
projektowana przestrzeń tylko nam w tym
pomoże.

Mariola Hałko
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Rozmawia BARBARA JOŃCZYK

– Na szczęście ustawa o kredytach zabrania pośrednikom pobierania opłat za usługi. Cieszę
się, że wprowadzono taki zapis w ustawie, gdyż spotykałem się z klientami, którzy płacili po-
średnikom. Uważam, że to nieetyczne i karygodne, ponieważ nasze wynagrodzenia pochodzą
z banku i są przyznawane za sukces, jakim jest wypłata kredytu – mówi Robert Furtak, eks-
pert kredytowy.

Zawsze do dyspozycji klienta

Na czym polega praca doradcy kredyto-
wego?

Moja polega na pomocy w uzyskaniu
kredytu mieszkaniowego. Przychodzący
do mnie klienci oczekują, że pomogę im
uzyskać kredyt na zakup mieszkania. Jak
wiadomo, interesanci mogą mieć różną sy-
tuację finansową. Dzięki mojemu doradz-
twu składają wnioski kredytowe w tych ban-
kach, w których mają zdolność kredytową
i które akceptują minimalny wkład własny.
Zawsze staram się wynegocjować dla usłu-
gobiorcy najkorzystniejszą ofertę, bez pro-
wizji. To oznacza zmniejszenie kosztów
związanych z udzieleniem kredytu. Działam
z polecenia, więc niezmiennie dbam, by
klient miał jak najlepsze oprocentowanie
i jak najniższą ratę kredytu.

Służę również pomocą w sytuacjach,
gdy klient ma już kredyt i potrzebuje kogoś
godnego zaufania w oddziale banku. Czę-
sto pojawia się też pytanie o możliwość
zmiany zabezpieczenia zaciągniętego już
kredytu.
Czy każdy może zostać doradcą kredy-
towym? Jakie należy mieć predyspozycje
do tego zawodu?

Teoretycznie może nim zostać każdy, kto
uzyska wpis na listę Komisji Nadzoru Fi-
nansowego, ale z mojego doświadczenia wy-
nika, że nie wszyscy nadają się do tej pro-
fesji. To zawód wymagający wysokiej etyki.
Dzięki mnie klienci uzyskują kredyt na za-
kup mieszkania czy domu i spłacają go przez
np. 30 lat. To dla usługobiorcy ogromne zo-
bowiązanie finansowe, które znacząco
wpływa na jego życie. W takich kwestiach
należy być całkowicie uczciwym wobec
człowieka zdającego się na twoją eksperty-
zę – odpowiedzialność jest wielka. Ponad-
to świadczenie solidnych i etycznych usług
zawsze owocuje napływem kolejnych reko-
mendacji. Kiedyś miałem klienta, któremu
wprost powiedziałem, że dostał najgorszy
możliwy kredyt, ale tylko na taki mógł liczyć
w aktualnej sytuacji finansowej. Zapropo-

nowałem mu, że gdy tylko jego położenie się
zmieni, pomogę mu przenieść zadłużenie do
innego banku. Tak też się stało, po sześciu
miesiącach ponownie zgłosił się do mnie
i przenieśliśmy kredyt. W efekcie rata spa-
dła o 400 zł. W pośrednictwie kredytowym
trzeba być na bieżąco ze zmianami w sek-
torze bankowym, nowymi ofertami, ogra-
niczonymi czasowo promocjami. Czasem
trzeba działać bardzo szybko.

Ważnym elementem mojej pracy jest go-
dzenie ze sobą aspiracji, marzeń i emocji
klienta z bezduszną machiną bankową, su-
rowymi wyliczeniami i wytycznymi. To
niełatwe zadanie. Bywały sytuacje, w któ-

rych wraz z analitykiem szukaliśmy takie-
go rozwiązania, by klient otrzymał kredyt,
nie tracąc jednocześnie 50 tysięcy zadatku
wpłaconego sprzedającemu.

Pamiętam, jak zadzwoniła do mnie
klientka i przedstawiła mi swoją sytuację za-
wodową. Dostała dwie decyzje odmowne
na prośbę o udzielenie kredytu. Zapytałem,
czy złożyła wnioski w tym i w tym banku.
Odpowiedziała twierdząco i zaskoczona za-
pytała, skąd to wiem. Wyjaśniłem – akurat
te banki nie akceptują jej dochodu. Na ko-
niec rozmowy oznajmiła mi, że sprawa jest
nagląca, bo pojutrze wyjeżdża za granicę.
Już następnego dnia skompletowałem

Fot. materiały prasowe

Ważnym elementem mojej pracy jest godzenie
ze sobą aspiracji, marzeń i emocji klienta 
z bezduszną machiną bankową, surowymi 
wyliczeniami i wytycznymi
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wszystkie potrzebne dokumenty. Rzeczona
pani tuż po powrocie do kraju podpisała
umowę kredytową. Podczas dopełniania
formalności przyznała się, że gdyby nie
moja pomoc, straciłaby 50 tysięcy zł zadatku
wpłaconych kontrahentowi.
Czy praca doradcy kredytowego to in-
tratny zawód?

Tak, to opłacalne zajęcie. Jak w każdym
zawodzie, wszystko zależy od kwestii indy-
widualnych, włożonego czasu, energii, ser-
ca. Jestem bardzo zaangażowany w moją
profesję, poświęcam jej wiele wysiłku i pra-

cuję z pasji. Ten zawód wypełnia mnie bez
reszty. Wszystko ma oczywiście swoją cenę
– wakacje, na które wyjeżdżam, spędzam
niestety z telefonem i laptopem w ręku.
Czy w sytuacji kryzysu polskiej gospodarki
związanego z pandemią są banki lub inne
instytucje finansowe, które wspomaga-
ją przedsiębiorców pomimo ich złej kon-
dycji finansowej?

To jest pytanie do osób, które zajmują
się kredytami dla firm, ja tego nie robię. Kie-
dyś postanowiłem, że chcę specjalizować się
w jednym i być w tym najlepszy. Mogę tyl-
ko powiedzieć, że w obecnych warunkach
ekonomicznych trudniej jest otrzymać kre-
dyt mieszkaniowy.
Kiedy nie warto korzystać z kredytu?

Biorąc kredyt trzeba się zastanowić, czy
będzie nas stać na jego spłatę. Aktualnie sto-
py procentowe (składnik oprocentowania)
są bardzo niskie, a co za tym idzie – spa-
dły również raty, ale trzeba brać pod uwa-
gę, że sytuacja może ulec zmianie. Czy wte-
dy będzie nas stać na płacenie raty kredy-
tu wyższej o np. 500 zł? Do zaciągania po-
życzek trzeba podejść chłodno i trzeźwo, nie
kierować się emocjami.
Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy
korzystający z zewnętrznych źródeł fi-
nansowania?

Zadzwoniła do mnie mama mojej
klientki. Podczas rozmowy powiedziała mi
o kredycie wziętym na złych warunkach.
Poinformowałem ją o dwutygodniowej
możliwości odstąpienia od umowy. Poszła
za moją radą i rozwiązała kontrakt. Poja-
wiła się u mnie dwa dni później z doku-
mentami dotyczącymi nowego kredytu. Po-
wiedziała, że prowizja, jaką by musiała za-
płacić za kredyt, gdyby nie wypowiedzia-
ła umowy, wynosiłaby 30 tysięcy zł. Ja po-
mogłem znaleźć jej ofertę z prowizją w wy-

sokości dwóch tysięcy. Klientka kierowa-
ła się emocjami, poszła do przedstawiciela
banku, a ten w dobrej wierze pomógł jej
uzyskać kredyt w tym banku. Jednak ja,
mając do dyspozycji wszystkie banki,
wiem, gdzie można uzyskać najlepszą
ofertę z najniższą prowizją. Ubiegając
się o kredyt warto, gdy nie mamy zaufa-
nej osoby, skorzystać z porad kilku po-
średników kredytowych. To da gwarancję
uniknięcia oszustwa.
Kiedy warto skorzystać z kredytu firmo-
wego, a kiedy z kredytu odnawialnego?

Firmowy przyznawany jest na kilka
lat i jeśli zmieni się nasza sytuacja finan-
sowa, bank nie wypowie nam pożyczki. Od-
nawialnego udziela się zazwyczaj na rok. Po
upłynięciu tego okresu bank może, ale nie
musi, przedłużyć finansowanie. Ma prawo
zażądać nowych dokumentów finanso-
wych, a po ich ewaluacji rozwiązać umo-
wę. Przedłużenie zaś może wiązać się z gor-
szymi warunki kredytowymi.

Jeśli potrzebujemy pieniędzy tak na
wszelki wypadek, wtedy kredyt odnawialny
jest dobrym wyborem, w innej sytuacji
rozwiązania ratalne są lepsze. 
Jakimi zasadami powinien kierować się
klient przy wyborze oferty kredytowej?

Zacznę może z drugiej strony – od za-
sad, jakimi nie powinien się kierować. Na
pewno należy wykluczyć z równania sen-
tymenty. Klienci często idą po kredyt do
banku, w którym mają konto od lat. Są prze-
konani, że bank, który ich zna, da najlep-
sze warunki. W kredytach firmowych może
i tak jest, ale nie w hipotecznych. Szukając
pożyczki, należy kierować się oprocento-
waniem i prowizją. Do nowego banku
przyzwyczaimy się, a gdy płacimy niższą
ratę, realnie zostaje nam więcej pieniędzy
w portfelu.

Miałem kiedyś klientkę, która poinfor-
mowała mnie, że za dwa lata sprzedaje
otrzymane w spadku mieszkanie. W związ-
ku z tym wybraliśmy bank z nieco wyższym
oprocentowaniem, ale za to bez prowizji za
udzielenie i bez opłat za wcześniejszą spła-
tę. W ten sposób ratę miała o 30 zł wyższą,
jednak oszczędziła kilka tysięcy na innych
kosztach.
Czy oferta kredytowa w banku jest tań-
sza niż u pośrednika?

Nie, banki mają taką samą ofertę dla
starych i nowych klientów. Oferta jest taka

sama dla klienta, który przyjdzie z ulicy ubie-
gać się o kredyt, jak i dla pośrednika. Jed-
nak składając wniosek przez pośrednika
mamy szersze pole do negocjacji oraz
większą pewność otrzymania kredytu. Do-
datkowo, składając wniosek bezpośrednio
w banku, często jesteśmy zmuszeni osobi-
ście dostarczać dokumenty do placówki.
Gdy przyjmuję zlecenie, biorę na siebie
wszelkie obowiązki związane ze złożeniem
wniosku. Dostarczam i odbieram nie-
zbędne dokumenty, docieram do dewelo-
pera lub do domu klienta. Staram się, by
udział kredytobiorcy był minimalny. Jestem
bardzo elastyczny w kwestii godzin pracy
– jeśli trzeba, spotykam się z klientami rów-
nież w soboty i w późnych godzinach wie-
czornych. Klient składający wniosek bez-
pośrednio w banku nie może liczyć na te
udogodnienia.
Czy może nam pan zdradzić, po czym po-
znać, czy broker kredytowy jest profe-
sjonalistą i będzie w stanie nam pomóc?

To trudne pytanie. Warto iść do kogoś
z polecenia. Jeśli jednak trafiamy do kogoś
z przypadku, zwykle można wyczuć, że po-
średnik wie, o czym mówi – swobodnie wy-
powiada się, jakie banki proponuje, zada-
je konkretne pytania, na pytania klientów
odpowiada jasno i rzeczowo.
Gdzie klient ma większą szansę uzyskać
kredyt, u brokera czy bezpośrednio
w banku?

U pośrednika, ponieważ pośrednik
składa wnioski do kilku placówek, tym
sposobem zwiększając szansę na otrzy-
manie kredytu. Banki są w dzisiejszych cza-
sach scentralizowane. Zarówno wniosek
składany w oddziale, jak i u pośrednika, tra-
fia do centrali banku. Analityk pobiera wnio-
sek zgodnie z kolejnością wpłynięcia.
Czy usługi doradców są bardzo drogie? 

Na szczęście ustawa o kredytach za-
brania pośrednikom pobierania opłat za
usługi. Cieszę się, że wprowadzono taki za-
pis w ustawie, gdyż spotykałem się z klien-
tami, którzy płacili pośrednikom. Uważam,
że to nieetyczne i karygodne, ponieważ na-
sze wynagrodzenia pochodzą z banku i są
przyznawane za sukces, jakim jest wypła-
ta kredytu.

Jeśli klient przychodzi do oddziału,
bank i tak płaci pracownikowi placówki pen-
sję i premie, opłaca lokal. Pośrednikom bank
płaci za klienta, który wziął kredyt. To
uczciwa sytuacja.
Jak można się z Panem skontaktować?

Dzwoniąc pod numer 504 436 125 lub
pisząc maila na adres robert@robertfur-
tak.com

Działam głównie na rynku wojewódz-
twa mazowieckiego, ale pomogę każdemu,
niezależnie od miejsca zamieszkania. W dzi-
siejszych czasach wnioski można wysyłać
w formie skanów. �

Działam głównie na rynku województwa 
mazowieckiego, ale pomogę każdemu, 
niezależnie od miejsca zamieszkania
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Krzysiek jako czternastolatek miał mamę, tatę, siostrę, która była w ciąży, i przyszłego szwa-
gra. Teraz ma tylko mamę. Ojca zabrał nowotwór. Siostrę i jej narzeczonego – wypadek sa-
mochodowy. Doszło do niego, gdy jechał razem z nimi do Łagiewnik, by pomodlić się za
zmarłego pół roku wcześniej tatę. To jedna z wielu historii, które naznaczyły życie pod-
opiecznych Fundacji „Nadzieja”.

Walka o bezpieczeństwo to wspólny wysiłek

Rugbista w natarciu
Krzysiek chciał zostać piłkarzem. Dziś

ma porażenie czterokończynowe i niedo-
słuch prawego ucha, które spowodowały
poniesione w wypadku samochodowym ob-
rażenia – otwarte złamania rąk i nóg oraz
stłuczenia głowy. Jaka była zabójcza pręd-
kość, która do tego doprowadziła? Około
30–40 kilometrów na godzinę. Jechali
w deszczu, wpadli w poślizg. Mimo że
w tamtym momencie chłopiec stracił szan-
sę na życie w zdrowiu i samodzielność,
nadal walczył. Krzysiek został rugbistą na
wózku, tancerzem i kierowcą. Jednak i to nie
trwało długo. Uległ kolejnemu wypadkowi.
Zdarzyło się to, gdy przenoszono go na
wózku przez wyboistą drogę. Pomagający
mu mężczyzna przypadkowo upuścił go,

powodując uraz głowy. Dziś Krzysiek nie
wychodzi już za próg domu. Zastanawia się,
co będzie dalej, co będzie, kiedy odejdzie też
jego mama.

Wystarczyła chwila
Ewa, wsiadając rano do samochodu,

nie wiedziała, że robi to ostatni raz o wła-
snych siłach. Jadąc do pracy z koleżanką,
straciła przytomność za kierownicą. Ude-
rzyła w drzewo. Pod wpływem szoku za-
miast hamulca docisnęła gaz. Ze szpitala
wyjechała na wózku z urazem kręgosłupa
i porażeniem czterokończynowym. Reha-
bilituje się, stale dostosowuje do nowej co-
dzienności, w której mycie zębów to praw-
dziwe wyzwanie. Ewa najbardziej w życiu
kochała kwiaty i męża, który teraz opieku-
je się nią na pełen etat. Marzyła, że po od-
chowaniu synów zobaczy świat, wyruszy
w daleką podróż. Dziś najdalszą wyprawą,
na jaką może sobie pozwolić, jest spacer po
niedalekiej wiejskiej drodze.

Tragiczny skrót
Arek był miesiąc przed swoim ślubem,

jego marzeniem było założenie rodziny
z ukochaną Edytą. Śpieszył się, więc skró-
cił sobie drogę – przebiegł po torach tuż
przed pociągiem. Niestety nie zdążył
umknąć maszynie, która potrąciła go i po-
jechała dalej, zabierając ze sobą jego do-
tychczasowe życie i plany. On został sam
na betonowej płycie. Poważne uszkodzenie
mózgu uwięziło go w jego własnym ciele.
Ma afazję, ale pragnie i szuka kontaktu
z drugim człowiekiem. Wypowiada jedynie
niejasne słowa i wykonuje gesty, które ro-
zumie tylko jego mama. Edyta opiekowa-
ła się nim przez lata, jednak dziś mieszka
w Szkocji. Mimo to dzwoni codziennie. Arek
nie boi się pociągów, zapewne nie wie, co
spowodowało jego stan.

Życiowy reset
Paweł był informatykiem po studiach do

czasu, gdy pijany kierowca zresetował jego
życie. Wracał z koleżankami pieszo z pra-
cy, stosując się do przepisów. Nie uchroniło
go to przed dwoma promilami we krwi
sprawcy. Koleżanki wróciły do pracy, on już
nie. Uraz ośrodkowego układu nerwowego
posadził go na wózku, odbierając też mowę
i przez lata budowane kompetencje. Wal-
cząc o pełnosprawność, przeżył swoje dru-
gie dzieciństwo, uczył się wszystkiego od
nowa. W końcu, dzięki pracy i wytrwałości,
wstał. Dziś biega po dziesięć kilometrów. Po
raz kolejny uczy się informatyki i angiel-
skiego, bo marzy o powrocie do zawodu
i założeniu rodziny. Miał więcej szczęścia
niż jego ojciec, który zginął w wypadku, gdy
Paweł miał trzynaście lat.

Metoda małych kroczków
Szczęście jest bardzo blisko, więc ma-

łymi krokami można do niego dojść – mówi
Daria. Jej kroki po ponad piętnastu latach
rehabilitacji są małe i chwiejne, ale samo-
dzielne. Cztery lata zajęło jej odzyskanie
mowy, jednak porozumiewanie się nadal
przychodzi jej z trudem. Przy obrażeniach,
których doznała, stopień jej sprawności to
prawdziwy cud. Pierwszy rok po wypadku
była w stanie wegetatywnym. Tragiczny in-
cydent spowodował krwiaka podtwardów-
kowego, konieczne było wycięcia połowy
czaszki na czas leczenia. Wszystko zaczę-
ło się od niedzielnej przejażdżki z mamą
i siostrą Dianą. Diana miała mniej szczę-
ścia. Wypadła z koziołkującego samocho-
du i zginęła na miejscu. Mama, widząc jak
obficie córka krwawi z rany na głowie, nie
wiedziała, czy prosić Boga o jej uratowanie,
czy śmierć. Daria wyglądała jakby spała.
Każdy może osiągnąć cel i szczęście – mówi
Daria. Dziś spełnienie daje jej młodsze ro-

Aleksandra Kieres

Prezes Zarządu Fundacji „Nadzieja”
Osób Poszkodowanych w Wypad-
kach Drogowych OPP

Fot. materiały prasowe



przedsiebiorcy@eu    77

Twarze BIZNESU

dzeństwo, a za cel obrała sobie założenie
własnej rodziny.

Podcięte skrzydła
Szczęściem Mirka jest latanie. Potrze-

ba 1500 wylatanych godzin, aby zostać pi-
lotem liniowym. Mirek miał na koncie o jed-
no zero więcej. Wystarczyło jednak kilka se-
kund zielonego światła na przejściu dla pie-
szych, by łamiący przepisy kierowca cię-
żarówki pozbawił go nogi i uziemił na do-
bre. W efekcie Mirek stracił uprawnienia lot-
nicze. Niebo było jego drugim domem od
szesnastego roku życia. Mówił o sobie, że
jest – jak kiwi – ptakiem, który musi chodzić
po lądzie. Niebo przemierza dziś jedynie
w symulatorach, ucząc kolejnych kandy-
datów na pilotów. Wznawia też procedu-
ry do ponownego uzyskania licencji lotni-
czej. Przekazuje swoją pasję córce, ucząc ją,
że największą wartością jest bezpieczne lą-
dowanie.

Zdrowa ambicja
Bezpieczny powrót nie był dany pięknej

Magdalenie – wzorowej i lubianej uczennicy,
która jechała autobusem do koleżanki. Wy-
szła zza niego wprost pod samochód.
Wpadła w pięciomiesięczną śpiączkę, mia-
ła połamane kończyny, obojczyk, przesuniętą
miednicę i stłuczenie pnia mózgu. Po wy-
budzeniu rozpoznała wszystkich bliskich.
Jednak to był tylko początek wyzwań. Mówi
zrozumiale, choć z trudem. Od ponad
szesnastu lat nie kontroluje wszystkich ru-
chów przez niedowład czterokończynowy
i napady padaczkowe. Z dawnego życia po-
została jej ambicja – codziennie ćwiczy mózg
krzyżówkami i kostką Rubika. Uczęszcza też
na warsztaty rehabilitacyjne, gdzie zdoby-
ła nowych przyjaciół. Rodzice Magdy za-
stanawiają się, co będzie z ich córką, gdy ich
zabraknie.

Ojcowski wzór do naśladowania
Piotrek jechał do pracy na rowerze bez

odblasków. Potrącił go kierowca podczas
wyprzedzania innego auta. Śpiączka i zła-

mana miednica przyprawiły go o poważne
odleżyny. Dziś jeździ na wózku po wyko-
nanym przez sąsiadów chodniku, ale wal-
czy o odzyskanie sprawności. Jego moty-
wacją jest syn Fabian – zapalony piłkarz.
Piotr czasem gra z chłopcem w nogę, stoi
wtedy na bramce. Marzy o tym, by kiedyś
wybiec z nim na boisko. Póki co, stara się
być wzorem dla swojego synka, mimo
swojej niepełnosprawności rąbie drewno
i zajmuje się zwierzętami na gospodarstwie.
Czeka na specjalną protezę miednicy.

Droga do odkupienia
Damian reprezentuje drugą stronę tych

historii – jest sprawcą wypadku. Wracając
z dwudniowej delegacji, potrącił ze skutkiem
śmiertelnym rowerzystę, gdy ten wykonał
niespodziewany manewr. Damian nie mógł
spać; od policji dowiedział się, że pomoc
psychologiczna przysługuje tylko ofiarom
i ich rodzinom. Nigdy nie był karany, był
trzeźwy i nie uciekł z miejsca wypadku. Sąd
uznał, że najlepszą dla niego pokutą będzie
zamknięcie na dwa lata w więzieniu. Zaczął
wyrok, gdy jego żona była w ósmym mie-
siącu ciąży. Odsiadując karę, miał dużo cza-
su na przemyślenie wszystkiego. Doszedł do
wniosku, że głównym powodem wypadków
jest czynnik ludzki. Dlatego Damian chce
przyczynić się do wdrożenia w Polsce sa-
mochodów autonomicznych. By zadość-
uczynić wyrządzonym krzywdom, został też
wolontariuszem w naszej organizacji. Mar-
twi go przyszłe pytanie syna o to, czy zabił
kiedyś człowieka. Nie wie, co mu odpowie.

Nasza misja
Krzysztof Blusiewicz, Ewa Grodzińska,

Arkadiusz Wiechetek, Paweł Raszewski,
Daria Sadokierska, Mirosław Grzelak,
Magdalena Zaremba, Piotr Boratyński to
zaledwie ośmiu spośród bardzo wielu in-
nych podopiecznych Fundacji „Nadzieja”
Osób Poszkodowanych w Wypadkach Dro-
gowych. Ośmiu – tylu ludzi codziennie tra-
ci życie na polskich drogach. Misją „Na-
dziei” jest pomoc ofiarom i zapobieganie

wypadkom drogowym, do których średnio
każdego dnia dochodzi dwadzieścia dzie-
więć razy. Często poszkodowanymi stają się
również osoby postronne, np. osierocone
dzieci. Doznane urazy fizyczne i psychicz-
ne, traumy powypadkowe zostawiają trwa-
ły ślad, a proces ponownego układania ży-
cia jest powolny i bolesny. Rehabilitacja nie-
wątpliwie pomaga, zazwyczaj jednak trwa
lata lub całe życie, a wszelkie jej efekty za-
wsze narażone są na regres. 

Przede wszystkim zapobiegać!
Profilaktyka natomiast pomaga całko-

wicie. Stąd, za pośrednictwem naszej fun-
dacji, tych dziewięciu „Ambasadorów Na-
dziei” zostało bohaterami programu „Se-
kundy, które zmieniły życie” emitowanego na
kanale TVP1. Mogli opowiedzieć w nim swo-
je tragiczne historie, dotrzeć do świadomo-
ści osób podatnych na popełnianie prze-
stępstw drogowych, tym samym przeciw-
działać straszliwym skutkom wypadków,
które dotykają dziesiątki tysięcy ludzi każdego
roku. Już od ponad szesnastu lat nasza fun-
dacja niesie nadzieję na lepsze i bezpiecz-
niejsze warunki na drogach. Chcemy zara-
zić naszą ideą całe społeczeństwo, dlatego
przez kampanie medialne i internetowe za-
chęcamy wszystkich, by zgłaszać do nas po-
mysły na poprawę bezpieczeństwa. 

Bezpieczeństwo jako gest zbiorowy
To jednak bardzo złożone zagadnienie,

które wymaga szerszego podejścia. Stąd też
organizowany przez nas II Ogólnopolski
Konwent będzie nosić tytuł: „Współpraca
międzysektorowa i innowacje na rzecz
bezpieczeństwa drogowego”. Wydarzenie
odbędzie się 02 października 2020 roku lub
06 maja 2021 roku w NOT Warszawa, data
będzie zależna od stopnia zagrożenia epi-
demiologicznego. Zapraszamy serdecznie
https://fundacjanadzieja.com/pl/podstro-
na/131.html  Razem wypracujmy i wpro-
wadźmy odpowiednie rozwiązania. Każda
myśl, każdy głos i każde działanie ma zna-
czenie. To nasze wspólne zadanie! �
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W BUSINESSTHINK zajmujemy się wsparciem w budowie i rozwoju firm – zarówno startupów,
jak i przedsiębiorstw na późniejszym etapie rozwoju. Podejmujemy wszechstronne działania
dostosowane do potrzeb każdego klienta. Łączymy ludzi i biznesy. Wyznajemy zasadę: od
pomysłu do realizacji. Dlatego najważniejsze dla nas jest podejście systemowe, a nie jedynie
doraźne rozwiązywanie powstałych problemów. 

Każdy klient jest inny
BUSINESSTHINK SP. Z O.O.  – BIZNESOWE MYŚLENIE!
Pracuję z Firmami i dla Firm – dla Ciebie!

Personalizacja usług
Każdorazowo staramy się dotrzeć do ich źródła, przed-

stawić sposoby ich rozwiązania oraz zaproponować strate-
gię działania na przyszłość. Często odbywa się to przy czyn-
nym udziale klienta. Chcemy, by przedsiębiorca czuł się z nami
bezpiecznie i w każdym momencie mógł liczyć na nasze wspar-
cie. Praca jest naszą pasją, dlatego we wszystkie projekty, poza
wiedzą ekspercką i doświadczeniem, wkładamy dużo serca.

Zaplecze eksperckie
Współpracujemy z wieloma ekspertami z różnych dzie-

dzin, m.in. w zakresie prawa, podatków, pozyskiwania dotacji
unijnych czy nowych technologii. Osobiście i z pomocą spe-
cjalistów zajmujemy się pozyskaniem finansowania dla firm,
ubezpieczeniami, dotacjami unijnymi, poradami prawnymi,
szkoleniami o szerokim zakresie oraz ekologicznymi roz-
wiązaniami. Współdziałamy również z ekspertami z dziedziny
energetyki, przy ich asyście przeprowadzamy audyty ener-
getyczne oraz zajmujemy się optymalizacją kosztów energii.
Posiadamy także unikatowe rozwiązania z dziedziny zanie-
czyszczeń powietrza w pomieszczeniach biurowych czy pry-
watnych mieszkaniach. W czasie pandemii klienci mogą li-
czyć na wsparcie w zakresie uzyskania środków z tzw. tarczy
antykryzysowej.

Dodatkowo od kilku lat razem z Kancelarią Radcy
Prawnego Beaty Sobierajskiej zajmujemy się ochroną kon-
sumentów w sprawach kredytów frankowych. �

Fot. materiały prasowe

Beata Chrząstkowska
Od trzydziestu lat jest obecna na rynku bankowości i finan-
sów. Pracowała dwadzieścia pięć lat w międzynarodo-
wych korporacjach bankowych jako manager wysokiego
szczebla. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień, w tym tytuł
„Bankier Roku” przyznawany dziesięciu najlepszym dyrek-
torom banków. Jest Ekspertem w zakresie finansów.
Doświadczenie nabyte przez lata umożliwiło jej rozpoczę-
cie własnej działalności, którą z sukcesem rozwija już od
siedmiu lat. Obecnie, z uwagi na coraz większą skalę biz-
nesu i poszerzenie zakresu oferowanych usług, nastąpiła
zmiana formy prowadzonej działalności na spółkę z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, w której Beata Chrząstkow-
ska pełni funkcję członka zarządu.

Beata Chrząstkowska
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O spowolnieniu w gospodarce mówiono dość odważnie niemal na całym globie już
w 2019 roku, jednak jego główną przyczyną miał być cykl gospodarczy. Jak długo bowiem
można rozwijać się w iście sportowym tempie, hołdując zasadzie: „dalej, wyżej, szybciej”?
W końcu przychodzi czas na odpoczynek, przegrupowanie sił i przygotowanie do powrotu na
drogę rozwoju. Ta chwila oddechu należała się polskiej gospodarce, chociażby ze względu na
trzydziestoletni okres nieprzerwanego wzrostu PKB. W tym kontekście prognozowano, że ten
trend będzie kontynuowany w 2020 roku, ale oczekiwany poziom wzrostu miał być niższy niż
w poprzednich latach.

MŚP kontra Covid-19 i lockdown

Pandemia i lockdown zamiast 
spowolnienia gospodarczego

Rzeczywistość okazała się mniej opty-
mistyczna. Zamiast chwili oddechu mieli-
śmy czas niemalże bezdechu. Zamiast
spowolnienia gospodarczego – pandemię
i lockdown. Nowa sytuacja zaskoczyła
praktycznie wszystkich. W krótkim czasie
jedynym priorytetem stała się walka z ko-
ronawirusem, leczenie zakażonych i zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu się choroby.
Niektóre branże wstrzymały działalność,

inne mocno ją ograniczyły, znalazły się też
takie, które zyskały na tym, że zostaliśmy
w domu i podjęliśmy pracę zdalną.

Kolejne „tarcze”
Początkowo zakładano, że w trzy mie-

siące całkowicie poradzimy sobie z epide-
mią i powrócimy do normalności. Potem
okazało się, że okres ten będzie trwał dłu-
żej. Jak długo? Cóż, termin definitywnego
końca pandemii jest ciężki do określenia.
Stąd przyjęte u nas rozwiązania prawne
określane mianem tarcz zyskują kolejne nu-
mery. Składa się na nie około dziesięcior-
ga ustaw i dwustu rozporządzeń – łącznie
to blisko 800 stron całkowicie nowego
prawa. Wiadomo już, że dotychczasowe re-
gulacje antykryzysowe będą musiały być do-
stosowywane w miarę rozwoju sytuacji.

Tarcza antykryzysowa i oferowana w jej
ramach tarcza finansowa Polskiego Fun-
duszu Rozwoju miały pomóc przetrwać
pierwszy okres pandemii. Ich mechanizm
działania miał być z założenia prosty i po-
wszechny. W stosunku do mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw możemy po-
wiedzieć, że w dużej mierze tak to działa-
ło – świadczą o tym statystyki. Około 60 mld
złotych z tarczy trafiło do 350 tysięcy firm
zatrudniających znacząco ponad 3 milio-
ny osób. 

Dość łatwo można było zyskać trzy-
miesięczne wakacje od płacenia składek na
ZUS czy otrzymać środki z tarczy finan-
sowej dla MŚP. Ponadto można było po-
zyskać środki finansowe w ramach roz-
wiązań oferowanych w związku z pandemią
Covid-19 przez BGK, PARP czy ARP.
Głównym ich celem była ochrona miejsc
pracy.

Stopniowe odmrażanie
Zamrożenie gospodarki nastąpiło szyb-

ko i sprawnie. Odmrażanie to jednak pro-

ces etapowy i znacznie wolniejszy. O ile małe
i średnie przedsiębiorstwa mogły łatwo
pozyskać środki finansowe, to powrót na ry-
nek i odbudowanie swojej dotychczasowej
pozycji już tak proste nie było. Przyczyn
trudności jest kilka.

Nawet jeśli przez pierwszy okres lock-
downu przeszliśmy suchą stopą, nie ozna-
cza, że tak samo jest w przypadku naszych
dostawców czy klientów. Szczególnie
w przypadku dużych przedsiębiorstw, dla
których pomoc związana ze skutkami pan-
demii jest stosunkowo mniejsza, trudniej-
sza do pozyskania i, jak w przypadku tar-
czy finansowej dla dużych firm, udzielana
znacznie później niż dla MŚP.

Niektóre z branż, np. organizatorzy
eventów, transportowa, turystyczna czy
hotelarska, jeszcze długo będą wracać do
normalności, co też nie jest tożsame z od-
zyskaniem formy sprzed lockdownu. Dla
nich rozwiązania powszechnie skierowane
do MŚP częstokroć okazywały się niewy-
starczające. Stąd powstała potrzeba dedy-
kowanych dla nich „mini tarcz” z nowymi
propozycjami pomocy lub kontynuacją
dotychczasowych rozwiązań. 

Widmo pandemii i lockdownu
Stopniowe znoszenie ograniczeń wpro-

wadzonych w związku z koronawirusem
wcale nie oznacza końca pandemii i lock-
downu. Śmiało można powiedzieć, że oba
problemy pozostają aktualne i wciąż dają
nam się we znaki. Widać to w statystykach
zachorowań, konieczności noszenia ma-
seczek, zachowania dystansu społecznego,
niedostępności stolików w restauracjach.
Wszystko to podsyca podejrzenia, czy już
raz zdjęte obostrzenia nie powrócą wkrót-
ce wraz z kolejną falą zarażeń.

Musimy nauczyć się żyć z tą niepew-
nością. Historia poprzednich przypadków
pandemii każe liczyć się z możliwością ry-

Paweł Sobkiewicz
M&A Senior Manager w PKF



chłego powrotu do zdecydowanie bardziej
rygorystycznych obostrzeń sanitarnych.
Nawet po zażegnaniu stanu kryzysowego
koronawirus pozostanie z nami jeszcze
na długo. Dlatego musimy przystosować się
do nowego stanu rzeczy, uczyć się ostroż-
ności oraz higieny do czasu wynalezienia
szczepionki. Taka postawa pozwoli nam
spojrzeć w przyszłość, wyjść z izolacji, za-
cząć planować. To samo dotyczy naszych
przedsiębiorstw. 

Adaptacja do nowej rzeczywistości
Pandemia i lockdown na stałe zmieniły

otaczającą nas rzeczywistość nie tylko za
sprawą rozwiązań prawnych, lecz przede
wszystkim zmiany naszych zachowań,
przyzwyczajeń czy nawet potrzeb. Okaza-
ło się, że sprawy, które dotychczas wyma-
gały od nas stawienia się osobiście, teraz
można załatwić zdalnie. Możemy odebrać

recepty przez internet, w sklepach, gdzie
jeszcze niedawno dostępna była tylko płat-
ność gotówkowa, dziś prawie każda trans-
akcja dokonywana jest za pomocą karty czy
telefonu. Zmieniają się też nawyki konsu-
menckie – chętniej kupujemy przez inter-
net, zamiast dużych zakupów raz na ty-
dzień w hipermarkecie robimy je częściej
w małym sklepie osiedlowym. Spotkania
w salach konferencyjnych ustąpiły miejsca
telekonferencjom. Przykłady zmian moż-
na mnożyć praktycznie w nieskończo-
ność. Większość z nich jesteśmy zmusze-
ni zaakceptować i dostosować do nich
świadczoną przez nas usługę lub oferowany
produkt.

Rozwiązania na przyszłość
Dostosować naszą małą lub średnią fir-

mę do nowych realiów możemy na wiele

sposobów. Wygranymi będę te podmioty,
które potraktują kryzys wywołany pande-
mią i zamrożenie gospodarki jako okazję do
zarażenia się „wirusem” szansy i odwagi.
Mam tu na myśli wdrożenie nowego lub
zmodyfikowanego produktu czy usługi,
ewentualnie wdrożenia rozwiązań, na któ-
re dotąd śmiałości lub czasu nam brako-
wało.

Instrumenty, jakimi można się przy tej
okazji posłużyć, a które może w normalnych
okolicznościach nie cieszyłyby się akcep-
tacją, teraz będą przyjmowane ze zrozu-
mieniem. Należy do nich zaliczyć rozwią-
zania oferowane nam przez prawo upa-
dłościowe czy restrukturyzacyjne. W nor-
malnym życiu gospodarczym są one po-
strzegane negatywnie, mają świadczyć o biz-
nesowej nieudolności czy porażce. Tym-
czasem dobrze zaplanowany i przeprowa-
dzony z chirurgiczną precyzją pre-pack albo

uproszczone postępowanie restrukturyza-
cyjne mogą dać przedsiębiorstwu drugie ży-
cie, utrzymać jego dorobek, pozycję ryn-
kową i miejsca pracy. W tym samym celu
można posłużyć się środkami finansowy-
mi oferowanymi na preferencyjnych wa-
runkach nie tylko dla ratowania płynności,
ale także dla sfinansowania inwestycji o cha-
rakterze innowacyjnym i rozwojowym.

Ciekawą sytuację stworzyło obcięcie
stóp procentowych prawie do zera.
Uwzględniając inflację, trzymanie środków
finansowych na lokacie bankowej równa się
topieniu posiadanego kapitału. To skłania
jego posiadaczy do poszukiwania innych
dróg inwestycji dających szansę na więk-
sze zyski przy jednoczesnej akceptacji
wyższego ryzyka. Część z tych środków
może zasilić też przedsiębiorstwa, finan-
sując inwestycje związane z dostosowaniem

się do rzeczywistości po czasach pandemii
Covid-19.

Covidowe przemeblowanie
Ta „postcovidowa” rzeczywistość przy-

czyni się do licznych transakcji, fuzji i prze-
jęć, które na krótko przed wybuchem epi-
demii nie były planowane lub nawet wy-
dawały się wręcz niemożliwe do przepro-
wadzenia. Połączenie dwóch rywalizują-
cych dotąd ze sobą przedsiębiorstw może,
w nowych realiach, okazać się najlepszym
rozwiązaniem, umożliwiającym ich dalszą
egzystencję na rynku. Z drugiej strony
wszelkiego rodzaju punkty zwrotne są
okazją do atrakcyjnych zakupów konku-
rencyjnych firm i umocnienia swojej pozycji
rynkowej.

Zmiana realiów prowadzenia działal-
ności gospodarczej to także dogodny czas
na przeprowadzenie sukcesji w myśl zasa-
dy: „idzie nowe, to niech młodzi sobie z tym
radzą”. Doświadczonych sterników ro-
dzinnych biznesów kolejny trudny okres dla
ich firmy może skłonić do przekazania pa-
łeczki młodemu pokoleniu. Takich sytuacji
też na rynku zapewne nie zabraknie.

Nowy początek
Podsumowując – pandemia Covid-19,

zamrożenie gospodarki, później stopnio-
wy, ostrożny powrót do normalności sta-
nowią doskonałą okazję dla weryfikacji do-
tychczasowych priorytetów i planów.
Małe i średnie przedsiębiorstwa z racji
swoich rozmiarów mają zazwyczaj krót-
kie ścieżki decyzyjne, stąd zdolne są do
szybkiej adaptacji w nowych, często nie-
łatwych warunkach. Te atuty wsparte
przez kapitał pozwolą uczynić z kryzysu
źródło rozwoju firmy i wzrostu zamoż-
ności właścicieli.

wsparciebiznesu@pkfpolska.pl
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Niektóre branże wstrzymały działalność, inne
mocno ją ograniczyły, znalazły się też takie,
które zyskały na tym, że zostaliśmy w domu 
i podjęliśmy pracę zdalną
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Każdego dnia dziękuje losowi za to, że hojnie ją obdarzył. Spotkała mężczyznę, z którym prze-
żyła fascynujące prawie 50 lat. Ma zdrowego, dobrego syna, który odnosi sukcesy nie tylko
w Polsce, ale i dalekiej Australii, i z którego jest bardzo dumna. Już samo to wystarczyłoby,
żeby być szczęśliwą. A Małgorzata Nowotnik dostała jeszcze więcej! Będąc stewardessą Pol-
skich Linii Lotniczych LOT podróżowała do najbardziej niedostępnych dla statystycznego oby-
watela PRL-u miejsc, w dodatku u boku kochającego mężczyzny, bo samoloty, na których
pracowała, wznosił w chmury jej osobisty pilot, kapitan Marian Nowotnik – jej mąż. Autor
książki „Ile startów, tyle lądowań”. Rzadko można spotkać drugą tak zgodną parę, w życiu któ-
rej temperatura uczuć nie stygnie mimo upływu lat.

Małgorzata Nowotnik:
Dzielę się szczęściem, by je mnożyć

Nasze życie zawsze było pełne
zrozumienia i wzajemnego po-
szanowania. Zafascynowani
sobą i cudownymi chwilami

nad chmurami odbyliśmy około 100 wspól-
nych lotów. Zwiedziliśmy niemal cały świat.
Byliśmy m.in. w Chinach, Kanadzie, Sin-
gapurze czy Senegalu. W wielu miejscach
mamy serdecznych przyjaciół, z którymi do
dziś utrzymujemy kontakty. Jednak kiedy
urodził się nasz syn Piotruś, postanowili-
śmy, że od tej chwili nie będziemy latać ra-
zem. Przeszłam do obsługi naziemnej.
Przez następne lata, gdy jedno odbywało
rejs, drugie zostawało w domu i cały czas
myślami byliśmy z drugą połową. Były to
wówczas bezustanne rozstania, oczekiwa-
nia i upragnione powroty. Dzisiaj, kiedy już
nie latamy, mamy siebie nareszcie na wy-
ciągnięcie ręki – opowiada pani Małgorzata. 

Razem na krańcach świata
Kiedy latała ze swoim mężem, tak

bardzo ufała jego wiedzy i zdolnościom, że
nie czuła nigdy strachu, nawet, kiedy zda-
rzały się niebezpieczne momenty. Było też
dużo niezapomnianych chwil. – Na po-
kładzie Ił-18 w 1976 roku dane mi było le-
cieć przez Karaczi w Pakistanie do Sajgo-
nu na samo zakończenie wojny po Mię-
dzynarodową Komisję Nadzoru i Kontro-
li. W Karaczi czekaliśmy na lotnisku na sa-
molot, który mieliśmy przejąć i polecieć do
Sajgonu. Wieczór gdzieś w dalekiej Azji, da-
leko od ojczyzny ląduje „osiemnastka”, na
którą czekamy. Kiedy zobaczyłam pod-
świetlone logo LOT i napis „Polskie Linie
Lotnicze” w tym obcym kraju, naprawdę

bardzo się wzruszyłam. Ten kawałek pol-
skości gdzieś daleko, daleko. To był jeden
z tych lotów, których nie zapomnę – wspo-
mina Małgorzata Nowotnik.

Dziś, będąc prezesem Fundacji „Kochaj
życie”, którą stworzyła, by pomagać innym
– także pokonuje wiele trudności. Ale przy
wspierającym i kochającym mężczyźnie, któ-
ry w nią wierzy, nie ma dla niej rzeczy nie-
możliwych.

– W 2009 roku zakończyłam pracę na
warszawskim lotnisku, przechodząc na
emeryturę. Nie wyobrażałam sobie bez-
czynności, więc za namową męża posta-
nowiłam kontynuować działalność chary-
tatywną w Fundacji „Kochaj Życie”, którą
założyłam w 2007 roku na lotnisku. Po-
czątkowo przede wszystkim wspieraliśmy

pracowników obsługi pasażerskiej, Dom Sa-
motnej Matki, a także Interwencyjną Pla-
cówkę Opiekuńczą w Otwocku. Nowo po-
wstałą salę pooperacyjną Kliniki Ortopedii
i Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego wy-
posażyliśmy w profesjonalne łóżka orto-
pedyczne.

Nadzieja dla chorych i bliskich
W 2012 roku, kiedy otrzymaliśmy sta-

tus OPP, podnieśliśmy poprzeczkę i po-
stawiliśmy sobie za cel niesienie pomocy
dzieciom z poważnymi problemami orto-
pedycznymi. Są to przede wszystkim scho-
rzenia o charakterze skomplikowanych,
wrodzonych deformacji kostno-stawowych,
często o podłożu genetycznym, ale również
o nieznanej przyczynie występowania.
Wady te obejmują różny zakres patologii
i mogą występować w różnych konfigura-
cjach, ale ich cechą wspólną jest rzadkie wy-
stępowanie w populacji, czego konse-
kwencją są trudności, zarówno diagno-
styczne, jak i – przede wszystkim – tera-
peutyczne. Rozpoznanie niejednokrotnie
wiąże się z zaleceniem najtrudniejszym
do przyjęcia przez pacjenta i rodzinę, a mia-
nowicie z amputacją kończyny. Znamy
wiele przypadków, kiedy rodzice, nie godząc
się z takim werdyktem medycznym, zaczę-
li szukać pomocy poza granicami Polski. To
nie kto inny, a właśnie zdesperowani rodzice
znaleźli klinikę Dr Drora Paley w West Palm
Beach na Florydzie. To tam wiele polskich
dzieci, którym w kraju jako jedyną alterna-
tywę proponowano amputację, odzyskało
nadzieję na przejście przez życie na wła-
snych nóżkach, na sprawność i normalne

Fot. materiały prasowe (3)
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funkcjonowanie w przyszłości – opowiada
pani Małgorzata. 

Szczęśliwe lądowanie
– Każda taka sytuacja, kiedy najpierw

jest trudny do zaakceptowania wyrok, a po-
tem jednak znajduje się niemal niemożliwe
rozwiązanie, przypomina mi najtrudniejsze
loty, które groziły katastrofą, a zakończyły
się szczęśliwym lądowaniem. 

Bo w lataniu były i ciężkie momenty. Na
przykład historia męża pani Małgorzaty.
– Alaska, Cold Bay. Lotnisko – z jednej stro-
ny ocean, z drugiej góry. Na pokładzie sa-
molotu komplet wesołych marynarzy. Tam
przez jakieś 25 lat nie padał śnieg, a wtedy
akurat zadyma śnieżna. A do tego wszyst-
kiego nawigator się pomylił o 180 stopni.
Koszmar. Historia niesamowita, ale na
szczęście wszystko dobrze się skończyło.
Były takie chwile, kiedy człowiek mówił: już
więcej nie wsiądę do samolotu, ale na-
stępnego dnia to przechodziło i leciał da-
lej – opowiada pani prezes. 

W Fundacji jest podobnie. Też przy-
chodzą chwile zmęczenia i zwątpienia. Ale
codziennie zgłaszają się zrozpaczeni rodzice
szukający dla swoich pociech ratunku i trze-
ba zebrać siły, by im pomóc. Na operacje,
czy to na Florydzie, gdzie Fundacja „Ko-
chaj życie” często wysyła dzieci, czy tu,
w Polsce, prowadzone przez specjalistów
wyszkolonych przez profesora Paleya, po-
trzeba mnóstwo środków. Na przełomie lat
2017/18 Fundacja podjęła decyzję o sfi-
nansowaniu dziewięciomiesięcznego szko-
lenia dwóch polskich ortopedów w Klini-
ce dr Paleya w West Palm Beach na Flory-
dzie. Dzięki temu w Warszawie mógł po-
wstać Europejski Instytut dr Paleya, co sta-
nowi ogromne wsparcie dla wielu rodzin nie
tylko w Polsce, ale i w Europie. Jednak bez
pomocy darczyńców, którzy uczestniczą
w zbiórkach pieniędzy, nic nie udałoby się
zrobić.

Po pierwsze pomagać
– Zbieramy środki w różny sposób. Or-

ganizujemy aukcje, bale charytatywne, wy-
deptujemy drogi do sponsorów i prosimy
każdego napotkanego człowieka, zarówno
zwykłego przysłowiowego Kowalskiego,
jak i znanego biznesmena, o 1% podatku.
Nie wstydzę się „żebrać” dla tych chorych
dzieciaczków. Bo każda złotówka jest mi-
lowym krokiem dla kolejnego małego pa-
cjenta, który czeka na swoją szansę. By mógł
biegać, grać w piłkę, bawić się z rówieśni-
kami – czując się takim samym jak oni.
Zdrowym. 

Oboje państwo Nowotnikowie są bar-
dzo skromnymi osobami. Choć wykonując
prestiżowe zawody i mogliby się czuć wy-
różnieni, mieć roszczeniowe podejście do
życia, jak to się często dzieje w obecnych

czasach, nie ma w nich wszechobecnej dziś
buty. Bo dla nich szczęście i prestiż to mi-
łość kogoś bliskiego i życie z pasją.

– Czasami, gdy ktoś mówi, że jego pra-
ca zależy tylko od tego, ile zarabia pienię-
dzy, mnie to śmieszy. Może trudno uwie-
rzyć, ale upłynęło kilka lat, zanim się do-
wiedziałem, ile dokładnie zarabiam. Mnie
interesowało bardziej, dokąd polecę, a pie-
niądze to było po prostu tyle, ile wypłaci-
ła kasa – mówi Marian Nowotnik. Empa-
tia i chęć pomocy innym towarzyszy im
przez całe życie.

– Podczas gdy w Polsce brakowało wie-
lu potrzebnych leków, apteki na zachodzie
były bogato zaopatrzone. Bardzo często
zdarzało się, że przed odlotem obok służ-
bowych drzwi pokojów stewardes czy pi-
lotów na lotnisku ustawiały się kolejki po-
trzebujących z receptami, którzy prosili
o zakupy. We Frankfurcie mieliśmy 45 mi-
nut wolnego czasu. Musieliśmy w tym cza-

sie zdążyć do apteki i przygotować samo-
lot na przyjęcie pasażerów. Chcieliśmy po-
móc rodakom, którzy nie byli w stanie
zdobyć w kraju potrzebnych leków. Często
było to błaganie ze łzami w oczach. Kiedyś
poprosiłam męża, który miał lot do Frank-
furtu, żeby kupił mi rajstopy. Mąż wrócił bez
rajstop i powiedział: wybacz, ale miałem tyle
recept, że nie zdążyłem. Jak tu się na niego
gniewać, skoro sytuacja była tak oczywista.
Pomoc ludziom w potrzebie jest istotniejsza
– wspominała Małgorzata Nowotnik. 

Jak mnożyć szczęście?
Trudno więc się dziwić, że i dziś, mimo

tego, że jest na emeryturze, chce być po-
mocna i aktywna. – Nic mi nie brakuje. Ja
i moi bliscy jesteśmy zdrowi. Jestem speł-
nioną żoną, matką. Nasz syn ma 42 lata
i jest poukładanym, wrażliwym mężczyzną.
Wprawdzie ukończył kurs szybowcowy,
a nawet zaczął latać, ale życie poświęcił mu-
zyce. Mieszka od 19 lat w Melbourne, gdzie
ukończył konserwatorium muzyczne. Kom-
ponuje i gra na wielu współczesnych i daw-
nych instrumentach. Często można go
usłyszeć w Polsce podczas występów m.in.
z zespołem Arboretum czy z rodziną Stecz-
kowskich. Jestem szczęśliwa. Mamy z mę-
żem wiele wspomnień, nie nudzimy się ze
sobą. Ale szczęście to jedyna rzecz, która się
mnoży, gdy się ją dzieli – uśmiecha się pani
Małgorzata. �

Lotnisko w Bangkoku, przed wylotem w kolejny rejs

Przed wylotem z Kairu
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W sytuacji pandemii, kiedy zagrożone są losy i zdrowie całych narodów, instytucje opieki
zdrowotnej zwracają uwagę na innowacyjne rozwiązania w zakresie dezynfekcji i utrzymania
higieny. W czasach kryzysu przemysł technologiczny wspiera państwo, zapewniając profe-
sjonalne systemy czyszczenia parowego do pełnej dezynfekcji zamkniętych miejsc publicz-
nych, placówek służby zdrowia, gabinetów lekarskich i dentystycznych. 

Najbardziej niezawodny 
środek dezynfekujący XXI wieku!

Czyszczenie parowe 
– bezpieczeństwo i ekologia

Czyszczenie za pomocą suchej pary
o temperaturze od 150°C do 170°C to pro-
ces, który łączy troskę o bezpieczeństwo
wszystkich ludzi i z dbałością o środowi-
sko. Ludzie są bezpieczni, ponieważ sucha
para zapobiega wszelkiemu ryzyku infek-
cji i zanieczyszczenia krzyżowego; dodat-
kowo jest to najskuteczniejsza metoda de-
zynfekcji, która pozwala uniknąć ryzyka na-
rażenia zdrowia występującego przy uży-
waniu silnych preparatów i środków che-
micznych; i wreszcie, jest to „zielona me-
toda”, ponieważ nie ma toksycznego ani za-
nieczyszczającego wpływu na środowi-
sko.

Potężny generator pary EV 3000i 
zabija bakterie i wirusy w kilka sekund!

Sucha para wodna jest uznaną i sku-
teczną metodą likwidacji zarazków, bakte-
rii i wirusów. Centra Kontroli i Prewencji
Chorób w Stanach Zjednoczonych (CDC)
wyróżniają ją jako najbardziej niezawodną
i powszechnie stosowaną metodę ze wzglę-
du na wykorzystanie wysokiej temperatu-
ry i ciśnienia. Dezynfekcja parowa jest
nietoksyczna, niedroga, szybka, bakterio-
bójcza i sporobójcza.

Profesjonalne urządzenie parowe EV
3000i jest w stu procentach ekologicznym
środkiem dezynfekującym i czyszczącym.
Działa z wykorzystaniem wyłącznie wody
wodociągowej, przekształcając ją w całko-
wicie czystą, suchą parę, bez uwalniania
szkodliwych substancji do środowiska.

Certyfikowany system zwalczania 
zarazków, bakterii i wirusów

EV International jest wiodącym na
świecie producentem systemów czyszcze-
nia i dezynfekcji. Technologia wykorzystu-

je unikalne zalety suchej pary, aby zacho-
wać doskonałą higienę. Produkty EV In-
ternational są dostępne w ponad 35 krajach
na całym świecie, a od 2019 roku również
w Polsce.

Jedyni w Polsce
Firma Natelo Beata Maciak Ltd. jest je-

dynym autoryzowanym przedstawicielem
EV International na terytorium Polski. Aby
spełnić wszystkie potrzeby, EV Internatio-
nal opracowało profesjonalne, niezawodne
i bardzo wydajne urządzenie EV 3000i od-

powiednie do prawie wszystkich zastoso-
wań i sytuacji. Idealny zarówno do co-
dziennego czyszczenia oraz dezynfekcji
podłóg i powierzchni bardzo brudnych, jak
i bardzo delikatnych powierzchni, jak sprzęt
RTV czy żywe kwiaty.

Częste czyszczenie detergentami
w szpitalach, w domu, firmie i w miejscach
publicznych usuwa niektóre zarazki, ale
bez ich całkowitej dezynfekcji, co może po-
wodować rozprzestrzenianie się infekcji
w przypadku skażenia używanego sprzętu.
Pamiętajmy również, że chemiczne środki
czyszczące i dezynfekujące są bardzo tok-
syczne, a ich długotrwałe stosowanie może
powodować ryzyko wielu chorób.

Według badania Europejskiej Wspól-
noty Zdrowia Układu Oddechowego, czysz-
czenie jest czwartym największym czynni-
kiem ryzyka astmy i innych chorób, ponie-

waż wiąże się z kontakemt z chemikaliami,
takimi jak chlor, amoniak, czwartorzędowe
związki amonowe i etanol stosowanymi
w życiu codziennym.

Zabezpieczenie powierzchni 
systemem Sanix z nanosrebrem

EV International bardzo szybko od-
powiada na potrzeby klientów. W czasie epi-
demii koronawirusa został opracowany
system EV Sanix, który zabezpiecza wy-
czyszczoną powierzchnię powłoką aktyw-
nego Nanosrebra na okres dwóch tygodni.

Dzięki temu nasi klienci, którzy prowadzą
restauracje, hotele, przychodnie, przed-
szkola i inne obiekty użyteczności publicz-
nej, są w stanie zapewnić najwyższy poziom
bezpieczeństwa, a ich klienci mogą czuć
się bezpiecznie i ze spokojem korzystać
z usług tych obiektów.

Czysty dom z EV 3000i
Innowacyjna zielona technologia EV

została stworzona, by pomóc ludziom.
Dzięki niej podczas dezynfekcji po-

wierzchni i materiałów w twoim domu
czy firmie z łatwością usuniesz wirusy i bak-
terie, ale i wszelkiego rodzaju głęboko osa-
dzony brud. I właśnie dlatego system EV jest
odpowiedni dla rodzin z dziećmi, ponieważ
para wodna niszczy szkodliwe mikroorga-
nizmy, a tym samym zapobiega rozwojo-
wi alergii i reakcji alergicznych.

Firma Natelo Beata Maciak Ltd. jest 
jedynym autoryzowanym przedstawicielem 
EV International w Polsce

Beata Maciak
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EV zmierzy się również z takimi pro-
blemami, jak trudności z oddychaniem
podczas snu i bezsenność. Jeśli są ci zna-
ne te dolegliwości, to bardzo prawdopo-
dobne, że na twoim materacu rozwijają się
roztocza, których stolec powoduje proble-
my z oddychaniem. Osoby cierpiące na ast-
mę, które mają trudności z oddychaniem
w nocy, odczują różnicę nawet po pierw-
szym czyszczeniu za pomocą EV 3000i. Wy-
starczy kilka sekund suchej pary, aby znisz-
czyć roztocza i ich jaja.

EV 3000i to w stu procentach ekolo-
giczne i energooszczędne wysokiej klasy
urządzenie parowe, które zużywa tylko
dwa litry wody do czyszczenia i dezynfek-
cji całego domu. Już nigdy więcej nie uży-
jesz nawet kropli szkodliwych preparatów,
które zanieczyszczają środowisko.

Zapewnienie najlepszej opieki rodzinie
i ochrona nie tylko Twojego domu i firmy,
ale także naszego wspólnego domu – Zie-
mi, nigdy nie były łatwiejsze.

Zostań naszym agentem sprzedaży
Ze względu na rosnące zainteresowa-

nie naszymi produktami, stale rekrutujemy
Agentów Sprzedaży, którzy mają możliwość
pracy z innowacyjnymi zielonymi techno-
logiami zaprojektowanymi, aby pomagać
ludziom. Dołącz do naszej szybko rozwi-
jającej się firmy! Jesteśmy profesjonalista-
mi w produkcji zaawansowanych techno-
logii ekologicznego czyszczenia. Wspinaj się
po szczeblach kariery i osiągnij niezależność
finansową w sprzedaży bezpośredniej. Nie
wahaj się z nami skontaktować, aby uzyskać
więcej informacji!

Zapisz się za bezpłatne czyszczenie 
i dezynfekcję w Twoim domu lub firmie

EV International oferuje swoim klien-
tom możliwość przekonania się o zaletach
jednoosobowych systemów czyszczących
EV 3000i. Nasi Agenci Sprzedaży na całym
świecie niestrudzenie pracują nad edukacją
coraz większej liczby osób na temat korzyści
płynących z czyszczenia suchą parą. Po
umówieniu się na spotkanie będziesz mógł
skorzystać z całkowicie bezpłatnego czysz-
czenia wybranego przedmiotu w domu
lub firmie. Przekonasz się, jak szybko i ła-
two można dezynfekować siłą suchej pary,
bez środków chemicznych i wysiłku.

Zapisz się na bezpłatną prezentację na-
szych produktów, a nasz zespół skontaktuje
się z Tobą i umówi na spotkanie w dogod-
nym dla Ciebie terminie. Dowiedz się wię-
cej na www.ev-poland.com lub na naszej
stronie na Facebooku: EV of Poland. Skon-
taktuj się z nami pod numerem 608 383 517
lub mailem: info@ev-poland.com.

Źródła: Centrum Kontroli i Zapobiegania
Chorobom w USA i WHO.

Fot. materiały prasowe(2)
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W Polsce powstają pierwsze solarne dachy 2w1. To technologiczne wyzwanie dla tradycyj-
nych dachów i źródło ekologicznej energii elektrycznej w jednym. Takie są dachy przyszłości
budowane przez SunRoof. Rozmowa z Global Tech Przedsiębiorcami – Lechem Kaniukiem,
Rafałem Pluteckim i Markiem Zmysłowskim, którzy inspirują do zmierzenia się z wyzwaniami
klimatycznymi.

Liderzy biznesu 
sięgają po słońce

Szwedzki SunRoof zdecydował się na
rzecz niebywałą – wprowadza solarne da-
chy zamiast paneli. Skąd taki pomysł? Czy
może pan przybliżyć działalność firmy?

Lech Kaniuk: Zaczęło się pytaniem:
czemu nie można stworzyć rozwiązania
2w1? Czemu najpierw budować dach,
a później pokrywać go brzydkimi panela-
mi? Nasze rozwiązanie jest bardziej eko-
nomiczne, estetyczne i szybsze w budowie.
Jesteśmy przekonani, że będzie to stan-
dardem w budownictwie, coraz mniej osób

będzie budować dachy z tradycyjnych ma-
teriałów, takich jak blachy czy ceramiczne
lub plastikowe dachówki.
Co sprawiło, że zdecydowaliście się wejść
na polski rynek? Jak może to wpłynąć na
pozycję firmy w tym konkurencyjnym sek-
torze?

LK: Dla mnie było to najłatwiejszym
sposobem weryfikacji skalowania SunRo-
of na nowe obszary gospodarcze. Chcemy
rozszerzać działalność naszego startupu na
rynek międzynarodowy i to bardzo szybko.
Lepiej uczyć się na „żywym organizmie”, niż

robić długie analizy. Tym sposobem po-
pełnimy więcej błędów, ale też uczymy się
dużo szybciej, jak przystosowywać się do
nowych warunków. Polski rynek nie jest dla
nas bardzo konkurencyjny, bo nie rywali-
zujemy ze zwykłymi instalacjami PV. Kon-
kurujemy z blachodachówkami, które nie
generują prądu i są tylko kosztem dla in-
westora. Za to w przypadku SunRoof
zwrot z inwestycji następuje bardzo szyb-
ko. Nasz produkt jest tańszy i bardziej es-
tetyczny niż zwyczajny dach z oddzielnie
montowanymi panelami. Dlatego trady-

Fot. materiały prasowe (2)
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cyjne rozwiązania nie będą dla nas konku-
rencyjne.
W Szwecji za marką SunRoof stali bracia
Kaniuk. Teraz w rozwój startupu zaan-
gażowani są również seryjni przedsię-
biorcy Marek Zmysłowski i Rafał Plutec-
ki – do tej pory niezwiązani z branżą fo-
towoltaiczną. Czy trudno było ich prze-
konać, aby dołączyli do projektu?

LK: Budujemy wyjątkowo mocny ze-
spół, to samo w sobie powoduje, że najlepsi
chcą z nami współpracować. Misja prze-
chodzenia na odnawialne źródła energii
i realizowanie tego przy pomocy produk-
tu, który jest ładny oraz opłacalny, to do-
datkowa zachęta. Chcemy zrobić coś na-
prawdę wielkiego, chcemy stać się mię-
dzynarodową rozproszoną elektrownią,
która pozwala naszym klientom sprzeda-
wać energię innym osobom lub firmom
chcącym przejść na OZE. To jest innowa-
cyjne i bardzo ambitne. Wszystkie te aspek-
ty naszego projektu razem tworzą bardzo
ciekawe środowisko pracy z bardzo satys-
fakcjonującymi zadaniami.
Globalni ludzie, globalna ekspansja. Czy
dywersyfikacja na inne kraje to wasz prio-
rytet?

Marek Zmysłowski: Ekspansji doko-
nujemy tak naprawdę w dwóch kierunkach
jednocześnie. Zdajemy sobie sprawę z wy-
zwań, które pociąga za sobą ta strategia.
Wierzymy, że SunRoof jest świetnie wypo-
zycjonowany, ponieważ operuje na skrzy-
żowaniu kilku megatrendów – rozwoju
technologii solarnej, aut elektrycznych

i świadomości ekologicznej. Aby zagospo-
darować jak największe pole tej „rewolucji”,
wchodzimy na nowe, chłonne rynki z na-
szym podstawowym produktem – dachem
solarnym. Jednocześnie chcemy, by nasze
dachy były dla SunRoofa tym, czym Ma-
cintosh był dla Apple. Dlatego bardzo
mocno rozwijamy nasze kompetencje w za-
kresie technologii software, koniec końców
to oprogramowanie zarządzające produk-
cją, konsumpcją, transferem oraz maga-
zynowaniem prądu będzie kluczowe w so-
larnej układance na świecie.
Jako że SunRoof jest wciąż na początko-
wym etapie rozwoju, chciałabym zapytać,
gdzie widzi pan spółkę za pięć lat?

MZ: Mamy ambicję i realną szansę
osiągnięcia w pięć lat statusu kluczowego
globalnego gracza z lokalną obecnością na
pięciu kontynentach. Za dziesięć lat bę-
dziemy negocjować przejęcie Tesli.
Od technologicznego giganta Google do
innowacyjnego startupu SunRoof – czy są
jakieś podobieństwa, punkty styku? Czy
wasz biznes też zmieni świat?

Rafał Plutecki: Założyciele SunRoof to
w większości osoby, które już wcześniej bu-
dowały technologiczne firmy. Nauczyli-
śmy się, że zaprojektowanie oraz intencjo-
nalne budowanie kultury organizacyjnej,
w której człowiek jest najważniejszy, to prio-
rytet. Jest takie hasło w Dolinie Krzemowej:
Culture eats strategy for breakfast. Nawet
najlepsze strategie w dobie szybkich i na-
głych zmian nie wytrzymują tempa. Roz-
wiązaniem jest kultura organizacyjna. Kul-

tura, która uczy się, adaptuje i wspiera lu-
dzi w ciągłych zwrotach i poszukiwaniach.

Nasza kultura organizacyjna stawia
na współpracę i wzajemne wspieranie się.
Oferuje pracownikom swobodę decydo-
wania i zachęca do eksperymentowania. Za-
pewnia bezpieczeństwo psychiczne i sza-
cunek dla każdego, a porażki traktuje jako
cenne informacje rynkowe. Daje wolność
wyboru miejsca i trybu pracy. Motywuje do
otwartej debaty i ciągłego szukania naj-
lepszych rozwiązań. Zamiast kontrolować
– oferuje pełne zaufanie. Nagradza po-
nadprzeciętnie za ponadprzeciętne wyniki.

Tak zdefiniowana i pielęgnowana kul-
tura organizacyjna zaczyna przyciągać
najbardziej ambitnych i utalentowanych lu-
dzi, a praca zamienia się w pasję. My za-
dajemy tylko jedno pytanie: „Jak możemy
Ci pomóc, abyś osiągnął swoje marze-
nia?”. �

Lech Kaniuk, współzałożyciel i CEO
SunRoof, stoi za sukcesami takich
marek, jak Delivery Hero, PizzaPortal
czy iTaxi. W rozwój startupu zaangażo-
wani są również seryjni przedsię-
biorcy: Marek Zmysłowski – współ-
założyciel HotelOnline.co i Jumia.com
oraz Rafał Plutecki – były szef Google
Campus Warsaw, założyciel i CEO
m.in. Internet Technologies oraz
Tempo.

Martyn Szczepankowski (Head Of CEE), Lech Kaniuk (CEO), Karol Kaniuk (Engineering & Construction), 
Marek Zmysłowski (Internationalization) i Rafał Plutecki (Growth)
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Rozmawia AGNIESZKA MAJCHER

– Fundacja GO+ dysponuje imponującą kolekcją samochodów zabytkowych, np. Cadillac
deVille, Chevrolet Corvette rocznik 1957, Mercedes 190SL rocznik 1957 oraz rajdowych,
np. Audi A2, Audi S1, Citroen DS R3T. Chętnie udostępnia swoja flotę na różnego rodzaju im-
prezy o tematyce motoryzacyjnej. Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczy w przedsię-
wzięciach charytatywnych, takich jak np. WOŚP – o pasji do elektromobilności i motoryzacji
opowiada Grzegorz Olchawski, prezes i założyciel Fundacji GO+

Komfort i ekologia

Samochody elektryczne z każdym ro-
kiem stają się coraz bardziej popularne.
Jak postrzega pan elektromobilność? Ile
potrzeba czasu, aby samochody elek-
tryczne stały się tak powszechne, jak te
z napędem tradycyjnym?

Elektromobilność jest nowym, rozwo-
jowym trendem w motoryzacji. Auta elek-
tryczne stają się popularne, gdyż niosą ze
sobą wiele korzyści, takich jak oszczędność
pieniędzy i czasu, ekologia oraz bardzo duży
komfort jazdy. Trudno określić, ile czasu po-
trzeba na to, aby samochody elektryczne
stały się powszechne. Zależy to od wielu
czynników, ale głównym jest zmiana świa-
domości i przyzwyczajeń ludzi. Jest taka
prawda stara jak świat, że lepsze wypiera
gorsze.
Analizując światowe statystyki tempa
przyrostu pojazdów elektrycznych i zda-
jąc sobie sprawę z unijnych wymogów do-
tyczących poprawy jakości powietrza,
można zaobserwować, że Polskę, podob-
nie jak inne kraje europejskie, czeka epo-
ka nisko- i zeroemisyjnego transportu...

Niewątpliwie to prawda. Jak również
niestety prawdą jest, że Polska zajmuje jed-
no z ostatnich miejsc pod względem licz-
by aut elektrycznych.
Ale ceny samochodów elektrycznych
wciąż dla większości są za wysokie. To
najczęstszy zarzut oprócz zasięgu i czasu
ładowania.

Tak, ceny aut elektrycznych nadal są wy-
sokie. Trzeba brać pod uwagę, że obecnie
w gospodarstwie domowym auto elek-
tryczne jest autem drugim lub trzecim, słu-
ży głównie do poruszania się po mieście
i niewiele osób stać na taki dodatkowy wy-
datek. Liczono na pomoc ze strony rządu,
ale... Natomiast trend spadkowy w cenach
jest zauważalny, ceny spadają wraz ze
wzrostem wolumenu. Samochody spali-
nowe też początkowo były bardzo drogie.
Jest pan właścicielem firm świadczących
szeroką gamę usług na terenie Polski...

Obecnie skupiam się głównie na bu-
dowaniu infrastruktury stacji ładowania w
całej Polsce. Trzeba przyznać, że zaintere-
sowanie tym tematem rośnie. Moja firma
posiada już stacje w Krakowie, Warszawie,
Katowicach, Łańcucie czy Piszu na Ma-
zurach. Wiele inwestycji jest w trakcie re-
alizacji, np. Łódź, Rzeszów, Tychy. Do-
datkowo sporo czasu poświęcamy promo-
waniu elektromobilności, bierzemy udział
w targach, konferencjach, zlotach, posia-
damy portal internetowy elektromobil-
nosc24.pl z najnowszymi informacjami
z branży. Zachęcam wszystkich zaintere-
sowanych do kontaktu z nami, posiadamy
już spore doświadczenie w tej dziedzinie.
Co pomogło panu w osiągnięciu sukcesu?

Konsekwencja w działaniu, intuicja, lu-
dzie których spotkałem na swojej drodze,

a jeśli chodzi o elektromobilność, również
wiara w rozwój elektromobilnego trans-
portu. To bardzo szerokie pytanie...
Fundacja GO+ czynnie uczestniczy w wy-
darzeniach rajdowych. Jakie są jej głów-
ne cele? Skąd ten pomysł?

Fundacja GO+ powstała z miłości do
motoryzacji. Czynnie uczestniczymy
w wydarzeniach rajdowych. Mamy na
swoim koncie wiele startów w imprezach
amatorskich, ale również w imprezach
rangi Mistrzostw Polski i świata. GO+ dys-
ponuje imponującą kolekcją samochodów
zabytkowych, np. Cadillac deVille, Chevrolet
Corvette rocznik 1957, Mercedes 190SL
rocznik 1957 oraz rajdowych, np. Audi A2,
Audi S1, Citroen DS R3T. Chętnie udo-
stępnia swoja flotę na różnego rodzaju im-
prezy o tematyce motoryzacyjnej. Z ogrom-

Sport motorowy to moja największa pasja, 
dlatego jeżeli uznam to za słuszne, wspieram
młodych kierowców

Fot. materiały prasowe (2)
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nym zaangażowaniem uczestniczy w przedsię-
wzięciach charytatywnych, takich jak np. WOŚP.

W kolekcji Fundacji znajdują się również auta
elektryczne, głównie fiaty 500, które w zeszłym se-
zonie brały udział w rajdach, w których została
stworzona nowa klasa dedykowana samocho-
dom elektrycznym. Można je było zobaczyć pod-
czas Samochodowych Mistrzostw Tychów na to-
rze fiata w Tychach oraz podczas rund MPHRR.
Wspiera pan też kierowców rajdowych, promuje
pan ideę elektromobilności... Dlaczego?

Sport motorowy to moja największa pasja, dla-
tego jeżeli uznam to za słuszne, wspieram młodych
kierowców, a promowanie elektromobilności wy-
nika z pasji, ale również z profilu moich obecnych
działań biznesowych. Należy dodać, że wszystko,
co do tej pory zostało zrobione, finansuję sam, bez
żadnego wsparcia unijnego czy rządowego.
Sam też jest pan kierowcą rajdowym...

Jestem, spełniłem swoje dziecięce marzenie,
czynnie biorę udział w rajdach. Na najbliższy Rajd
Śląska, w którym wezmę udział, zapraszam
w dniach 11–12 września. �



Rozmawia MARLENA MACIASZEK

Co sprawiło, że zdecydowała się pani na
własny biznes?

Peter Drucker, ekspert ds. zarządzania,
powiedział kiedyś: „Za każdym razem,
kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces,
oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną
decyzję”. W 2019 roku podjęłam ją i ja.
Obecnie zarządzam własną firmą Royal
Management. Pomagam polskim startu-
pom i przedsiębiorcom z sektora MŚP
w rozwoju i finansowaniu ich firm.
Jestem ciekawa kobiety stojącej za tak
odważnym przedsięwzięciem. Czy uchy-
liłaby pani rąbka tajemnicy?

Ukończyłam stacjonarne studia wyższe
na wydziale Prawa i Administracji Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Potem
kontynuowałam edukację na studiach po-
dyplomowych z zakresu bankowości. Chcia-

łam podnieść swoje kwalifikacje w obsza-
rze managementu i w 2013 roku uzyskałam
certyfikację na poziomie C w International
Project Management Association Polska
(IPMA Polska), organizacji zrzeszającej
i certyfikującej project managerów. Od
2016 roku jestem też absolwentką Szkoły
Kreowania Wizerunku i Stylizacji, członkiem
stowarzyszenia World Class Manager oraz
Sieci Przedsiębiorczych Kobiet. Mogę też
pochwalić się partnerstwem z may.am,
którego misją jest umożliwienie rozwoju
przez działanie każdemu człowiekowi i or-
ganizacji.

Pracuję od świtu do sukcesu. Chętnie
wspieram działalność charytatywną i an-
gażuję się w projekty filantropijne. Moje na-
zwisko zobowiązuje, więc podchodzę do
biznesu wielowymiarowo. Wykorzystuję

pełen potencjał swojej wiedzy i możliwości
w kilku działalnościach. W końcu jestem zo-
diakalnym lwem! Często się uśmiecham,
a moje motto brzmi: „Jakość pamięta się
o wiele dłużej niż cenę”.
Czym dokładnie zajmuje się Royal Ma-
nagement?

Pozyskujemy bezzwrotne dotacje na
rozwój polskiego biznesu. Specjalizujemy
się w tematyce nowych technologii, odna-
wialnych źródeł energii, biogospodarki,
zrównoważonej energetyki, zdrowego spo-
łeczeństwa, telemedycyny, technologiach
przemysłowych, ochronie środowiska. Wraz
z zespołem opracowujemy i wdrażamy in-
nowacyjne procesy i systemy. Łączymy
świat nauki ze światem biznesu, przedsię-
biorców z naukowcami, Twój biznes z in-
nymi firmami.Znajdziemy dla Ciebie biz-
nesowych partnerów, nawiążemy współ-
pracę z innymi firmami i instytucjami w kra-
ju i za granicą. Działamy zarówno regio-
nalnie jak i globalnie – chętnie angażujemy
się w unijne projekty międzynarodowe.
Współpraca z nami to współpraca długo-
falowa, na przestrzeni kilku lat – rozlicza-
my i koordynujemy kompletny proces do-
tacyjny.
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– Misją mojej firmy jest
pomoc polskim startupom
oraz przedsiębiorcom z sek-
tora MŚP w rozwoju i finan-
sowaniu ich firm. Pozys-
kujemy bezzwrotne dotacje
na rozwój polskiego biznesu.
Wraz z zespołem opracowu-
jemy i wdrażamy innowa-
cyjne projekty i technologie.
Najważniejszy jest dla nas
interes społeczny. Poprzez
naszą pracę chcemy popra-
wiać jakość życia, wspierać
ochronę środowiska i subsy-
diować w rozwoju polskiej go-
spodarki – mówi Anna Och,
założycielka Royal Manage-
ment.

Odwaga jako 
fundament sukcesu

Fot. materiały prasowe (2)
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Czy kieruje się pani jakimiś konkretnymi
kryteriami?

Oczywiście. Najważniejszym kryterium
jest dla mnie jakość świadczonych usług, bo
to ją pamięta się o wiele dłużej niż cenę. Do
każdego projektu podchodzę indywidual-
nie. Zanim przystąpię do działania, szcze-
rze rozmawiam z klientem na temat jego
marzeń i potrzeb. Celem ma być zawsze fi-
nalizacja projektu zgodnie z interesem
klienta. Poprzez naszą pracę chcemy po-
prawiać jakość życia, wspierać ochronę śro-
dowiska i uczestniczyć w dynamicznym roz-
woju polskiej gospodarki. Polskę widzę
jako państwo pełne kreatywnych, błysko-
tliwych przedsiębiorców i innowacyjnych
technologii. Mamy ogromny potencjał jako
kraj – z chęcią pomagam go odkrywać.
Zdrowe społeczeństwo, biogospodarka,
zrównoważona energetyka, inteligentne
technologie i procesy przemysłowe, auto-
matyzacja i robotyka oraz odnawialne źró-
dła energii to obszary, które dofinansowu-
jemy najczęściej. To wszystko oczywiście
w telegraficznym skrócie. Więcej informa-
cji znajdziecie Państwo na mojej stronie in-
ternetowej: annaoch.pl
Jakie usługi znajdują się w ofercie pani
firmy?

Pozyskujemy bezzwrotne dotacje na
rozwój polskiego biznesu. Tworzymy wnio-
ski, biznesplany, a następnie rozliczamy i ko-
ordynujemy kompletny proces dotacyjny.
Pozyskamy dotację na budowę i moderni-
zację zakładu produkcyjnego, zakup lub
modernizację maszyn i urządzeń, materiały
budowlane. Pomożemy pozyskać finanso-
wanie na działalność badawczo - rozwo-
jową, włącznie z budową prototypów, za-
kup wartości niematerialnych i prawnych
w formie patentów, licencji, know-how
oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej.
Dofinansujemy projekty z branży IT/ICT,
jak również projekty związane z u inno-
wacyjnymi technologiami wytwarzania bio-
energii i biomateriałów. Wspomożemy in-
westycje w obszarze ochrony środowiska,
takie jak budowa farm fotowoltaicznych,
elektrowni wiatrowych czy wodnych, jak
również tematy związane z oczyszczaniem
naturalnych zbiorników wodnych. Pozy-
skujemy również środki na projekty mię-
dzynarodowe.
Czy Royal Management zajmuje się też
konsultingiem?

Jak najbardziej, w ramach współpracy
z nami Klient będzie miał zapewnione do-
radztwo z zakresu prawa i finansów „od A
do Z, Ź, Ż”. Ocenimy, czy dana inwestycja
kwalifikuje się do dotacji, pomożemy
w opracowaniu koncepcji projektu łącznie
z biznesplanem, przygotujemy całość ana-
lizy finansowej, pomożemy w gromadzeniu
załączników wymaganych przez procedu-
ry aplikacyjne, będziemy nadzorować pro-

ces rzeczowej i finansowej realizacji inwe-
stycji. Przygotujemy dokumenty na etapie
oceny formalnej, merytorycznej oraz w trak-
cie realizacji projektu, opracujemy pełną ko-
respondencję na kierowane zapytania ze
strony wszystkich organów wdrażających.
Współpracujemy z klientami na przestrze-
ni kilku lat – jesteśmy od momentu złoże-
nia aplikacji do jej finalnego rozliczenia.
Ten ostatni etap potrafi być często bar-
dzo obciążający dla przedsiębiorcy.

Zgadzam się w pełni. Tak naprawdę to
rozliczenie dotacji jest tym najtrudniej-
szym etapem projektu. Jesteśmy tego w peł-
ni świadomi, dlatego też podejmując się
współpracy z Klientem, zawsze gwarantu-
jemy w umowie kompleksowe  rozliczanie
pozyskanych dotacji. Przygotujemy wnio-
ski o płatności pośrednie i końcowe. Spo-
rządzimy sprawozdania z realizacji pro-
jektów, doradzimy w zakresie prowadzenia
ewidencji księgowej (zgodnie z przepisami
unijnymi i lokalnymi), kontroli oraz dekre-
tacji dokumentów księgowych. Opracuje-
my także raporty finansowe, sprawozdania
kwartalne oraz końcowe. Przygotujemy
Klienta do ewentualnej kontroli.
Słyszałam, że ostatnio zdecydowała się
pani na kolejną odważną decyzję.

Tak! Uważam, że każdy powinien mieć
w życiu choć jedną rzecz, która sprawia mu

przyjemność i satysfakcję. Moje pasje to
projektowanie odzieży, taniec i sztuka. Z mi-
łości do piękna – kreuję własną markę odzie-
żową Aurora, której celem jest tworzenie
luksusowej linii prêt-a-porter dla eleganc-
kich i świadomych siebie kobiet. To ele-
gancja, klasa i unikatowy styl podkreślają-
cy wyjątkowość każdej Kobiety. Marka
powstała  z myślą o kobietach pełnych kla-
sy, elegancji oraz świadomych własnej
wartości, ceniących luksusowy styl i uni-
katowy design, ponieważ, jak mawiała
Coco Chanel: „Moda przemija, styl pozo-
staje”.

Royal Management
kontakt@annaoch.pl, 
tel.: +48 602 243 455

annaoch.pl, auroracollections.eu
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Kryzys to albo ograniczenie, albo szansa. Zwykło się mawiać: „Szukaj możliwości w ograni-
czeniach, a nie ograniczeń w możliwościach”. Ostatnie kilka miesięcy to dla biznesu czas wy-
zwań. Z jednej strony mamy przedsiębiorców, którzy bankrutują lub odnotowują mniejsze
przychody, z drugiej strony wielu z powodzeniem rozwija swoje przedsiębiorstwa lub wręcz
zakłada nowe.

Co w czasach Covid-19 oznacza
skuteczność menagerska?

Fot. materiały prasowe



Kryzys jako okazja
Przykładem takiej kryzysowej przed-

siębiorczości był człowiek, który wykupił
większość basenów ogrodowych w jednej
z sieci marketów budowlanych i eksporto-
wał je na rynek zachodni. To pokazuje, że
realne patrzenie na potrzeby rynku pozwoli
nam nie tylko przetrwać, ale również dobrze
prosperować. Mi czas kwarantanny przy-
niósł ogromną liczbę zleceń szkoleniowo-
doradczych, o które klienci prosili w związ-
ku z sytuacją na rynku. Bywało, że praco-
wałem siedem dni w tygodniu, ponieważ za-
potrzebowanie na uzyskanie kompetencji
oraz wiedzy było tak duże. Ważne jest ro-
zumieć swój biznes, oraz siebie nawzajem,
ponieważ żeby firma mogła prosperować
na wysokim poziomie i wysokich obrotach,
istotne jest posiadać sumienną podstawę
którą jest wiedza. 

Z przyjemnością dzielę się metodami
rozwoju przedsiębiorstwa. Spójność, za-
angażowanie całym sercem i wykonywanie
pracy, którą się lubi, a nawet kocha, pozwala
managerom, dyrektorom oraz właścicielom
podejmować kluczowe decyzje. 

Klient 
Na pierwszym miejscu we wszystkich

naszych działaniach należy uwzględnić
dobro, korzyści i oczekiwania klienta. Jed-
nak klientem nie jest tylko osoba, która na-

bywa towar w ramach transakcji finanso-
wej. Jest nim również twój współpracow-
nik, pracownicy, wspólnicy, a przede wszyst-
kim rodzina. Żona lub mąż to „prezes”,
dzieci, rodzina i znajomi to „rada nad-
zorcza”. Liderem jest się wszędzie – na si-
łowni, w pracy, w domu, gdziekolwiek je-
steśmy. Taka spójna postawa bardzo
wzmacnia nas, zwłaszcza w wymagających,
ale również ciekawych czasach które po-
siadamy. 

Ty
Na drugim miejscu należy postawić siebie.
Dlaczego? Jeżeli przybierzesz właściwą
i spójną postawę przywódcy, pamiętając, że
dowodzenie jest służbą, to we wszystkich

podejmowanych przez siebie działaniach na
pierwszym miejscu będziesz stawiać klien-
ta. Wrażliwość na potrzeby usługobiorcy po-
łączona ze skutecznością daje siłę do po-
dejmowania kluczowych decyzji w firmie.
Szczera intencja pomocy drugiemu czło-
wiekowi wspiera nasze działania i rozwie-
wa wątpliwości, które od czasu do czasu na-

chodzą każdego. Jeżeli będziesz się rozwi-
jać, zwracać szczególną uwagę na swoje mi-
kroluki kompetencyjne, to korzyści odnio-
są wszystkie strony transakcji – po pierw-
sze klient, po drugie ty, po trzecie firma… 

Firma
W tym miejscu dochodzimy do trze-

ciego podmiotu w hierarchii przedsiębior-
cy – firmy. Moją radą dla każdego biznes-
mena jest: pracuj nad firmą, a nie w niej,
we wszystkich swoich działaniach patrz
w pierwszej kolejności na dobro klienta,
w drugiej – na swoje własne, a z pewnością
największym beneficjentem będzie przed-
siębiorstwo, którym zarządzasz lub w któ-
rym pracujesz. Jeśli z całym swoim zaan-

gażowaniem i pasją podejdziesz do pro-
wadzenia  działalności to dobro twojego
klienta będzie najważniejszym celem. 

Szkolenia 
Nazywam się Tomasz Witek, jestem

Trenerem Strategicznego Działania oraz Za-
rządzania Ego i zapraszam do odwiedze-
nia mojego profilu firmowego. 

W ostatnim czasie współpracowałem
z firmą, której dzięki mojej pomocy, wzrost
ze sprzedaży podniósł się aż o 80 %, co jest
kolejnym przykładem na to, że jedni mogą
dużo pozyskać a inni stracić w trakcie Co-
vidu. W obecnych czasach wiedza zaczy-
na być coraz bardziej doceniana, na ryn-
ku pracy jest kryzys, w którym trzeba mieć
mocne podstawy, aby znaleźć posadę.
Również  dla właścicieli firm ważna jest
konkurencyjność, bycie najlepszym w swo-
jej dziedzinie - bez szkoleń tego nie osią-
gniemy. Tak prosty przykład pokazuje, że
uzyskanie kompetencji oraz wiedzy na te-
mat swojej działalności jest kluczowe i po-
zwoli ci nie tylko podnieść sprzedaż, ale
również pozwala na poprawę w wielu in-
nych aspektach.Warto  więc wesprzeć ze-
spół szkoleniami, doradztwem, mentorin-
giem czy coachingiem. Dodatkową korzy-
ścią jest możliwość sfinansowania tej usłu-
gi nawet w stu procentach ze środków unij-
nych. 

Przeszkoliłem 25 000 osób, ponad 500
firm, a wraz z zespołem pozyskaliśmy ponad
dwa i pół miliona złotych na powyższe usłu-
gi w przeciągu ostatnich 9 miesięcy. �

Realne patrzenie na potrzeby rynku pozwoli
nam nie tylko przetrwać, ale również dobrze
prosperować w czasach kryzysu
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Tomasz Witek

Moją radą dla każdego biznesmena jest: 
pracuj nad firmą, a nie w niej
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W naszej pracy wykorzystujemy najnowsze rozwiązania technologiczne, używając profesjo-
nalnego sprzętu oraz certyfikowanych środków czystości dostosowanych do specyfiki obsłu-
giwanego obiektu. Będąc znaczącym odbiorcą hurtowni chemicznych i producentów sprzętu
sprzątającego, możemy zaoferować chemię gospodarczą oraz środki do utrzymania czysto-
ści w bardzo korzystnych cenach.

Indywidualne podejście 
do każdego Klienta

Spółka DIP Cleaning specjalizuje się
w świadczeniu kompleksowych
usług porządkowych. W ramach
naszej bieżącej działalności ob-

sługujemy m.in. osiedla i spółdzielnie
mieszkaniowe, obiekty biurowe, magazyny,
hale produkcyjne, obiekty usługowe oraz
użyteczności publicznej. Nasze działania
dostosowujemy do potrzeb i wymagań
Klienta oraz specyfiki zleconych zadań.

Nasze atuty
W naszej pracy wykorzystujemy naj-

nowsze rozwiązania technologiczne, pro-
fesjonalne urządzenia oraz certyfikowane
środki czystości. Doświadczony personel,

posiadany sprzęt, środki transportu oraz
wypracowane standardy współpracy
z Klientami dają duże możliwości w zakresie
synergii świadczonych usług. To skutkuje
elastycznością organizacyjną i optymali-
zacją kosztów. Firma zapewnia stały i bez-
pośredni nadzór nad realizacją powierzo-
nych zadań sprawowany przez koordyna-
torów kontraktów. Nasz personel podlega
regularnym szkoleniom z zakresu technik
sprzątania, doboru środków czystości oraz
bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza oferta
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu,

nabytemu w trakcie współpracy z Kontra-
hentami pochodzącymi z szerokiego spek-
trum branż, jesteśmy w stanie zaoferować
kompleksowe rozwiązania uwzględniające
specyfikę prowadzonej działalności.

Kompleksowe sprzątanie powierzchni
wewnętrznych: prace realizowane zgodnie
z indywidualnie przyjętym harmonogra-
mem, np. maszynowe lub ręczne mycie po-
wierzchni podłogowych, odkurzanie, czysz-
czenie mebli, mycie przeszkleń i okien,
uzupełnianie środków higienicznych i sa-
nitarnych.

Utrzymanie terenów zewnętrznych:
prace wykonywane za pomocą właściwie
dobranego sprzętu mechanicznego (cią-
gników komunalnych, traktorów samo-
jezdnych, szorowarek, kos spalinowych)
oraz sprawnie zorganizowanej logistyki i za-
opatrzenia.

Pielęgnacja terenów zielonych, prace
ogrodnicze: koszenie trawy, nawadnianie te-
renów zielonych, zakładanie i pielęgnacja
trawników, nawożenie roślin, usuwanie
chwastów, przycinanie żywopłotów itp.

Usuwanie skutków zimy: odśnieżanie
mechaniczne i ręczne, posypywanie oblo-
dzonych nawierzchni solą drogową lub pia-
skiem, usuwanie sopli, usuwanie błota po-
śniegowego, skuwanie lodu, utrzymywanie
w gotowości pogotowia zimowego itp.

Pozostałe prace uzgodnione z Klientem,
w tym specjalistyczne:
• porządkowanie obiektów po remontach
i pracach budowlanych,
• doradztwo w zakresie utrzymania czy-
stości,
• pranie wykładzin podłogowych, dywanów,
tapicerki,
• prace na wysokościach i usługi alpini-
styczne,
• czyszczenie klimatyzacji i systemów wen-
tylacyjnych,
• odśnieżanie dachów,
• kładzenie warstw polimerowych, 
• krystalizacja powierzchni marmurowych.

Profesjonalny sprzęt
W naszej pracy wykorzystujemy naj-

nowsze rozwiązania technologiczne, uży-
wając profesjonalnego sprzętu oraz certy-
fikowanych środków czystości dostoso-
wanych do specyfiki obsługiwanego obiek-
tu. Będąc znaczącym odbiorcą hurtowni
chemicznych i producentów sprzętu sprzą-
tającego, możemy zaoferować chemię go-
spodarczą oraz środki do utrzymania czy-
stości w bardzo korzystnych cenach, w tym
możliwość refakturowania zakupów.

Spersonalizowany plan
Doradzamy, zarówno w doborze środ-

ków chemicznych, jak i urządzeń do sprzą-
tania, tak aby jak najlepiej zoptymalizować
wydatki w obszarze utrzymania czystości.
Ponadto dysponujemy własnym zaple-
czem logistyczno-technicznym, co pozwa-
la nam na natychmiastowe reagowanie
(w przypadku wystąpienia nieprzewidzia-
nych okoliczności) na potrzeby zwiększe-
nia lub uzupełnienia potencjału sprzęto-
wego, niezbędnego do realizacji usług na
właściwym poziomie.

DIP Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa

www.dipcleaning.pl

Fot. materiały prasowe

Paweł Szybisz
Prezes Polskiej Izby 
Gospodarczej Czystości
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– Dobrze, że jesteśmy Polakami i jako przedsiębiorcy wspólnie pracujemy na rozwój rodzi-
mej gospodarki. Warto podkreślać to, że tworzymy polski produkt, co na przykład w mojej
branży jest bardzo ważne. Podkreślać i pokazywać, że ten produkt – właśnie polski – jest
wysokiej jakości i liczy się na świecie, jest tam ceniony oraz rozpoznawalny. Tak rozumiem pa-
triotyzm w biznesie – mówi Paweł Pawlak, właściciel firmy odzieżowej Adika Collection.

Patriotyzm w biznesie
Fot. Bielik-Studio
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Adika Collection powstała w 2006 roku
i jest firmą rodzinną…

Tak, stworzyliśmy ją razem z moją
żoną i wszystkie kolekcje tworzymy ro-
dzinnie. Pracuję nad nimi razem z małżonką
i siostrą. To sprawdzony oraz skuteczny sys-
tem pracy. Jesteśmy bardzo dobrze zorga-
nizowani, bo dobra organizacja jest pod-
stawą sprawnego funkcjonowania każdego
przedsiębiorstwa. Razem tworzyliśmy na-
szą firmę i wspólnie spędzamy w niej w za-
sadzie cały dzień.
I ta współpraca zawsze przebiega w zgo-
dzie?

Jeśli chce się osiągnąć sukces, trzeba po-
święcić się pracy, a wtedy na żadne spory
nie ma czasu. Każdy ma swoje zadania
i musi je sumiennie wykonywać, bo to
przecież nasza firma, a także przyszłość na-
szych dzieci.
Ubrania również projektujecie sami?

Tak, ale jesteśmy otwarci na młodych
projektantów z wizją i bardzo chętnie na-
wiążemy z nimi współpracę. 
Do kogo kierujecie swoją ofertę i co ona
obejmuje?

Nasze ubrania mogą nosić wszystkie
panie, niezależnie od wieku. Kolekcje two-
rzymy z myślą o kobietach ceniących wy-
godę i indywidualność. Mamy w ofercie su-
kienki, żakiety i płaszcze w różnych kolorach
oraz fasonach, dlatego każda z pań znaj-
dzie coś dla siebie. Dbamy o to, by nasze
klientki czuły się dobrze i atrakcyjnie w na-
szych kreacjach. Tworzymy je z najnow-
szych i najlepszych tkanin z całego świata,
które sprowadzamy m.in. z Korei, Indonezji,
Chin, Turcji i Indii. Gwarantujemy także wy-
soką jakość naszych wyrobów.
Gdzie są dostępne wasze kolekcje?

Nasze kolekcje można kupić na terenie
całego kraju we wszystkich butikach współ-
pracujących z nami. Ważną rolę w naszym
biznesie pełni sklep internetowy, który bar-
dzo dobrze prosperuje. Cały czas pozy-
skujemy także nowe butiki i nowych kon-
trahentów. Mamy również odbiorców za
granicą. Nasza firma jest znana i rozpo-
znawalna na całym świecie, 70 proc. pro-
duktów sprzedajemy za granicę. Wykorzy-
stujemy najnowsze technologie sprzedaży,
dzięki czemu ciągle zdobywamy nowe ryn-
ki zbytu.
A czy polskie firmy, które są rozpozna-
walne także za granicą, powinny pana
zdaniem prezentować coś w rodzaju pa-
triotyzmu? Czy w ogóle taka wartość ist-
nieje w biznesie? A jeśli nie, to czy po-
winna być?

Uważam, że patriotyzm, rozumiany
m.in. jako wspólne działania i dążenia, po-
winien istnieć. I moim zdaniem on się za-
czyna budzić.

Jak ów patriotyzm można zamanifestować
w biznesie i jak połączyć te wspólne dzia-
łania z naturalną na rynku konkurencją?

Konkurencja oczywiście była, jest i będzie.
I tak powinno być, ponieważ sprzyja to
rozwojowi firm. Ja konkurencję szanuje i uwa-
żam, że ona zawsze powinna istnieć. Nato-
miast jeśli chodzi o patriotyzm, to dobrze, że
jesteśmy Polakami i jako przedsiębiorcy
wspólnie pracujemy na rozwój rodzimej go-
spodarki. Warto podkreślać to, że tworzymy
polski produkt, co na przykład w mojej
branży jest bardzo ważne. Podkreślać i po-
kazywać, że ten produkt – właśnie polski – jest
wysokiej jakości i liczy się na świecie, jest tam

ceniony oraz rozpoznawalny. Tak rozumiem
patriotyzm w biznesie. I staram się wdrażać
te wartości w swojej firmie. Nawet sztanda-
rowe kolory naszej firmy są w narodowych
barwach. Dostaliśmy też szablę oficerską
i Pierścień Patrioty. Ogromnie mnie to cieszy,
ale traktuję to także jako ogromne zobowią-
zanie wobec naszego kraju.
Adika Collection jest często nagradzaną
firmą…

Tak, mamy to szczęcie, że jesteśmy lau-
reatami wielu nagród, w tym między inny-
mi Mazowieckiego Lauru Przedsiębior-
czości Warszawskiej Izby Gospodarczej
oraz Ambasadora Przedsiębiorczości i Am-
basadora Akademii Dobrego Stylu, przy-
znawanych przez Europejskie Forum Przed-
siębiorczości. Zostaliśmy również wyróż-
nieni prestiżową nagrodą „Dźwignia” przy-
znawaną przez Naczelną Organizację Tech-
niczną i „Przegląd Techniczny” przy współ-
udziale Krajowej Izby Gospodarczej (KIG).
Nagroda przyznawana jest działaczom
gospodarczym – przedsiębiorcom i mena-
dżerom – stwarzającym warunki do lep-
szego funkcjonowania polskiej gospodar-
ki. Jesteśmy również członkiem Warszaw-
skiej Izby Gospodarczej oraz Klubu Inte-
gracji Europejskiej.
Czy pana zdaniem jest jakaś recepta na
sukces w biznesie?

Uważam, że każdy może osiągnąć
sukces, tylko należy wypracować w sobie
systematyczność, być dobrze zorganizo-
wanym, cierpliwym i nie poddawać się.
A przede wszystkim trzeba być optymistą
i kochać ludzi. Należy także mieć wizję swo-

jego biznesu, plan działania i uporczywie
dążyć do celu, nie zniechęcając się przy
pierwszej trudności. Trzeba być otwartym
na nowości, zdobywać wiedzę, dużo czytać
i znajdować czas dla najbliższych. Jeden
z moich ulubionych cytatów to: „życie
trzeba przeżyć, a nie przeczekać, więc nie
czekaj, tylko działaj”. Wydaje mi się, że jest
to najlepsza droga do sukcesu. 
Jakie są plany Adika Collection na naj-
bliższy czas?

Uczestniczymy w wielu wydarzeniach
o charakterze charytatywnym i będziemy to
kontynuowali. Obecnie ubieramy także
Miss Warszawy w związku ze zbliżającymi

się wyborami. Będziemy także brali udział
w targach branżowych – i krajowych, i mię-
dzynarodowych. Chcemy także rozwijać na-
szą firmę poprzez wprowadzanie nowych
brandów. Wprowadzamy również większy
przekrój oferty odzieżowej, pod kątem
wieku klientek oraz kolekcje plus size. Pla-
nujemy także pokazanie naszych produk-
tów na rynku amerykańskim.
Czy poza pracą znajdujecie państwo czas
na życie rodzinne?

Jak wcześniej mówiłem, jesteśmy do-
brze zorganizowani. Planujemy każdy
dzień i zawsze w tych planach musi się zna-
leźć czas dla dzieci. Chcemy je wychować
na mądrych i pracowitych ludzi. Nie ma
miejsca na lenistwo i nieuctwo. Córka Ni-
kola wystąpiła już jako modelka na wybie-
gach – z dużym sukcesem. Starszy syn Ad-
rian – to od jego imienia pochodzi nazwa
firmy – ma zamiłowanie do elektroniki i pro-
gramów komputerowych. Nasza firma już
korzysta z jego pomysłów na wdrażanie no-
wych technologii sprzedaży i systemów pro-
wadzenia nowoczesnej firmy. Nasze dzie-
ci już teraz wiedzą, że pieniądze trzeba sza-
nować i nic nie przychodzi łatwo. Uczymy
ich szacunku do ludzi, zwłaszcza star-
szych. Chcemy je także wychować w duchu
patriotyzmu. Często z nimi rozmawiamy,
poruszając tematy związane z historią Pol-
ski. Wpajamy w nie miłość do ojczyzny i po-
szanowanie polskiej flagi i godła. Spędza-
my razem wakacje nie tylko za granicą, ale
również jeździmy nad polskie morze i or-
ganizujemy wspólne wypady w góry. Pol-
ska to piękny kraj. �

Uważam, że każdy może osiągnąć sukces, tylko
należy wypracować w sobie systematyczność,
być dobrze zorganizowanym, cierpliwym i nie
poddawać się. A przede wszystkim trzeba być
optymistą i kochać ludzi

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK
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– Hołdujemy inbound marketingowi i nie jesteśmy nachalni w swoich działaniach. Staramy się
być tam, gdzie jest nasz potencjalny klient, czyli wymagający marketer. Jesteśmy więc part-
nerem największych konferencji marketingowych w Polsce, takich jak I Love Marketing czy
Golden Marketing Conference. Współpracujemy blisko z magazynem „Marketer+”, w którym
ukazuje się nasz stały cykl pod nazwą „Gadżetowe inspiracje” – mówi Tomasz Przewoźnik, za-
rządzający grupą Pozytywnie Promocyjni.

Pozytywnie Promocyjni

Kim dokładnie są Pozytywnie Promocyjni?
To relatywnie młody i innowacyjny

projekt na polskim rynku upominków re-
klamowych. Skupiamy kilkunastu wiodą-
cych producentów reprezentujących naj-
ważniejsze – z punktu widzenia marketerów
– kategorie gadżetów reklamowych. 
Na czym polega zatem jego innowacyjność?

Na tym, że po raz pierwszy w historii
tej branży czołowi producenci połączyli siły
w obszarze wspólnych działań marketin-
gowych i prezentują swoją ofertę produk-
tową w jednym, wspólnym katalogu i na jed-
nej, wspólnej platformie internetowej:
www.pozytywniepromocyjni.pl
A jakie korzyści powinni dostrzec w tym przed-
sięwzięciu marketerzy wykorzystujący w swo-
ich działaniach gadżety reklamowe?

Po pierwsze mają dostęp wyłącznie do
produktów topowych dostawców, którzy od
kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat zaj-
mują się produkcją i sprzedażą konkretnej
kategorii upominków reklamowych. Po-
siadają oni know-how, wiedzę i doświad-
czenie, które przekłada się na najwyższą ja-
kość i innowacyjność produktów oraz
usług, jakie oferujemy w ramach projektu
Pozytywnie Promocyjni. Dodatkowo mar-
kerzy oszczędzają mnóstwo tak cennego dla
nich czasu. Wcześniej, kierując się w swo-
ich wyborach jakością i funkcjonalnością ga-
dżetów reklamowych, musieli przeglądać
mnóstwo katalogów i stron internetowych.
My w ramach naszego projektu oddajemy
im do dyspozycji jeden katalog i jedną ła-
twą, szybką i intuicyjną platformę interne-
tową.
A skąd nazwa Pozytywnie Promocyjni?

Jest ona wypadkową naszych osobo-
wości, charakterów i sposobu myślenia o ży-
ciu i biznesie. Ludzie tworzący naszą gru-
pę to autentycznie bardzo pozytywne oso-
by, szczere i prawdziwe w tym, co robią. Dla
nas praca jest pasją, a uczciwość i part-
nerskie podejście w biznesie – wartością
nadrzędną. Zresztą to pozytywne podejście

przekłada się na naszą komunikację z ryn-
kiem i ciekawą, niestandardową oprawę gra-
ficzną całego projektu.
Projekt jest relatywnie młody. Jak oceniacie
efekty swoich działań po raptem kilkunastu
miesiącach funkcjonowania na rynku?

Rzeczywiście projekt wystartował
w marcu ubiegłego roku, więc relatywnie
bardzo niedawno. Oczywiście nasza stra-
tegia działania rozpisana jest z kilkuletnią
perspektywą. Mamy jasno określoną gru-
pę docelową i konkretnie zdefiniowane
kanały dotarcia do niej. Hołdujemy inbo-
und marketingowi i nie jesteśmy nachalni
w swoich działaniach. Staramy się być
tam, gdzie jest nasz potencjalny klient, czy-
li wymagający marketer. Jesteśmy więc
partnerem największych konferencji mar-
ketingowych w Polsce, takich jak I Love
Marketing czy Golden Marketing Confe-
rence. Współpracujemy blisko z magazynem
„Marketer+”, w którym ukazuje się nasz
stały cykl pod nazwą „Gadżetowe inspira-
cje”. Po drodze jest nam również z „OOH
Magazine” – organizatorem targów druku
i reklamy pod nazwą Festiwal Marketingu,
podczas ktorych w tym roku Pozytywnie
Promocyjni prezentują się na największym
stoisku targowym. W obszarze mediów spo-
łecznościowych staramy się głównie eks-
plorować platformę LinkedIn.

Jakie konkretnie produkty znajdują się w wa-
szej ofercie?

Tak jak wcześniej wspomniałem, są to
wyłącznie wysokiej jakości upominki re-
klamowe produkowane przez specjalistów
w naszej branży. Produkty o znanych mar-
kach i uznanej opinii na rynku. Co do sa-
mych kategorii produktów, są to długopi-
sy reklamowe, notesy i kalendarze, ceramika
reklamowa, odzież i czapki, słodycze re-
klamowe, akcesoria samochodowe i elek-
tronika reklamowa, torby i opakowania,
a także odblaski reklamowe oraz artykuły
piśmienne Parker i Waterman. W każdym
przypadku oferujemy również pełną per-
sonalizację wszystkich produktów w opar-
ciu o kilkadziesiąt dostępnych technik zdo-
bienia. Sami przygotowujemy dla klientów
nieodpłatne projekty graficzne. Służymy po-
mocą i doradztwem w procesie wyboru
konkretnych upominków reklamowych,
aby w sposób efektywny realizowały one
cele każdej kampanii marketingowej.
Jak pan ocenia kondycję i perspektywy bran-
ży upominków reklamowych w Polsce?

Problem polega na tym, że branża upo-
minków reklamowych w Polsce jest nie-
mierzalna w żaden sposób. Nie wiemy, ile
gadżetów reklamowych sprzedaje się każ-
dego roku. Widzimy znaczący wzrost wy-
datków na działania z obszaru digital
marketingu, jednak wciąż dostrzegamy
olbrzymią siłę gadżetu reklamowego jako
bardzo skutecznej broni w ręku sprawne-
go marketera. Gadżet jest w stanie sku-
tecznie promować firmę, markę, produkt
czy usługę, budować i podtrzymywać wła-
ściwe relacje biznesowe. Oczywiście pod
warunkiem, że jest właściwie dobrany,
funkcjonalny i o odpowiedniej jakości.
Wszak w jego przypadku reguły lubienia
i wzajemności Cialdiniego sprawdzają się
doskonale. Czy otrzymanie prezentu, któ-
ry sprawi nam radość, nie powoduje, że
taką osobę lub firmę zaczynamy darzyć
sympatią? Czy nie rodzi to naturalnej po-
trzeby odwzajemnienia? A jak takie lubie-
nie czy odwzajemnienie działa w biznesie,
wiemy doskonale. �

Fot. materiały prasowe

Rozmawia AGNIESZKA MAJCHER
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– Głęboko wierzę, że każdy naród ma inne archetypy warunkujące odczuwanie szczęścia.
W Indiach, które znam, ogromną rolę odgrywają religia i duchowość. Obcowanie z sacrum
jest najważniejszą częścią życia i powoduje, że rutyna, coś, co na zachodzie wydawałoby się
nudne, staje się mistycznym doznaniem – o niezwykłych Indiach i swojej najnowszej książce
opowiada Frederick Rossakovsky-Lloyd

Sacrum,
buddyzm i pierożki

Fredericku, gościłeś już na łamach ma-
gazynu „Przedsiębiorcy.eu” z okazji wy-
stawy malarskiej, którą prezentowałeś
w Polsce kilka lat temu. Teraz wydałeś
książkę podróżniczą. Zmieniłeś zawód?

Bynajmniej! Już wtedy pisałem książ-
ki, jednak może nie tak śmiało, tworząc krót-
sze formy. To wynikało z braku czasu lub
nawet z lenistwa. W pewnym momencie jed-
nak postanowiłem napisać o Indiach
i o buddyzmie, bo są dla mnie bardzo waż-
ne. Spędziłem w Indiach kilka lat – najwięcej
w miejscach, w których spirytualizm nadaje

życiu pełnego mocy znaczenia – i nie
chciałem tego zamykać tylko w sobie. Dla-
tego powstała książka, a w zasadzie jej
pierwsza część.
Właśnie tak pomyślałam. Książka, chociaż
stanowi całość, kończy się w momencie,
kiedy spakowani wsiadacie do pociągu
i znowu wyjeżdżacie.

Bo jesteśmy nomadami. Zdecydowa-
liśmy się na życie koczownicze, ponieważ
wydało nam się bardziej interesujące od
trybu osiadłego, zależnego od stałej pra-
cy, kredytów i rutynowych czynności. Po-
wstaje kolejna część serii, choć w tej chwi-
li znajduje się na etapie chaosu twórcze-
go.

Ale książka podróżnicza powstała. Mam
ją tu przed sobą. To gruby tom z ogrom-
ną liczbą intrygujących historii i pięknych
zdjęć. Nie jest nudna. Podobają mi się
zwłaszcza przeskoki w czasie, bardzo
oryginalne, choć trzeba się skupić.

Chciałem, żeby czytelnik był skupiony,
ponieważ oprócz naszych przygód, doznań
i zabawnych dialogów przemyciłem tam
sporo buddyjskiej wiedzy, biografii znanych
nauczycieli i historii niezwykłych miejsc.
Przez dwa lata pracowałem nad tym, żeby
książka nie była nudna i mam nadzieję, że
mi się udało.
Zdecydowanie jest ciekawa! Mnie na
przykład urzekły przepisy kulinarne. Chy-

Fot. materiały prasowe

Rozmawia BARBARA JOŃCZYK
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ba jeszcze nie czytałam książki, w której
zaraz po opisie traumatycznego zjazdu
z wysokich gór autor podaje przepis na
pierożki. Jak one się tam nazywają?

Momo! Ale Indie właśnie takie są i tak
wygląda tamtejsza rzeczywistość! W jednej
chwili ryzykujesz życie, jadąc rozklekotanym
jeepem po himalajskich bezdrożach, by do-
jechać do wymarzonego punktu – nieod-
krytego jeszcze przez turystów miejsca,
w którym serwowane są pierożki momo.
Pyszne! Grzechem byłoby nie dać prze-
pisu.
Mnie zaintrygował przepis na te dmu-
chane placki z ciecierzycą. Muszę je kie-
dyś przyrządzić. Jednak to, co najbardziej
mi się w książce podoba, to spokój, któ-
ry opisujesz. Ten czas, który płynie wol-
niej i ta możliwość zatrzymania się i spoj-
rzenia w siebie. Brakuje mi tego bardzo
i, choć Indie nie były moim wymarzonym
kierunkiem wakacyjnym, zaczęłam się za-
stanawiać, czy tam nie pojechać.

Zapraszam! Bardzo chętnie oprowadzę
cię po wszystkich tajemniczych miejscach.
Pokażę ci bezludne zakątki, ukryte świąty-
nie, w których energia jest tak silna, że moż-
na ją odczuć fizycznie i miejsca tak piękne,
że samo przebywanie w nich uzdrawia. 
Indie w twojej książce to kraina niezwy-
kła, pełna kolorów i ponadczasowej mą-
drości. Nie wszyscy jednak podzielają
twój punkt widzenia.

Myślę, że to jest sprawa indywidualnej
karmy oraz tego, jakie rzeczy przyciągamy.
Ja zawsze widzę szklankę do połowy peł-
ną. Tak samo świat, który postrzegam jako
piękny. W Indiach ludzie są szczęśliwi, na-
wet ci, którzy żyją w lepiankach. Wystarczy
na nich spojrzeć. Żyją z uśmiechem na twa-
rzy. Zachodni turyści oceniają jakość ich ży-
cia, porównując stan posiadania. A to nie
jest najważniejsze kryterium.
Co więc decyduje o naszym szczęściu?

Myślę, że nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi. Każdego uszczęśliwia coś innego,
poza tym głęboko wierzę, że każdy naród
ma inne archetypy warunkujące odczuwa-
nie szczęścia. W Indiach, które znam,
ogromną rolę odgrywają religia i ducho-
wość. Obcowanie z sacrum jest najważ-
niejszą częścią życia i powoduje, że rutyna,
coś, co na zachodzie wydawałoby się nud-
ne, staje się mistycznym doznaniem. Je-
steśmy buddystami i czasami całymi mie-
siącami nasze życie polegało na siedzeniu
pod drzewem i powtarzaniu mantr. Wtedy
byliśmy najszczęśliwszymi osobami na
świecie.
Dużo piszesz o buddyzmie.

Bo jest najistotniejszą częścią mojego
życia. Dodatkowo w Indiach Północnych
i w Nepalu, o których piszę w książce, znaj-
dują się kultowe buddyjskie miejsca. Czte-
ry najważniejsze z nich to: Lumbini – miej-

sce narodzin Buddy, Sarnath – w którym
wygłosił on pierwsze nauki, Bodh Gaja
– gdzie pod słynnym drzewem osiągnął
oświecenie i w końcu Kushinagar – gdzie
oświecony zmarł. Z każdym z tych miejsc
związanych jest wiele niezwykłych ludzi
i opowieści. Starałem się wpleść to wszyst-
ko pomiędzy wiersze.
W książce jest bardzo dużo przeplatają-
cych się ze sobą opowieści. Niektóre z nich
brzmią jak baśnie.

Bo to są legendy, hinduskie mity zwią-
zane najczęściej z miejscami geograficz-
nymi. Tam każde miejsce posiada własną,
niezwykłą historię. Hinduizm jest najstar-
szą religią, bardzo rozbudowaną i ciekawą.
Całymi godzinami potrafiłem siedzieć nad
Gangesem, popijać herbatę z wielkich alu-
miniowych czajników i słuchać opowieści
joginów. Każdy z nich znał inną wersję tej
samej historii i chyba to było w tym wszyst-
kim najciekawsze.
Mają fantazję. Poza tym przedstawiasz
Hindusów jako romantyków.

Oj tak! Nie znam drugiego tak ro-
mantycznego narodu. Wystarczy posłuchać
hinduskich piosenek – subtelnych słów, tkli-
wych melodii i pełnych tęsknoty zawodzeń.
Oni wszyscy chcą kochać i potrafią to ro-
bić. To tam mamy najbardziej żarliwych
przyjaciół, którzy wskakują nam w objęcia,
gdy tylko nas widzą, a żegnają, zarzucając
nam na szyję wielobarwne szale. I ten na-
strój się nam udziela. Gdy jesteśmy w In-
diach, chodzimy po ulicach zakochani.
Nie tylko. Zdarzyło ci się płakać i roz-
chorować.

Zdecydowanie! Bo Indie wyzwalają
wiele emocji, często oczyszczających. Ten
płacz, o którym wspominasz, był swo-
istym katharsis. Wtedy, w 2003 roku, po raz
pierwszy spotkałem swojego duchowego na-
uczyciela – XVII Karmapę. Tak długo na to
spotkanie czekałem, że gdy w końcu do nie-

go doszło, pojawiły się łzy. Choroby zaś
– zatrucia pokarmowe – pojawiły się raczej
przez moją głupotę. Spędziłem w Indiach
wiele lat i powinienem był wiedzieć, czego
nie wolno robić.
Czyli trzeba uważać.

Tak jak wszędzie. Podróżowanie wiąże
się z pewnym ryzykiem. Ale czym byłoby ży-
cie bez adrenaliny? Myślę jednak, że oprócz
radości i szaleństwa, trzeba wziąć ze sobą
rozwagę – wykupić ubezpieczenie, za-
szczepić się lub zabezpieczyć na wypadek
chorób i nie zapominać o rozsądku.
Ale jechać warto! Szczególnie do miejsc,
do których nie dotarła jeszcze masowa tu-
rystyka.

Właśnie w Indiach Północnych jest
takich miejsc najwięcej. Okryte śniegiem re-
zerwaty przyrody, w których przez tygodnie
można nie zobaczyć żadnego człowieka ani
nawet odcisku ludzkich stóp.
No właśnie. W książce zburzyłeś indyjski
stereotyp. Myśląc o Indiach, mam przed
oczami upał, tłoczne ulice, kobiety w sari
i ewentualnie plaże. A ty piszesz o śnie-
gu, herbacie zamarzającej w kubkach
i czerwonych od mrozu policzkach.

Bo północne Indie, zwłaszcza Sikkim
– jeden z najmniejszych indyjskich stanów
– takie są. To przede wszystkim góry – Hi-
malaje i tereny położone wysoko nad po-
ziomem morza, gdzie dolinami nazywa się
obszary położone wyżej niż nasz rodzimy
Giewont. Tam wśród gór znajdują się kra-
iny święte z trudno dostępnymi świątynia-
mi, stupami i młynami modlitewnymi. To
krainy legendarnych lamów – buddyjskich
nauczycieli, buddyzmu i czystego powietrza.
Te Indie kocham najbardziej.
Przekonałeś mnie swoimi barwnymi opo-
wieściami o Indiach, lamach i filozofii bud-
dyjskiej. Książkę oceniam bardzo wyso-
ko. Myślę, że można wyciągnąć z niej wie-
le cennych informacji. Gdzie można ją ku-
pić?

Będzie w księgarniach. Międzynaro-
dowy lockdown zmienił wiele planów, jed-
nak postanowiłem nie zmieniać daty pro-
mocji. „Show must go on” – tak jak biznes!
Nie wolno nam się poddawać. Dlatego
książkę sprzedaję na Facebooku. W tym celu
należy polubić Książkę podróżniczą. To pro-
ste. Dostępne są wersje elektroniczna i pa-
pierowa. W najbliższym czasie planuję
zorganizować kilka wieczorków autorskich
w Polsce, pojawić się na targach książki i do-
piero wtedy wstawić książkę do księgarń.
Wcześniej utonęłaby pośród innych.
Czyli jako pisarz-podróżnik musisz myśleć
jak biznesmen.

Oczywiście. Bez tego samodzielne wy-
danie książki byłoby zupełnie nieopłacalne,
a piękne historie i doświadczenia, które opi-
sałem, rozmyłyby się w nicości. A tego bym
nie chciał. �
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Zrobił karierę jako profesjonalny,
pierwszoligowy piłkarz, teraz osią-
ga sukcesy jako pisarz i malarz.
Zaledwie 31-letni Paweł Leśniak
to artysta pochodzący z Nowego
Sącza, którego bez wątpienia
można określić mianem człowieka
renesansu.

Z boiska do
świata fantasy

Jego debiut literacki, powieść „Równowaga”,
której nakład sprzedał się w przeciągu dwóch
tygodni, przedstawia postać Desmonda Pe-
arce’a – pozornie spełnionego młodego

człowieka sukcesu, który w wyniku splotu niefor-
tunnych wydarzeń podejmuje niebezpieczną decyzję,
której konsekwencje zaprowadzą go na dno samego
Piekła. Trylogię Desmonda Pearce’a uzupełniają po-
wieści „Zachwianie” i „Chaos”. Najnowsza książ-
ka Leśniaka to osadzony w Zakopanem horror
„Przed Północą”. 

Twórczość literacka Pawła Leśniaka spotała się
z dużym entuzjazmem czytelników i krytyków, nie-
którzy porównują do nawet do legendarnego Dan-
tego Alighieri. Pisarz Zbigniew Masternak określił
twórczość Leśniaka jako literacki krok wprzód, zwra-
cając uawgę na świetnie zbudowaną akcję i od-
niesienia do popkultury. Autor został uhonorowany
m.in. Nagrodą dla Najlepszego Debiutu Literac-
kiego w Plebiscycie na Najpopularniejszego Spor-
towca 2012, Nagrodą Specjalną za Perfekcyjne Łą-
czenie Sztuki i Sportu, odebrał statuetkę Wyróżniny
Młody Artysta od Klubu Integracji Europejskiej,
a także otrzymał nominację do nagrody literackiej
Polskiego Festiwalu Sztuki Orzeł 2016.

Paweł Leśniak był też zapraszany na liczne spo-
tkania, m.in przez polonię w Chicago oraz Wilnie,
a także w Łazienkach Królewskich, Polskim Radiu,
Targach Książki w Warszawie i Krakowie.

Na bazie jego powieści „Równowaga” powstała
wydana w 2019 roku gra komputerowa „Devil’s
Hunt”. Sam pisarz brał udział w jej tworzeniu w roli
Creative Directora oraz Scryptwritera. Gra do-
czekała się nominacji do „Game of the show” na
targach Gamescom.

Paweł Leśniak nie tylko gra i pisze, ale też two-
rzy obrazy ołówkiem, a jego prace doczekały się wy-
stawy między innymi w Wilnie, Chicago, Warsza-
wie, Krakowie i Nowym Sączu. �Fot. materiały prasowe

Krzysztof Jończyk
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Browar Jabłonowo to jeden z niewielu rdzennie polskich, niezależnych, rodzinnych bro-
warów. Sukces zawdzięcza konsekwencji właścicieli w rozwijaniu firmy, dostosowywa-
niu się do potrzeb rynku, analizie trendów, a przede wszystkim wdrażaniu nowatorskich
rozwiązań. Na początku lat 90. browar rozpoczął produkcję piw mocnych, co spotkało
się z dużym zainteresowaniem konsumentów. Dziesięć lat temu opracował unikalną
recepturę piwa ciemnego Belfast, modyfikując typowego stouta. Był to duży sukces ryn-
kowy, wyznaczający nowe kanony. Nasz browar jako jeden z pierwszych uruchomił pro-
dukcję piw smakowych. W tej chwili linia produktów Premium – Manufaktura Piwna
– ma kilkanaście fantastycznych marek z Piwem Na Miodzie Gryczanym na czele.

Browar Jabłonowo
Aleja Krakowska 77, 05-552 Wólka Kosowska
tel. +48 22 756 15 45, +48 22 756 17 36, e-mail: biuro@jablonowo.pl

Hubert Buksowicz
Imię i nazwisko 
Hubert Buksowicz

Nazwa firmy
Browar Jabłonowo

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
Zbudowanie zespołu, który na prze-
strzeni 30 lat stworzył rozpoznawalną,
renomowaną firmę.

Co lub kto pana inspiruje?
Przedsiębiorcy, którzy potrafili prze-
kształcić małe, rzemieślnicze firmy 
w prężne przedsiębiorstwa. 

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien być pracowity i skromny,
umieć odnosić duże sukcesy, nie unika-
jąc małych porażek. Musi mieć intuicję,
wytyczać dalekosiężne cele, być ela-
styczny i otwarty na zmiany. 

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Staramy się być innowatorami. Chcemy
umacniać swoją pozycję w niszy.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Dalsze promowanie zdrowych, 
naturalnych piw, robionych zgodnie 
z tradycyjną sztuką piwowarską. 

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
Taki, w którym nikt nikogo nie wykorzy-
stuje. Relacja biznesowa tylko wtedy
ma sens, gdy obie strony są z niej 
w pełni zadowolone.
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Teamster Advisory Group doradza polskim firmom jak rozwijać biznes, budować swoją
markę oraz planować ekspansję na rynki międzynarodowe. Zarządzanie operacyjne
firmy, rozwój, restrukturyzacja, networking, eksport czy wprowadzanie firm na świa-
towe rynki - to główne obszary ekspertyzy Teamster Group. A to wszystko dzięki mię-
dzynarodowemu doświadczeniu całego naszego zespołu. Wspieramy naszych Klientów
od pomysłu do pełnej realizacji projektu.

Teamster Advisory Group
e-mail: pcazeaux@teamstergroup.com
www.teamstergroup.com

Patrick Cazeaux

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Patrick Cazeaux

Nazwa firmy 
Teamster Advisory Group 

Co uważa pan za swój 
największy sukces? 
Dokonanie tego, co inni uważali 
za niemożliwe.

Co lub kto pana inspiruje? 
Inspiruję mnie obserwacja świata; 
ludzie, świadomi swoich wad i zalet;
osoby, którzy żyją wbrew powszechnie
przyjętym regułom.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny? 
Lider, akceptujący krytykę. Wizjoner
który idzie pod prąd i dostosowuje rze-
czywistość do siebie.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Światowe kontakty, pragmatyzm pozba-
wiony złudzeń, trzeźwa ocena sytuacji,
skuteczność na poziomie 99%, co po-
twierdzają referencje klientów i nasze
międzynarodowe doświadczenie.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Teraz, w związku z pandemią koronawi-
rusa i kryzysem ekonomicznym – na
nowo budujemy strategie rozwoju firm,
które wspieramy. Chcemy jeszcze bar-
dziej umocnić naszą pozycje w Polsce 
i za granicą oraz zorganizować nasz fla-
gowy event Poland Meets the Interna-
tional (PMI).

Czym dla pana jest etyczny
biznes? 
Etyka w biznesie to pełna odpowiedzial-
ność, bezstronność i prawdomówność.
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BUSINESSTHINK zajmuje się wsparciem w budowie i rozwoju firm. Opiekujemy się
zarówno startupami, jak i przedsiębiorstwami na późniejszym etapie. Podejmujemy
wszechstronne działania dostosowane do potrzeb każdego klienta. Pracujemy według
zasady – od pomysłu do realizacji. Współdziałamy z wieloma ekspertami z różnorod-
nych dziedzin – w zakresie prawa, podatków, pozyskiwania dotacji unijnych czy no-
wych technologii. Zajmujemy się pozyskaniem finansowania dla firm, ubezpieczeniami,
dotacjami unijnymi, poradami prawnymi, szkoleniami o szerokim zakresie oraz ekolo-
gicznymi rozwiązaniami. Nawiązujemy też współpracę z ekspertami z dziedziny ener-
getyki. Dzięki ich pomocy przeprowadzamy audyty energetyczne oraz optymalizujemy
koszty energii.

BUSINESSTHINK sp. z o.o.
Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, 04-036 Warszawa,
tel. +48 797 573 007, e-mail: b.chrzastowska@businessthink.pl

Beata Chrząstowska

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Beata Chrząstowska

Nazwa firmy
BUSINESSTHINK sp. z o.o.

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Moją firmę, która jest moją pasją.

Co lub kto panią inspiruje?
Moja praca oraz ludzie, z którymi
współpracuję, ich sukcesy i rozwój.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Uczciwość, odwaga, wytrwałość 
i cierpliwość. Pasja, kreatywność 
i innowacyjne podejście są niezbędne 
do sukcesu.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Każdego klienta traktuję indywidualnie.
Podejmuję wszechstronne działania 
dostosowane do jego potrzeb. Jestem
nastawiona na długoterminową współ-
pracę.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu? 
Skupiam się na dalszym rozwoju firmy 
i poszerzeniu mojej oferty o ekologiczne
rozwiązania.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Etyka w biznesie to jedna z podstawo-
wych zasad, jakimi powinni kierować się
przedsiębiorcy. Zawsze staram się po-
stępować uczciwie, to gwarancja suk-
cesu..
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LandAR Projects Sp. z o.o. to pracownia z wieloletnim doświadczeniem projektowym
– w tym roku obchodzimy 10-lecie działalności. Wykonujemy wielobranżowe doku-
mentacje terenów publicznych, osiedlowych i prywatnych na obszarze całej Polski. Są
to między innymi: wielohektarowe parki, place miejskie, tereny sportowe, place zabaw,
budynki, drogi (ulice, ścieżki rowerowe, chodniki), osiedla, ogrody, ogródki czy bal-
kony. Rozszerzamy swoją działalność na instalacje fotowoltaiczne, aranżacje przestrzeni
oraz realizację i pielęgnację zieleni. Kształtujemy przestrzeń w zgodzie z naturą. Pełnimy
nadzór autorski. Działamy kompleksowo, zapewniając opiekę nad projektem od po-
mysłu do realizacji. Zajmujemy się wykonawstwem i wszystkimi uzgodnieniami oraz
formalnościami.

LandAR Projects Sp. z o.o.
ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa, tel.: +48 606 569 359
e-mail: office@landar.eu, www.landar.eu

Urszula Ćwiek
Imię i nazwisko 
Urszula Ćwiek

Nazwa firmy 
LandAR Projects Sp. z o.o.

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Osiągnięcie równowagi i szczęścia 
w życiu dzięki realizacji swoich marzeń 
i celów w zgodzie z wartościami.

Co lub kto panią inspiruje?
Siła i prawa natury. Mądrzy, otwarci 
i charyzmatyczni ludzie.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien być proaktywny, elastyczny,
planujący, zaangażowany, odpowie-
dzialny, szanujący innych, godny 
zaufania. Lider i wizjoner.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych z branży?
Lubimy wyzwania – nie ma dla nas 
rzeczy niemożliwych, jesteśmy otwarci
na zmieniający się rynek i potrzeby 
klientów.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu?
Zdobycie rynków międzynarodowych.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Etyczny biznes opiera się na 
zasadzie „żyj i daj żyć innym”. 
Realizuje jednocześnie misję 
prospołeczną i proekologiczną.

Fot. Dariusz Mysłowski
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ASTER LI to jeden z największych w Polsce producentów i importerów artykułów im-
prezowych oraz karnawałowych. Działamy od 1993 roku, co dało nam bogate do-
świadczenie w branży. Oferujemy wszystko, co kojarzy się z dobrą zabawą. Łączymy
wysoką jakość z atrakcyjną ceną, a stale rosnąca liczba klientów tylko to potwierdza!
Oferujemy szeroki wybór artykułów na bale karnawałowe dla dzieci i dorosłych, im-
prezy tematyczne i integracyjne oraz wesela. Posiadamy bogatą ofert strojów karna-
wałowych, kapeluszy, akcesoriów, masek, peruk i wiele więcej. Wszystkie kostiumy są
starannie wykończone i szyte z materiałów najwyższej jakości. Dostosowując się do po-
trzeb naszych klientów, stale poszerzamy i uatrakcyjniamy ofertę, która liczy ponad
5000 produktów. 

ASTER LI Lidia Drzewiecka
ul. Bełzy 4, 02-495 Warszawa, tel. 508 208 393, 509 080 629
e-mail: aster@aster-bal.com.pl, www.aster-bal.com.pl

Lidia Drzewiecka

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Lidia Drzewiecka

Nazwa firmy
ASTER LI Lidia Drzewiecka

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Zbudowanie bardzo dobrze działającej
firmy, która przetrwała już niejeden 
kryzys, także ten ostatni spowodowany
pandemią.

Co lub kto panią inspiruje? 
Ludzie odważni i przedsiębiorczy, którzy
lubią wyzwania i śmiało je podejmują.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien być uczciwy, otwarty i odpo-
wiednio reagować na zmiany w otacza-
jącej go przestrzeni biznesowej.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Rzetelność, szybkość realizacji, dosto-
sowanie oferty do potrzeb klienta.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu?
Dalsze stabilne rozwijanie firmy przy
ciągłym podwyższaniu jakości usług.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Kieruję się zasadą uczciwości w bizne-
sie – zawsze wywiązuję się z ustaleń.
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Hotel Afrodyta****  Business & Spa to kameralny obiekt prowadzony przez firmę ro-
dzinną. Hotel położony jest pod Warszawą. Idealny dojazd A2 lub trasą S8. Las,
Ogród. 10 klimatyzowanych sal. 150 miejsc noclegowych. AQUA SPA w cenie pobytu.
Klub dla Biznesu. Idealne miejsce na szkolenie lub konferencje pod Warszawą.  Odpo-
czynek, relaks, zabawa, praca i rozwój w Hotelu Afrodyta**** łączą się płynnie ze sobą
i przenikają nawzajem. To magiczne miejsce, jedyne takie na Mazowszu. Strefa Aqua
Spa składa się z: stylowego basenu z biczami, gejzerem i przeciwprądem, jacuzzi we-
wnętrznego oraz zewnętrznego, strefy saun, gorących siedzisk Caldarium, natrysków
wrażeń oraz mis Kneippa.

Hotel Afrodyta **** Business & SPA
ul. Letniskowa 4a, Tartak Brzózki, Radziejowice
tel. 22 212 84 57, e-mail: recepcja@afrodytaspa.pl, www.afrodytaspa.pl

Magdalena Flis-Pierzchała

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Magdalena Flis-Pierzchała

Nazwa firmy 
Afrodyta**** Business & Spa

W pracy 
Poszukuję ludzi z którymi będę mogła
tworzyć wyjątkowe rzeczy

W czasie wolnym 
Pracuję nad rozwojem wewnętrznym
aby uczucie a nie zadania były siłą
sprawczą w moim życiu  

Podziwiam 
Ludzi twórczych i wszechstronnych 

Dążę do 
Stworzenia miejsca, w którym ludzie
będą mogli poczuć się wyjątkowo

Inspirują mnie 
Proste rzeczy, które sprawiają 
radość

Najbardziej lubię 
Odkrywać, poznawać i znajdować
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Imię i nazwisko
Anna Grędzińska

Nazwa firmy
Skorpion Arte sp. z o.o.

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Udział – wraz z innymi osobami ze 
Skorpion Arte – w tworzeniu dzieł 
o wysokich walorach artystycznych,
czego wyrazem są liczne prestiżowe
nagrody i wyróżnienia.

Co lub kto panią inspiruje?
Silne kobiety, które osiągnęły sukces 
w branży filmowej i biznesowej, potra-
fiące połączyć spełnianie celów zawodo-
wych z życiem prywatnym i rodzinnym.

Jakie cechy powinien mieć
idealny przedsiębiorca?
Samodyscyplina, umiejętności organiza-
cyjne, wytrwałość.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Dywersyfikacja usług.

Jakie ma pani plany zwią-
zane z rozwojem biznesu?
Aktywne działanie na zagranicznych 
rynkach ukierunkowane na pozyskiwanie
nowych inwestorów zainteresowanych
polską branżą filmową.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
To taki, który respektuje ustanowione
prawo oraz szanuje powszechne normy
zaakceptowane przez społeczeństwo. 

Skorpion Arte sp. z o.o. powstała 8 sierpnia 2008 roku. Początkowo wchodziła w skład
„rodziny“ firm produkcyjnych pod wspólną nazwą Skorpion (Skorpion Art, Skorpion
Film). Zajmuje się produkcją kinowych i telewizyjnych filmów fabularnych, seriali oraz
teatru telewizji. Jej produkcje są laureatami licznych nagród z Orłami za najlepszy film
włącznie oraz tych przyznawanych na krajowych i międzynarodowych festiwalach –
między innymi na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Obecnie nasza
firma skupia się na pozyskiwaniu potencjalnych partnerów biznesowych spoza branży
filmowej. Główny udziałowiec, a zarazem prezes firmy, Krzysztof Grędziński jest człon-
kiem Polskiej oraz Europejskiej Akademii Filmowej.

Skorpion Arte sp. z o.o.
Siedziba: ul. Wspólna 75, 00-687 Warszawa, Biuro: ul. Chełmska 19/21 pok. 406, 00-724 Warszawa, 
tel: 22 851 10 54, e-mail: biuro@skorpionarte.eu, a.gredzinska@skorpionarte.eu

Anna Grędzińska

Fot. materiały prasowe
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Firma istnieje od 2006 roku i specjalizuje się w nagrywaniu filmów reporterskich i do-
kumentalnych. Tworzymy zgrany zespół ludzi pracujących z pasją. Dzięki indywidual-
nemu podejściu do każdego projektu i wysokiej jakości gwarantujemy zadowolenie
klientów. Mamy bogate doświadczenie. Zrealizowaliśmy filmy m.in. dla PAN, CLKP
i innych instytucji. Nasz dorobek to setki reportaży oraz tysiące albumów oznaczonych
hologramem, część z nich dołączyła do zbiorów światowych bibliotek. Politechnika
Łódzka nadała nam tytuł „Firma Przyjazna Nauce”. Poszczycić możemy się członko-
stwem w KIE, TB i IPPO oraz wieloma nagrodami, m.in. Buzdygan Marszałka Bieliń-
skiego. Jesteśmy otwarci na sukces i zapraszamy do współpracy.

HERNCISZFILM
tel.: 662 24 00 24, email: hernciszfilm@gmail.com, 
www.hernciszfilm.pl

Krystian Herncisz

Fot. Joanna Bebeniec

Imię i nazwisko 
Krystian Herncisz

Nazwa firmy
HERNCISZFILM

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
Wierzę, że największy sukces jest 
jeszcze przede mną. To zależy też, jaki
aspekt życia biorę pod uwagę. W życiu
biznesowym – firma, która niedługo
świętować będzie 15 lat działalności.

Co lub kto pana inspiruje?
Ludzie, którzy działają z pasją oraz 
górskie wędrówki i dalekie podróże.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Kreatywność, wytrwałość, uczciwość 
i samodyscyplina.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Wszystkie realizacje wykonujemy 
z dużym zaangażowaniem, mając 
na uwadze spełnienie indywidualnych
oczekiwań naszych klientów.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Wszystko zmienia się z czasem, stąd
planem rozwojowym jest otwartość na
zmiany i sukcesywne wdrażanie nowych
technologii. 

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
Etyka, nie tylko w biznesie, ale też 
w życiu codziennym, jest zbiorem 
wartości, których przestrzeganie daje
trwałe fundamenty sukcesu.
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Firma Bazarnik to wiodący sprzedawca eleganckich piór wiecznych, ekskluzywnych
upominków oraz usług stemplarskich i poligrafii. Założona w 1922 roku, działa na
rynku nieprzerwanie od prawie 100 lat (!), oferując tylko oryginalne artykuły z gwa-
rancją producenta. Jesteśmy autoryzowanym salonem marki Montblanc i innych klu-
czowych producentów. Oferujemy też eleganckie upominki na biurko czy bezpieczne
portfele Secrid RFID. Specjalizacją naszej firmy są spersonalizowane usługi: grawero-
wanie, pieczątki biurowe i medyczne. Jako jedyni dwukrotnie otrzymaliśmy przyzna-
wany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC Złoty Medal Europejski za
usługi na najwyższym europejskim poziomie.

Bazarnik Sp. z o.o.
Galeria LIM, poziom 0, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, tel. 22 826 43 34, 600 99 33 87, 
e-mail: biuro@bazarnik.pl, www.bazarnik.pl, www.pioralimitowane.pl, www.wiecznepiora.com

Iwona Jagielska-Piwińska

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Iwona Jagielska-Piwińska

Nazwa firmy
Bazarnik Sp. z o.o.

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
To zbiór wszystkich dotychczasowych
sukcesów i porażek. Te drugie uczą po-
kory w biznesie i dają moc do działania,
na szczęście było ich zdecydowanie
mniej. Sukcesem są też moje wspaniałe
dzieci – Maksymilian i Wiktoria.

Co lub kto panią inspiruje?
Odważni ludzie, którzy podążają za swo-
imi przekonaniami i marzeniami; podróże
w miejsca niekoniecznie z wakacyjnego
katalogu.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien umieć słuchać ludzi – swoich
pracowników i klientów, uważnie obser-
wować rynek, być przewidujący, nie bać
się ryzyka.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Przemawia za nami sto lat tradycji.
Firma przetrwała wojnę, komunizm,
transformację i niedawny koronawirus.
Jesteśmy silni.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu?
Stawiamy na e-commerce i nowości
technologiczne, nie zapominając, 
że firmę tworzą kompetentni ludzie.

Czym jest dla pani etyczny
biznes?
To rzetelność i profesjonalizm.
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Fundacja MARTEL zrodziła się z hasła „Przywróćmy modę na czytanie książek” i kilku
prostych pomysłów, jak wcielać je w życie. Chcemy skutecznie promować polską lite-
raturę dziecięcą i młodzieżową. Celem naszych działań jest edukacja literacka przez re-
alizację kampanii społecznych, organizację imprez artystycznych, konferencji,
warsztatów, seminariów i szkoleń ze wsparciem twórców, artystów i przedsiębiorców.
Dzięki ścisłej współpracy z Wydawnictwem MARTEL, książeczki mogą docierać do
dzieci, które z rożnych powodów ich nie posiadają lub do tych, którym mogą dać ra-
dość w trudnych chwilach.

Fundacja MARTEL
ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz, tel.: 519 440 124, 
e-mail: biuro@fundacjamartel.pl, www.fundacjamartel.pl

Stanisław Adam Jed̨rysiak

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Stanisław Adam Jędrysiak

Nazwa firmy
Fundacja MARTEL

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
Zbudowanie silnej marki w branży 
wydawniczej oraz powołanie Fundacji
MARTEL.

Co lub kto pana inspiruje?
Potrzeba edukowania młodych ludzi.
Wspieramy czytelnictwo, gdyż wciąż
wiele dzieci nie ma dostępu do 
najnowszych publikacji.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien być kreatywny, zdecydowany 
i pełen determinacji. Musi słuchać 
i słyszeć.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Umiejętność szybkiego dostosowywania
się do potrzeb czytelniczych oraz 
ułatwianie – poprzez działania fundacji 
– dostępu do najnowszych publikacji
wszystkim dzieciom.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Chcę zachęcać dzieci do obcowania 
z książką, przywracać modę na 
czytanie.

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
To firma oparta na zaufaniu, uczciwości
i wzajemnym szacunku.
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Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP już
ponad 16 lat pomaga ofiarom wypadków komunikacyjnych. Jest autorem licznych pro-
gramów prewencyjnych i kampanii medialnych. Czynnie uczestniczy w życiu nauko-
wym w zakresie problematyki wypadków drogowych, probacji ich sprawców oraz
rehabilitacji i życia osób niepełnosprawnych. Jest także inicjatorem i głównym organi-
zatorem cyklu Ogólnopolskich Konwentów pt.:„Współpraca międzysektorowa i inno-
wacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego” z uroczystą Galą uhonorowania wiodących
innowatorów, tytułem i statuetką „Patron Bezpiecznych Dróg” oraz wręczenia podzię-
kowań i certyfikatów „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie” instytucjom za-
angażowanym społecznie.

Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych OPP
ul. Józefa Chełmońskiego 1 D/4; 63-400 Ostrów Wlkp., tel.: +48 601 147 413,
e-mail: fundacja.nadzieja@gmail.com, www.fundacjanadzieja.com

Aleksandra Kieres

Fot. Sebastian Stasiuk

Imię i nazwisko 
Aleksandra Kieres

Nazwa firmy
Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowa-
nych w Wypadkach Drogowych OPP

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Wierzę, że największy sukces jest
przede mną. 

Co lub kto panią inspiruje?
Jasno sprecyzowane cele, które chce
osiągnąć w swojej pracy są bodźcem 
do pragmatycznego podejścia.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Umiejętność słuchania innych i dbanie 
o dobry klimat są źródłem nowych,
świeżych pomysłów i ważnych informacji
zwrotnych.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Kreatywność, innowacyjność i umiejęt-
ność wdrażania wytyczonej wizji 
poprzez skrupulatnie opracowaną 
strategię rozwoju. 

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu?
Wskrzeszenie takiej siły kooperacji 
i nowoczesnych technologii, aby zredu-
kować liczbę zabitych i poważnie 
poszkodowanych w wypadkach 
drogowych do zera.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Wysoki stopień empatii jest tym, co
czyni przedsiębiorcę lepszym i stanowi
pewną drogę do sukcesu. 
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MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel to czterogwiazdkowy obiekt konferen-
cyjno-hotelowy oferujący zintegrowane usługi klientom indywidualnym, grupom tury-
stycznym oraz biznesowi. Specjalizujemy się w kompleksowej organizacji konferencji
każdego typu: kongresów, eventów, bankietów, targów, szkoleń, koncertów oraz imprez
okolicznościowych.
Obiekt położony jest sześć kilometrów od Warszawy, w bliskim sąsiedztwie zjazdów
z tras A2 i S8, co daje komfort i łatwość dojazdu z całej Polski. Dojazd z Okęcia zajmuje
15 minut. W związku z epidemią wprowadziliśmy wszystkie procedury zapobiegania
rozprzestrzenianiu się choroby zalecane przez Ministra Zdrowia. Spełniamy wszelkie
normy i gwarantujemy bezpieczny pobyt.

MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel Sp. z o.o.
ul. Poznańska 177, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: 22 721 47 47-49, e-mail: kontakt@mazurkashotel.pl, www.mazurkashotel.pl

Aneta Klepacka-Kołbuk

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Aneta Klepacka-Kołbuk

Nazwa firmy
MCC Mazurkas Conference C
entre & Hotel

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Prywatnie jest nim rodzina, która daje
mi ogromną siłę i wsparcie, a zawodowo
– stanowisko, które pozwala mi się roz-
wijać i mobilizuje mnie do działania.

Co lub kto panią inspiruje?
Inspirują mnie ciekawi, mądrzy ludzie
mający pasję, otwarci na świat, 
a przede wszystkim na potrzeby 
drugiego człowieka.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Pewność siebie, determinacja w dążeniu
do celu oraz uczciwość w stosunku do
siebie i współpracowników.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Doświadczenie i zaangażowanie, dzięki
którym nasza firma od lat zajmuje 
czołową pozycję w branży.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu?
W czasach pandemii trudno mówić 
o rozwoju w branży hotelarskiej. Teraz
najważniejsze dla mnie jest utrzymanie
stanowisk pracy i pozostanie na rynku.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Uczciwe postępowanie wobec klientów,
właścicieli, dostawców, pracowników.
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GABI-PLAST PPH to znana i ceniona firma z branży opakowaniowej. Jej właścicielka,
Gabriela Kośmider, jest ekspertem w dziedzinie opakowań z tworzyw sztucznych, co po-
twierdzają liczne nagrody i nominacje, jakie zgromadziła na swoim koncie. Dostęp-
ność, różnorodność, wysoka jakość i profesjonalizm obsługi to tylko niektóre z atutów
wypracowanych przez lata działalności. Stały rozwój i sprawdzona kadra pracownicza
to klucz do sukcesu firmy. Wartością nadrzędną jest satysfakcja i zadowolenie Klientów.

GABI-PLAST PPH Krotoszyn
ul. Kobylińska 59-61, 63-700 Krotoszyn 
tel.62/7255960, e-mail: biuro@gabiplast.pl, www.gabiplast.pl

Gabriela Kośmider

Fot. Sebasstian Skalski

Imię i nazwisko 
Gabriela Kośmider

Nazwa firmy
GABI-PLAST PPH Gabriela Kośmider

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Prowadzenie stale rozwijającej się firmy,
znanej i cenionej w branży opakowanio-
wej od blisko 40 lat.

Co lub kto panią inspiruje?
Inspiracją do ciągłego rozwoju firmy 
są dla mnie klienci, partnerzy biznesowi
i oddana kadra pracownicza.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Przedsiębiorca idealny jest uczciwy, 
rzetelny, sumienny, pomysłowy, 
odpowiedzialny, wiarygodny i życzliwy.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Bardzo szeroka gama asortymentu,
różnorodność metod produkcyjnych 
i szerokie grono odbiorców.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu?
Poszerzenie gamy oferowanych towa-
rów, stała modernizacja i zapewnienie
bazy logistycznej.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Uczciwa polityka sprzedaży. Wiarygod-
ność i terminowość jako odbiorca, 
stabilność jako pracodawca.
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Soti Natural sp. z o.o. to producent parzonych herbat w butelkach z recyklingu i pa-
pierowych puszkach. Nasze badania wykazały, że herbata parzona w domu czy re-
stauracji nie zawiera cennych antyoksydantów. Odpowiedni proces parzenia wymaga
bardzo precyzyjnie określonych warunków, które udało nam się uzyskać. Dzięki temu
herbata zachowuje wartości prozdrowotne. Wszystkie napoje Soti Natural są niesło-
dzone, nie zawierają fruktozy, słodzików, cukrów i nie mają kalorii. Dostępne są w więk-
szości sieci detalicznych, jak Orlen, Auchan, Carrefour, Makro, Eurospar czy Frisco
oraz w sklepie internetowym shop.sotinatural.com. Jesteśmy jedynym producentem,
który sprzedaje online tak dużo napojów do biur i osób prywatnych.

SOTI Natural Sp. z o.o.
ul. Puławska 257/160, 02-769 Warszawa
www.sotinatural.com

Monika Kowal

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Monika Kowal

Nazwa firmy
Soti Natural sp. z o.o.

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Zbudowanie u ponad miliona Polaków 
nowego nawyku zamawiania online 
zdrowych, kraftowych napojów 
funkcjonalnych Soti Natural.

Co lub kto panią inspiruje?
Wszystkie osoby tworzące nowe 
kategorie rynkowe, a także odbiorcy
Soti, którzy inspirują innych do 
wybierania Soti.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny? 
Najważniejsze są moim zdaniem 
ciekawość, odwaga, kreatywność 
i błyskotliwość.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Soti to jedyna firma produkującą 
parzone herbaty z liści, nie 
z koncentratów w przyjaznych 
środowisku opakowaniach.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu?
Stawiam na rozwój świadomości marki 
i dalszą edukację na temat wpływu napo-
jów na samopoczucie. Współpracujemy
też z marką osobistą Joanny Krupy.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Taki, który uwzględnia dobro pracowni-
ków, środowisko, partnerów i klientów.
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Hotel Lenart**** umiejscowiony jest w jednym z najbardziej rozpoznawalnych miast
w Polsce – Wieliczce. Sama bryła budynku zbudowana jest na planie litery „L”. Hotel
ma nowoczesną metalową elewacją i mieści się na terenie starej cegielni. Zachowaliśmy
oryginalny ceglany komin, który nadaje kompleksowi niezwykłego uroku. Hotel został
zaprojektowany tak, by sale bankietowe zmieniały się w sale konferencyjne lub targowe.
Kolorowe i tematyczne apartamenty oraz obrazy malowane przez Elżbietę Lenart sta-
nowią naszą wizytówkę. Pośród wielu innych atutów naszego hotelu, panuje u nas po-
zytywna energia, która przyciąga wyjątkowych ludzi lubiący zwierzęta oraz znane osoby
z Polski i zagranicy.

Hotel Lenart****
ul. Narutowicza 1, 32-020 Wieliczka, tel. 12 32 83 100
e-mail: info@hotellenart.pl, www.hotellenart.pl

Elżbieta Lenart

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Elżbieta Lenart

Nazwa firmy
Hotel Lenart w Wieliczce będący czę-
ścią PPH Ceramika Zesławice sp. z o.o.

Co uważa pani za swój 
największy sukces? 
Bycie sportowcem (uprawiałam siat-
kówkę), ukończenie studiów ekonomicz-
nych z tytułem magistra, wychowanie
dwóch wspaniałych synów.

Co lub kto panią inspiruje?
Życie.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
To organizator, manager, etycznie 
dbający o swój biznes, znający się na
prawie każdym aspekcie tego swojej
pracy. Ufający intuicji i podejmujący 
ryzyko w przemyślany sposób.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Oryginalność, wielotorowość i jakość.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu? 
Zamierzam otworzyć nowy biznes.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Słowa raz danego zawsze trzeba 
dotrzymać, a umowy należy 
konkretyzować.
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Zawodowy piłkarz, malarz, pisarz, a od niedawna – twórca gier wideo. 31-letni Paweł
Leśniak jest bez wątpienia człowiekiem renesansu. Jako autor debiutował wydaną
w 2012 roku powieścią „Równowaga” – pierwszą z trylogii przedstawiającej losy De-
smonda Pearce’a, którą uzupełnią „Zachwianie” i „Chaos”. Najnowsza książka Le-
śniaka to osadzony w Zakopanem horror „Przed Północą”. Jego twórczość literacka
spotała się z dużym entuzjazmem czytelników i krytyków, niektórzy porównują do nawet
do legendarnego Dantego Alighieri. Na podstawie „Równowagi” powstała gra kom-
puterowa „Devil’s Hunt”, przy której Paweł Leśniak pracował jako Creative Director
oraz Scryptwriter. 

Paweł Leśniak

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Paweł Leśniak

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
Jeżeli miałbym wyróżnić jeden moment
w swojej karierze – debiut mojej pierw-
szej książki „Równowaga”, który miał
ogromny wpływ na moje życie.

Co lub kto pana inspiruje?
Frank Lampard, Avram Grant, 
Dan Brown czy Hajime Isayama, którzy
osiągnęli ogromne sukcesy, a mimo to
pozostali pokorni i otwarci na innych.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Obawiam się, że taki nie istnieje, ale
jeśli miałbym wymienić najważniejsze
cechy, to byłyby to umiejętność chłodnej
oceny sytuacji, szybkie dopasowanie się
do zmian, patrzenie poza schematy
oraz odwaga.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Branża gier komputerowych jest 
najszybciej rozwijającą się dziedziną 
biznesu na świecie. 

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Nie zatrzymywać się i czerpać 
z doświadczenia, jakie zdobyłem przez
ostatnie lata, aby zaowocowało ono 
w przyszłości.

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
Jest to biznes uczciwy i oparty 
na zdrowych fundamentach..
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Natelo to przede wszystkim świadoma firma, która wprowadziła na Polski rynek zieloną
koncepcję EV do czyszczenia i dezynfekcji suchą parą. Na trenie Polski jesteśmy wy-
łącznym dystrybutorem urządzenia Ev 3000i, które eliminuje detergenty, oszczędza
wodę oraz chroni zdrowie i środowisko. Potwierdza to wyróżnienie naszej firmy
w 2019 roku jako lidera ekoinnowacji podczas Gali Diamenty Kobiecego Biznesu.
W ofercie Natelo znajduje się sprzęt nowej generacji do ekologicznego czyszczenia
– bezpieczny dla zdrowia i środowiska. Dzięki naszym produktom zaoszczędzisz swój
czas, nerwy i pieniądze.

Beata Maciak

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Beata Maciak

Nazwa firmy
Natelo Beata Maciak

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Moim sukcesem są zrealizowane 
marzenia, prywatne i biznesowe. 
Marzyłam o rodzinie i wyjątkowym 
biznesie i właśnie to osiągnęłam. 

Co lub kto panią inspiruje?
Inspiruje mnie otaczający świat, który
wymaga korzystnych działań dla przy-
szłych pokoleń oraz wspaniali ludzie,
dzięki którym staję się lepsza.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien mieć wartości, według których
życie. Być uczciwy, konsekwentny, zde-
terminowany i odważny oraz empatyczny.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Klient przed zakupem bezpłatnie testuje
produkt na swojej powierzchni, aby
sprawdzić i przekonać się o jego jakości
i skuteczności.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem?
Pozyskać w Polsce partnerów, dystry-
butorów, którzy razem ze mną będą 
dostarczać zielone koncepcje każdemu
przedsiębiorcy i klientowi indywidualnemu.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Człowiek żyje dla drugiego człowieka,
dlatego przede wszystkim odpowiedzial-
ność społeczna i moralna działalność
jest według mnie najważniejsza. 

Natelo Beata Maciak
tel. +48 608 383 517, e-mail: biuro@natelo.eu 
www.ev-poland.com, www.natelo.eu 
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Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko
Paweł Pawlak

Nazwa firmy 
Adika Collection

W pracy 
jestem nastawiony na sukces

W czasie wolnym 
spędzam czas z rodziną, która jest 
dla mnie najważniejsza  

Podziwiam 
ludzi, którzy osiągają swoje cele 

Dążę do 
spełnienia wszystkich moich marzeń

Inspiruje mnie
sportowcy i ich upór w dążeniu 
do osiągnięcia jak najlepszych wyników

Najbardziej lubię
wszystko to co daje mi przyjemność 

Od 2006 r . nasze kolekcje tworzymy z myślą o kobietach ceniących wygodę i indywi-
dualność. Charakteryzują się one zwiewnością i naturalnością. Tworzymy według naj-
nowszych trendów z najlepszych tkanin z całego świata. Jesteśmy laureatami wielu
nagród między innymi: „Mazowiecki Laur Przedsiębiorczości” Warszawskiej Izby Go-
spodarczej, oraz „Ambasador Przedsiębiorczości” i „Ambasador Akademii Dobrego
Stylu” przyznawane przez Europejskiego Forum Przedsiębiorczości. W czerwcu tego
roku zostaliśmy wyróżnieni prestiżową nagrodą „Dźwignia” przyznawaną przez Na-
czelną Organizację Techniczną i „Przegląd Techniczny" przy współudziale Krajowej
Izby Gospodarczej. Nagrodą tą wyróżniani są przedsiębiorcy i menadżerowie, stwa-
rzający warunki do lepszego funkcjonowania polskiej gospodarki. Jesteśmy członkiem
Warszawskiej Izby Gospodarczej oraz Klubu Integracji Europejskiej.

Sklep Adika Collection
Ptak Hala G, box 25, ul. Rzemieślnicza 35, 95-030 Rzgów
tel.: 606 769 490, e-mail: biuro@adikasklep.pl

Paweł Pawlak
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Prowadzimy dwie firmy przewozowe. Pierwsza to Garden Service, która zajmuje się
przewozami osobowymi, a druga to First Global sp. z o.o. specjalizująca się w prze-
wozach towarów. Na ryku istniejemy od 1998 r. W województwie lubelskim do tej pory
byliśmy (i mam nadzieje, że wciąż jesteśmy) liderem w przewozach osobowych na rynku
firm prywatnych. Oferujemy usługi regularnego oraz turystycznego przewozu osób,
wynajmu autobusów i mikrobusów dla grup indywidualnych, biur podróży, a także do
obsługi imprez rodzinnych i firmowych.

Garden Service 
Plac Wojska Polskiego 2, 21-500 Biała Podlaska, 
tel.: 603483737, www.gardenexpress.pl

Jacek Przybysz

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Jacek Przybysz

Nazwa firmy
Garden Service – Jacek Przybysz, 
First Global sp. z o.o.

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
To, że obie formy powstały bez pomocy
Państwa. Powoli kiełkowały, przez kilka
lat rosły i rozwijały się. Zaczynaliśmy 
od zaledwie trzech małych autobusików.

Co lub kto pana inspiruje?
Mój biznes pobudza mnie do nieustan-
nego tworzenia, ciągłego dążenia do do-
skonałości.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Pewność siebie, kreatywność, 
wytrwałość, cierpliwość i uczciwość,
umiejętność zarządzania czasem, dobra
organizacja, szacunek dla pieniędzy.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Nowoczesny tabor i doskonałe 
zarządzanie.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Planuję ciągły rozwój.

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
Nie wiem, czy biznes może być etyczny.
Trochę tak, a trochę nie.

First Global Sp. z o.o. 
Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, 

tel.: 535 303 601, www.firstglobal.pl
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Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o. od 29 lat działa na rynku wynajmu sal kon-
ferencyjnych i powierzchni biurowych. Posiadamy sześć sal mogących pomieścić od 15
do 400 osób. Sale wyposażone są w profesjonalny sprzęt audio-wideo, klimatyzację
oraz wi-fi. Przygotowujemy aranżacje sal, zapewnimy catering i obsługę techniczną.
Wyjątkowość tych przestrzeni konferencyjnych i eventowych wynika w głównej mierze
z niepowtarzalnego charakteru zabytkowych wnętrz. Nasz doświadczony i zawsze go-
towy do pomocy zespół zatroszczy się o każdy szczegół spotkania.

Warszawski Dom Technika NOT Sp. z o.o.
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, tel.: 22 33 61 223 
e-mail: izabela.krasucka@wdtnot.pl, www.wdtnot.pl

Jerzy Rożek

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Jerzy Rożek

Nazwa firmy
Warszawski Dom Technika 
NOT Sp. z o.o.

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
Połączenie życia osobistego 
z zawodowym.

Co lub kto pana inspiruje?
Mądrzy i pracowici ludzie mający cel 
w życiu.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Profesjonalista w swojej branży, 
nastawiony na rozwój i sukces 
przedsiębiorstwa, konsekwentny, 
dążący do perfekcji.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Warszawski Dom Technika to zabytkowy
obiekt w centrum Warszawy służący od
wielu lat naszym klientom.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Dążyć do zadowolenia naszych klientów,
unowocześnić bazę audio-wideo 
w salach i podnosić ich standard.

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
Etyczny biznes to uczciwość w sto-
sunku do partnerów i kontrahentów.



dr Anna Stasiak-Apelska, radca prawny

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa
Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda
Łazarskiego w Warszawie z wyróżnieniem. Ab-
solwentka studiów doktoranckich w Polskiej
Akademii Nauk. Po przeprowadzeniu licznych
badań naukowych, obroniła rozprawę doktorską
pt. „Tytuł utworu w systemie prawa autorskiego”,
której promotorem był prof. zw. dr hab. Jacek
Sobczak. 

Jest autorem wielu publikacji prawniczych z za-
kresu prawa własności intelektualnej, w tym
prawa autorskiego i prawa własności przemy-
słowej. Uczestnik i prelegent konferencji krajo-
wych i międzynarodowych, a od 2018 r. jest
ekspertem w Centrum Adama Smitha z zakresu
własności intelektualnej. Jest także jednym
z pięciu inicjatorów kampanii społecznej PRAWO
BEZ STARCHU, której celem jest przekonanie
ludzi, iż warto zwrócić się do profesjonalisty na
wstępnym etapie zagadnienia prawnego, gdy
nie jest jeszcze ono tak bardzo skomplikowane.

Praktykę prawniczą prowadzi w ramach własnej
kancelarii radcowskiej oraz współpracując
z Kancelarią Radców Prawnych Cioch & Part-
nerzy. Specjalizuje się w prawie własności inte-
lektualnej, doradzając podmiotom polskim
i zagranicznym m.in. w zakresie prawa autor-
skiego, prawa prasowego, prawa własności
przemysłowej, a w szczególności poprzez:

• przygotowanie dokumentacji do urzędów patentowych, 
• uzyskanie świadectw ochronnych i dokumentów patentowych, 
• przygotowywanie i negocjowanie umów oraz porozumień w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji 

na korzystanie ze znaków towarowych i innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców, w tym patentów,
• projektowanie i opiniowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe oraz umów licencyjnych,
• obsługę prawną dla organizatorów imprez kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów),
• obsługę prawną związaną z produkcją filmową i telewizyjną,
• doradztwo prawne na rzecz producentów oraz wydawców muzycznych,
• świadczenie usług dla wydawców prasowych (w tym podmiotów prowadzących serwisy i portale internetowe),
• reprezentację Klientów w zakresie dochodzenia roszczeń, w tym w sporach sądowych dotyczących 

m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, praw własności przemysłowej,
• audyty rozwiązań prawnych z zakresu praw własności intelektualnej w ramach danego przedsiębiorstwa 

i doradztwo w zakresie ich ochrony oraz komercjalizacji,
• ochronę dóbr osobistych Klienta (renomy, tajemnicy korespondencji, wizerunku),
• dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów ustawy o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji,
• doradztwo w zakresie komercjalizacji własności intelektualnej,
• weryfikację prawidłowego posługiwania się znakiem w celu reklamy,
• opracowywanie strategii ochrony know-how,
• wspieranie Klientów w szybkim reagowaniu na naruszenia przysługujących im praw,
• doradztwo w zakresie wykorzystania praw własności intelektualnej jako zabezpieczenia.

Zapraszam do kontaktu: a.stasiak-apelska@cpkrp.pl
dr Anna Stasiak-Apelska





132 przedsiebiorcy@eu

Twarze BIZNESU

Prevalue Cooperative Owners Spółdzielnia Właścicieli Majątku powstała w grudniu
2014 r. Służy ona wspólnemu inwestowaniu udziałów i wkładów wnoszonych przez
członków. Spółdzielcza formuła działalności inwestycyjnej sprawia, że członkowie są
jednocześnie współwłaścicielami majątku Spółdzielni, inwestorami budującymi swój
prywatny majątek i przedsiębiorcami prowadzącymi działal-ność gospodarczą, mogą-
cymi zapraszać innych do prowadzenia wspólnego biz-nesu. Spółdzielnia to taka forma
organizacyjna, w której każdy członek ma takie same prawa, niezależnie od tego, ile ma
udziałów. Podstawowym kierunku działania spółdzielni są diamenty inwestycyjne i bi-
żuteria klasy Premium, oparta o diamenty o najwyższych parametrach.

PREVALUE Cooperative Owners Spółdzielnia Właścicieli Majątku z siedzibą w Warszawie 
Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, tel.: 885 877 855
kontakt z Zarządem: 601 080 524, www.prevalue.pl

Andrzej Stępień

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Andrzej Stępień

Nazwa firmy
Prevalue Cooperative Owners

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
Fakt, że próbowałem w życiu wielu 
rzeczy, z których wiele się udało oraz
to, że próbuję dalej.

Co lub kto pana inspiruje?
Przede wszystkim ciekawi ludzie, 
którzy mnie otaczają, ale też potrzeba
ciągłego rozwoju.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Przygotowanie merytoryczne, respekt
dla partnerów, zdrowy rozsądek, 
optymizm i wiara w sukces.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Unikatowa formuła organizacyjna 
– jesteśmy Spółdzielnią Właścicieli 
Majątku.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu? 
Właściwe umiejscowienie oferty w aktu-
alnych realiach w związku z pandemią.

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
Jedyną formą biznesu, jaką akceptuję.
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Rodzinna firma Motortest to 41 lat tradycji i praktycznej działalności w branży moto-
ryzacyjnej. Od 1991 roku jesteśmy Autoryzowanym Partnerem Hyundai Motor Com-
pany i najdłużej działającym salonem tej marki w Polsce oraz drugim w Europie,
stanowiąc ważne ogniwo w marce Hyundai. Wielokrotnie zdobywaliśmy tytuł Dealera
Roku. W 2012 r. przyznano nam Diament Forbesa. Oprócz działalności biznesowej
wspieramy sport jako Sponsor drużyn piłkarskich Klubu RKS Okęcie. Wspieramy Fun-
dacje: Zdążyć z Pomocą, Wioski Dziecięce, Kochaj Życie i PCK „Dajmy wakacje ubo-
gim dzieciom”. Cyklicznie uczestniczymy też w Wernisażach Sztuki pod hasłem: „Nowe
oblicze sztuki: Malarstwo Współczesne i samochody”.

Motortest® Anna Szadkowska
ul. Hynka 2A, 02-149 Warszawa, 
tel.: +48 22 868 22 56, www.motortest.com.pl

Anna Szadkowska

Fot. Sebastian Stasiuk

Imię i nazwisko 
Anna Szadkowska

Nazwa firmy
Motortest Anna Szadkowska

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Prowadzenie i utrzymanie przedsiębior-
stwa w polskiej rzeczywistości przez
41 lat. Moja firma to moje hobby.

Co lub kto panią inspiruje?
Muzyka, piękno natury, uśmiech ludzi, 
a przede wszystkim mój syn, Mikołaj.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Wytrwałość, bezkompromisowość,
umiejętność słuchania innych.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Jesteśmy najdłużej działającym 
salonem marki Hyundai w Polsce 
i drugim w Europie.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu?
Motoryzacja to dopiero początek…

Czym dla pani jest etyczny
biznes? 
Zróżnicowany rozwój: wartości 
osobiste, odpowiedzialność i dbałość 
o relacje między przedsiębiorcą, 
pracownikiem i klientem. Współdziałanie
i aktywność lokalna. 
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Spółka DIP Cleaning specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług porządko-
wych. Obsługujemy osiedla i spółdzielnie mieszkaniowe, obiekty biurowe, magazyny,
hale produkcyjne, obiekty usługowe oraz użyteczności publicznej. Nasze działania do-
stosowujemy do potrzeb i wymagań Klienta. Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania
technologiczne i mamy doświadczony personel. Jesteśmy elastyczni i oferujmy usługi
w przystępnych cenach. To m.in. kompleksowe sprzątanie powierzchni wewnętrznych,
utrzymanie terenów zewnętrznych, pielęgnacja terenów zielonych, usuwanie skutków
zimy, porządkowanie po remontach, doradztwo w zakresie utrzymania czystości, pra-
nie wykładzin podłogowych, prace na wysokościach, usługi alpinistyczne, czyszczenie
klimatyzacji i systemów wentylacyjnych.

DIP sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
www.dipcleaning.pl

Paweł Szybisz

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Paweł Szybisz

Nazwa firmy
DIP sp. z o.o.

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
Współpracownicy i klienci, z którymi 
od wielu lat rozwijam biznes.

Co lub kto pana inspiruje?
Chęć realizacji własnych pomysłów.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien umieć przeciwdziałać zagroże-
niom, świadomie oceniać ryzyko i wyko-
rzystywać pojawiające się szanse.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Wiarygodność oparta na długofalowych 
i partnerskich relacjach z klientami.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Kontynuacja dotychczasowego, zrówno-
ważonego i stabilnego rozwoju firmy.

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
Odpowiedzialność i uczciwość na
wszystkich płaszczyznach własnych
działań.
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Tęczowy Ogród to gospodarstwo rodzinne specjalizujące się w uprawie jabłoni i, od
niedawna, borówki amerykańskiej. W 2011 roku otworzyliśmy tłocznię soków. To była
pierwsza w Polsce tłocznia wyposażona w polskie maszyny. Nasze soki wyrabiamy z peł-
nowartościowych owoców i warzyw, dlatego to produkty w stu procentach naturalne
– NFC. Nie dodawajemy wody, cukru ani konserwantów. Działamy głównie lokalnie na
terenie powiatu sochaczewskiego, choć klientów mamy w całej Polsce. Bierzemy udział
w wielu targach i wystawach w całym kraju.

Gospodarstwo Sadownicze Tęczowy Ogród Marcin Wasilewski
Brzozowiec 16, 96-521 Brzozów, tel. 607 392 698
e-mail: sady-mazowsza@wp.pl, www.sady-mazowsza.pl

Marcin Wasilewski
Imię i nazwisko 
Marcin Wasilewski

Nazwa firmy
Gospodarstwo Sadownicze Tęczowy
Ogród Marcin Wasilewski

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
Cieszę się z najmniejszych sukcesów
firmy i mam nadzieję, że ten największy
jest dopiero przed nami.

Co lub kto pana inspiruje?
Ludzie, z którymi współpracuję oraz 
rodzina.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien być otwarty na swoich 
klientów, nie bać się krytyki.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Jakość i smak oraz produkty, których
używamy przy produkcji soków.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
W obecnej sytuacji nie planuję nowych
rozwiązań. Staramy się utrzymać 
jakość naszych produktów na 
najwyższym poziomie.

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
Niekrytykowanie konkurencji, bo i tak
decyduje klient. To także równe trakto-
wanie wszystkich klientów, bez względu
na to, czy jest to odbiorca detaliczny,
czy hurtowy.
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W Polskim Centrum Doradztwa Energetycznego wierzymy, że dzięki praktycznemu
wykorzystaniu naszego wieloletniego doświadczenia i wiedzy z zakresu szeroko pojętej
energetyki możemy pomóc przedsiębiorcom i konsumentom w Polsce oraz przysłużyć
się otaczającemu światu. Jesteśmy zespołem specjalistów do spraw energetyki z wielu
gałęzi nauki i gospodarki, w tym elektroenergetyki, gazownictwa, odnawialnych źródeł
energii, oświetlenia i ciepłownictwa. Dzięki zaangażowaniu osób o tak wszechstronnej
wiedzy możemy z dumą przyznać, że energetyką zajmujemy się kompleksowo. Zaproś
nas do swojej firmy, a damy Ci bezpłatną próbkę naszych możliwości. Doradzimy, jak
zmniejszyć koszty mediów energetycznych i zwiększyć zyski.

Polskie Centrum Doradztwa Energetycznego sp. z o.o.
ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce,
tel.: +48 509 168 097, e-mail: k.windloch@pcdepartner.pl, www.pcde.pl

Kamil Windloch

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Kamil Windloch

Nazwa firmy
Polskie Centrum Doradztwa 
Energetycznego sp. z o.o.

Co uważa pan za swój 
największy sukces?
Zbudowanie bardzo dużej grupy 
zadowolonych Klientów, którzy dzięki 
naszym działaniom znacząco obniżyli
koszty prowadzenia działalności 
i rekomendują nas innym.

Co lub kto pana inspiruje?
Ludzie wprowadzający innowacje oraz
możliwości, które spotykam na swojej
drodze.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien być otwarty na świat (nie tylko
biznesu) i podążać za zmianami w jego
otoczeniu.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży?
Kieruję się zasadą win-win – obie strony
muszą być zadowolone ze współpracy.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Być firmą nr 1 w Polsce w branży foto-
woltaiki i doradztwa energetycznego.

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
To biznes, w którym sprzedający 
zyskuje na korzyściach odnoszonych
przez klienta.
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Mówca inspiracyjny oraz Action Learning Coach mieszkający na Podhalu, dla którego
wystąpienia publiczne to sztuka i wielka pasja. Autor szkoleń o tematyce Ego. Absol-
went kompendium MBA oraz szkoły trenerów Matrik. Laureat statuetki wręczanej
w Paryżu za Debiut Roku 2012 dla najszybciej rozwijającego się startupu. Założyciel
marki Witkens Group Tomasz Witek oraz społeczno-edukacyjnej marki Bezpiecznie na
Nartach i Bezpiecznie na Rowerze.

Witkens Group Tomasz Witek
ul. Kościelna 20/13, 34-400 Nowy Targ, tel.: 793 700 426, 
e-mail: kontakt@tomaszwitek.pl, www.tomaszwitek.pl, www.bcsd.pl, www.dotacjemalopolska.pl

Tomasz Witek

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Tomasz Witek

Nazwa firmy:
Witkens Group Tomasz Witek – Trener
Strategicznego Działania i Zarządzania
Ego, Mówca Inspiracyjny, Action 
Learning Coach 

Co uważa pan za swój 
największy sukces? 
Odbiór statuetki Debiut Roku 2012,
wygranie ogólnopolskiego konkursu na
Prelegenta Prestiżowej Konkurencji
„Kongres Kadry 2018” oraz zrzeszenie
w ramach firmy wysokiej klasy specjali-
stów. 

Co lub kto pana inspiruje? 
Ludzie osiągający ponadprzeciętne 
sukcesy w biznesie oraz wdzięczni
klienci za pomoc im i ich firmom. 

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny? 
To osoba, którą cechuje wysoka kultura
osobista oraz ponadprzeciętna skutecz-
ność w „dowożeniu wyników”. A to
wszystko realizuje z ludźmi dla ludzi, 
łącząc pasję, zaangażowanie i pomoc. 

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży? 
Specjalistyczna wiedza na temat EGO.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu?
Planuję, aby moje power speeche „Jak
w 3 krokach zarządzać Ego w drodze do
sukcesu” wysłuchało 1000 korporacji oraz
980 przedsiębiorstw w przeciągu 3 lat. 

Czym dla pana jest etyczny
biznes? 
Spójność w tym, co myślę, mówię 
i robię, a wszystko to w połączeniu 
z otwartością oraz szczerością.
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Jestem coachem i mentorką spełnienia dla Kobiet, właścicielką Kataliza Coaching by Ka-
tarzyna Wnękowska. Moja firma powstała z pasji inspirowania i wspierania ludzi w dą-
żeniu do skuteczności, harmonii i satysfakcji z życia, a także odnajdywania radości
i szczęścia. Pracuję z menadżerkami i właścicielkami biznesów, które są przemęczone,
którym brakuje satysfakcji i zadowolenia z tego, co robią. Pomagam odnaleźć Kobietom
ich wyjątkową drogę do spokoju i spełnienia w życiu i pracy. Jestem autorką książki „Je-
steś Wyjątkowa – Uwierz w to!” oraz programów rozwojowych „Jesteś Wyjątkowa“ i „Od-
kryj swoją wyjątkową siłę” skierowanych do Kobiet aktywnych zawodowo. W 2019 roku
otrzymałam tytuł Kobiety Charyzmatycznej oraz Ambasadorki Akademii Dobrego Stylu.

Kataliza Coaching Katarzyna Wnękowska
ul. Stryjeńskich 13A/21, 02-791 Warszawa, tel. +48 501 123 862
e-mail: kontakt@katalizacoaching.pl, www.katalizacoaching.pl

Katarzyna Wnękowska

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Katarzyna Wnękowska

Nazwa firmy
Kataliza Coaching

Co uważa pani za swój 
największy sukces?
Stworzyłam dobrze prosperującą 
firmę, rozpoznawalną markę osobistą 
i napisałam książkę.

Co lub kto panią inspiruje?
Aktualnie inspiruje mnie świat medyta-
cji, docieranie do ukrytych możliwości
energetycznych naszego serca.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Odważny, elastyczny i otwarty na nową
wiedzę. Powinien pamiętać, że firma
rozwinie się na tyle, na ile rozwinie się
on sam.

Co wyróżnia pani biznes
spośród innych w branży?
Działanie w zgodzie ze swoimi warto-
ściami i potrzebami. Dzięki temu jestem
spójna, naturalna i autentyczna. 
Dzieląc się doświadczeniem i prawdziwą
historią, otwieram serca Kobiet do
spełnienia.

Jakie ma pani plany związane
z rozwojem biznesu?
Chcę przy pomocy programów grupo-
wych uświadamiać coraz większej liczbie
Kobiet ich wyjątkowość i siłę.

Czym dla pani jest etyczny
biznes?
Odpowiedzialność i szacunek dla klienta
i samej siebie.
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MILANCIO istnieje od sierpnia 2019 r., ale prężnie się rozwija. Nieustannie udosko-
nalamy naszą firmę, dążąc do perfekcji. W swoją pracę wkładamy serce, wykorzystując
zdobytą przez lata wiedzę oraz nasze bogate doświadczenia. Milancio przyciąga klien-
tów i klientki z całej Polski. Nasza załoga to wyszkoleni fachowcy, ludzie z pasją, ciągle
doskonalący swoje umiejętności. Świadczymy usługi na terenie Polski i Holandii. Dzia-
łamy na zasadach agencji pracy jako bezpośredni wykonawca. W Polsce wykonujemy
prace remontowo-budowlane podlegające pod konserwatora zabytków, a w naszej filii
w Iławie znajduje się salon rowerowy, motocyklowy oraz autoryzowany serwis wielu
marek. Na terenie Holandii wykonujemy prace rolno-szklarniowe i jesteśmy importe-
rem kwiatów..

Milancio 
ul. Księżycowa 6, 14-200 Iława, 
tel.: 668 044 274, e-mail: sklep.milancio@gmail.com

Robert Żuralski 

Fot. materiały prasowe

Imię i nazwisko 
Robert Żuralski 

Nazwa firmy 
Milancio 

Co uważa pan za swój 
największy sukces? 
Samodzielne stworzenie struktury 
działającej w dwóch krajach. 

Co lub kto pana inspiruje? 
Ludzie, którzy budują własne firmy od
zera udowadniając, że wszystko jest
możliwe.

Jakie cechy powinien mieć
przedsiębiorca idealny?
Powinien być elastyczny i wychodzić
ponad ramy, bo dziś dynamiczne zmiany
mogą w jednej chwili wyhamować całą
gospodarkę.

Co wyróżnia pana biznes
spośród innych w branży? 
Projekt charytatywna piątka – oddajemy
5% dochodu na cele charytatywne,
m.in. pomoc najbardziej potrzebującym,
dzieciom, seniorom, zwierzętom, 
a także wspieramy sport.

Jakie ma pan plany związane
z rozwojem biznesu? 
Chcemy pójść drogą innowacyjności 
i promocji ochrony środowiska, 
wykorzystując do tego rowery, 
rowery elektryczne i motocykle.

Czym dla pana jest etyczny
biznes?
Mimo iż panuje wolny rynek, 
współpracujmy, tak jak członkowei 
Klubu Integracji Europejskiej, 
i nie myślmy tylko o sobie.
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Do zaprezentowanych na Targach Motoryzacyjnych w Brukseli w styczniu modeli nowe Clio
E-TECH 140 KM i nowy Captur E-TECH Plug-in 160 KM dołączy nowy Megane E-TECH Plug-in
160 KM. Trzy modele, w tym pełna hybryda (Clio) i dwie hybrydy Plug-in (Captur i Megane),
uzupełniają szeroką ofertę samochodów Renault z napędem w 100% elektrycznym, która
obejmuje Twizy, nowe ZOE, nowe Twingo Z.E., Kangoo Z.E. i Master Z.E.

Pierwsza gama hybrydowa 
dla wszystkich

Sprawdzone bestsellery 
w nowym wydaniu

Nowa gama samochodów z napędem
hybrydowym E-TECH daje klientom
możliwość wyboru technologii napędu do-
stosowanej do ich potrzeb – nadaje się do
jazdy na dłuższych trasach i jako uni-
wersalny miejski samochód, a przy tym za-
pewnia niższą emisję CO2 i mniejsze zu-
życie paliwa nawet na długich dystansach.

Ta bogata oferta bestsellerowych modeli
w wersji hybrydowej zapewnia znacznie
większej rzeszy klientów dostęp do przy-
jemności jazdy samochodem elektrycz-
nym.

Układ napędowy montowany we
wszystkich modelach Renault z jednostka-
mi hybrydowymi jest dostępny w dwóch wa-
riantach: E-TECH w technologii „pełnej hy-
brydy” (HEV lub „full hybrid”) i E-TECH

Plug-in (PHEV lub „hybryda doładowy-
wana”). Ogromną zaletą jest zastosowanie
nowej technologii w obu modelach, co jest
możliwe dzięki nowym modułowym plat-
formom CMF-B i CMF-C/D zaprojekto-
wanym specjalnie z myślą o zelektryfiko-
wanym napędzie, oraz wyjątkowo kom-
paktowym wymiarom nowego układu
E-TECH, który może być bez problemu za-
montowany w komorze silnika uniwersal-

Fot. materiały prasowe
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nego miejskiego samochodu, takiego jak
Clio.

Ładowanie tych modeli jest dużo ła-
twiejsze. Doładowane Hybrydy Plug-in są
wyposażone w trakcyjny akumulator, któ-
ry zwiększa zasięg napędu elektrycznego,
ponieważ umożliwia doładowanie aku-
mulatora z gniazdka domowego, wallboxa
lub stacji ładowania. To nie tylko bardzo wy-
godne, ale też daje nieporównanie większy
zasięg elektryczny w porównaniu z samo-
chodami z napędem hybrydowym, w któ-
rych akumulator doładowuje się wyłącznie
podczas jazdy.

Energooszczędna skrzynia biegów
Od 2013 roku team F1 Renault oraz in-

żynierowie koncernu wymieniają się wiedzą
i doświadczeniami z dziedziny zarządza-
nia energią. W ramach przygotowań do
wprowadzenia silników hybrydowych
w Formule 1 inżynierowie i specjaliści od
jednostek hybrydowych odpowiedzialni
za nowe napędy Renault E-TECH praco-
wali wspólnie nad hybrydowym silnikiem
Formuły 1 w ośrodku Renault Sport w Viry-
Châtillon. To właśnie tam zdobyli do-
świadczenie w zakresie strategii zarzą-
dzania energią, które obecnie wykorzysty-
wane jest przy projektowaniu jednostek hy-
brydowych Renault.

Architektura zespołu napędowego
Renault E-TECH została oparta na ana-
logicznych zasadach jak rozwiązania wy-
korzystywane w bolidach Renault F1 Team.
W skład elementów układu wchodzi silnik
spalinowy, dwa silniki elektryczne i centralnie
umieszczony akumulator. Układ współ-
pracuje z wielotrybową skrzynią biegów typu
Multi-mode ze sprzęgłem kłowym.

Dzięki zastosowaniu skrzyni biegów bez
klasycznego sprzęgła w połączeniu z silni-
kami elektrycznymi każdy rozruch odbywa
się z silnika elektrycznego. Dodatkowo ta-
kie rozwiązanie w znacznym stopniu re-
dukuje spadek przyśpieszenia podczas
zmiany biegów. To przekłada się na wyjąt-
kowy komfort oraz płynność jazdy i lepsze
osiągi podczas przyśpieszania. W Formu-
le 1 płynna zmiana biegów oznacza mniej-
szą ilość szarpnięć i większą przyczep-
ność.

Nowe modele
Nowe modele z napędem hybrydowym

Clio E-TECH, nowy Captur E-TECH
Plug-in i nowy Megane E-TECH Plug-in
spełniają bardzo różne potrzeby użytkow-
ników i doskonale uzupełniają modele z sil-
nikami w 100% elektrycznymi. Dostęp-
ność w gamie uniwersalnych modeli ze
„średniej półki” oznacza, że niepowtarzal-
ne doświadczenie jazdy samochodem elek-
trycznym jest w zasięgu ręki coraz szerszego
grona odbiorców.

Nadchodzi nowy Megane
Od debiutu rynkowego pierwszego

Megane w 1995 roku marka Renault
sprzedała na całym świecie siedem milio-
nów egzemplarzy czterech generacji tego
modelu. Właściwie trudno mówić o jednym
modelu – Megane oferuje pełną gamę ro-
dzajów nadwozia. W nowej wersji, która
zadebiutuje już latem, pojawi się techno-
logia doładowywanego napędu hybrydo-
wego E-TECH Plug-in. Zapewnia ona
dużą wszechstronność, a napęd elek-
tryczny oferuje użytkownikom zupełnie
nowy rodzaj doznań z jazdy. Jego nieza-
przeczalną zaletą jest również ogranicze-
nie emisji CO2 i zużycia paliwa nawet na
długich trasach.

Napęd hybrydowy Plug-in 
w kluczowym segmencie rynku

Renault jest ekspertem w dziedzinie
elektromobilności. Teraz marka wprowadza
w nowym Megane doładowywany napęd

hybrydowy E-TECH Plug-in o łącznej
mocy 160 KM. W nowym układzie zasto-
sowano unikatową technologię skoncen-
trowaną na odzyskiwaniu energii, która
kompletnie zredefiniuje doświadczenie kie-
rowcy.

Oferta plasuje się w kluczowym seg-
mencie rynku i wychodzi naprzeciw ocze-
kiwaniom klientów. Będzie dostępna już
od średniego poziomu wyposażenia. Ze-
spół napędowy E-TECH Plug-in będzie
dostępny w nowym Megane Grandtour
w momencie debiutu rynkowego mode-
lu, a w później również w wersji hatch-
back.

Uniwersalny i oszczędny
Dzięki trakcyjnemu akumulatorowi

o pojemności 9,8 kWh (400 V) i masie je-
dynie 105 kg nowy Megane E-TECH Plug-
in dysponuje zasięgiem umożliwiającym po-
konywanie w trybie w 100% elektrycznym
z prędkością aż do 135 km/h tras o długo-
ści do 50 km w cyklu mieszanym (WLTP)
i do 65 km w cyklu miejskim (WLTP City).
W cyklu mieszanym nowy Megane
E-TECH Plug-in zużywa 1,3 l/100 km i emi-
tuje poniżej 30 g CO₂/km (wartości zgod-

ne z protokołem WLTP w trakcie homolo-
gacji).

To najlepszy dowód wszechstronnych
możliwości nowego Megane E-TECH
Plug-in. Umożliwia on codzienne dojazdy
bez zużywania paliwa, a w weekend lub
w czasie wakacji świetnie sprawdzi się na
dłuższych trasach. Ma najważniejsze zalety
napędu hybrydowego E-TECH niezależnie
od stanu naładowania akumulatora: roz-
ruch odbywa się zawsze w trybie elek-
trycznym, a zużycie paliwa zostało znacz-
nie obniżone.

Dostosuj auto do siebie 
Jak już wspominaliśmy, nowy Megane

E-TECH Plug-in jest dostosowany do in-
dywidualnych potrzeb użytkownika – za-
wiera szereg ustawień, które możemy sa-
modzielnie regulować. Przykładem tego jest
system MULTI-SENSE, który został do-
pasowany do specyfiki napędu elektrycz-
nego i dysponuje trzema trybami jazdy:

Pure – dostępny w ustawieniach na
ekranie lub przez wciśnięcie specjalnego
przycisku. Umożliwia przejście do trybu
w 100% elektrycznego pod warunkiem wy-
starczającego zapasu energii w akumula-
torze.

MySense – optymalizuje jazdę w trybie
hybrydowym w celu obniżenia kosztów
użytkowania. Dostępna w tym trybie funk-
cja E-Save pozwala zarezerwować pewien
zapas energii (minimum 40% pojemności
akumulatora), aby kierowca mógł w każdej
chwili przełączyć napęd w tryb w 100% elek-
tryczny, np. po wjeździe do centrum mia-
sta.

Sport – pozwala w 100% wykorzystać
możliwości samochodu poprzez połącze-
nie mocy wszystkich trzech silników.

Dzięki pomysłowo wygospodarowanej
przestrzeni na przewody ładowania w ba-
gażniku nowy Megane E-TECH Plug-in
oferuje spore możliwości zmiany aranża-
cji wnętrza ze składaną kanapą i płaską pod-
łogą. Został też wyposażony w nowy ekran
systemu multimedialnego Renault EASY
LINK o przekątnej 9,3" i cyfrowy wyświe-
tlacz zegarów o przekątnej 10,25" na tablicy
rozdzielczej. �
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Opel Crossland X to modny wygląd i dużo miejsca, a także wysoki komfort dzięki opcjonalnej
płynnie pracującej automatycznej skrzyni biegów dostępnej z silnikiem benzynowym oraz
Dieslem. Stylowy, wyjątkowo wszechstronny SUV sprawdzi się zarówno w życiu zawodowym,
jak i rodzinnym. Wydajne silniki i zaawansowane rozwiązania, znane z modeli wyższych seg-
mentów, to jego kolejne atuty.

Crossland X z najmocniejszym 
silnikiem benzynowym

Auto Moto Styl



Co pod maską?
Crosslanda X z silnikiem benzyno-

wym 1.2 Direct Injection Turbo i sześcio-
biegową automatyczną skrzynią biegów
można nabyć w atrakcyjnych cenach roz-
poczynających się już od 82 050 zł. Zuży-
cie paliwa w cyklu NEDC z systemem
stop/start wynosi 5,9 l na 100 km, w cyklu
miejskim – 4,5 l, a w trasie – 5,0 l. Wszyst-
kie silniki benzynowe Crosslanda X już dziś
spełniają rygorystyczną normę emisji spa-
lin Euro 6d.

Opel Crossland X jest napędzany tur-
bodoładowanym silnikiem benzynowym
z bezpośrednim wtryskiem paliwa o mocy
130 KM. Współpracując z sześciostop-
niową automatyczną skrzynią biegów osią-

ga maksymalną prędkość 198 km/h. Sa-
mochód przyspiesza od 0 do 100 km/h
w 10,2 sekundy. Trzycylindrowy silnik
osiąga maksymalny moment obrotowy
230 Nm przy 1750 obr./min. W tej wersji
Crossland X to doskonały wybór zarówno
do jazdy w trasie, jak i po mieście, gdzie kie-
rowca nie będzie musiał zaprzątać sobie
głowy ręczną zmianą biegów. To samo od-
nosi się do wersji  z automatyczną skrzy-
nią biegów i 1,5-litrowym silnikiem diesla
o mocy 120 KM. Zużycie paliwa w cyklu
NEDC1 wynosi 4,4 l na 100 km w cyklu
miejskim, 3,8-3,7 l poza miastem, 4,0 l
w cyklu mieszanym.

Bezpieczeństwo
Nowoczesne systemy wspomagające

kierowcę dostępne w standardowym wypo-
sażeniu jeszcze bardziej zwiększają komfort
prowadzenia samochodu. Wśród nich zna-
lazł się tempomat z ogranicznikiem prędkości
i inteligentną adaptacją prędkości, system
ułatwiający ruszanie na wzniesieniu, system
ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa
ruchu oraz system rozpoznawania znaków
ograniczenia prędkości.

Wnętrze
Regulowane fotele kierowcy i przedni

pasażera, chromowana, skórzana kierow-
nica, klimatyzacja oraz elektryczne szyby
z przodu i z tyłu jeszcze bardziej podnoszą

komfort jazdy. Dodatkowo kierowcy i pa-
sażerowie Opla Crosslanda X są zawsze na
czasie dzięki systemowi Multimedia kom-
patybilnemu z Apple CarPlay i Android
Auto oraz wyposażonemu w siedmiocalo-
wy kolorowy wyświetlacz dotykowy. Opcjo-
nalne funkcje wspomagające kierowcę
w modelu Crossland X obejmują także: sys-
tem wykrywający objawy zmęczenia kie-
rowcy, alarm przedkolizyjny z systemem au-
tomatycznego hamowania awaryjnego
i funkcją wykrywania pieszych, panora-
miczną kamerę cofania rejestrująca obraz
w promieniu 180 stopni oraz asystenta au-
tomatycznego parkowania. �
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Wszystkie silniki benzynowe Crosslanda X 
już dziś spełniają rygorystyczną normę emisji
spalin Euro 6d
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Kia Stinger to sportowy sedan w stylu fastbacka, który podąża drogą wyznaczoną przez
zaprezentowany w 2011 roku concept car o nazwie Kia GT. Model klasy Gran Turismo jest
najmocniejszym i najszybszym samochodem produkowanym seryjnie w historii Kia Motors.

Legenda w nowoczesnej odsłonie

Różnorodność opcji
Kia Stinger jest dostępna w 4 wersjach

wyposażenia jako L, XL, GT Line i GT. Do
wyboru są współpracujące z 8-biegową au-
tomatyczną skrzynią biegów silniki o mocy
od 200 do 366 KM. To pierwszy model Kii
oferowany z napędem na tylne koła lub 4×4
do wyboru. Polski importer przygotował
bardzo atrakcyjne ceny, które doskonale po-
zycjonują Stingera w gronie konkurentów
segmentu D i D coupe oraz samochodów
sportowych.

Wersja z turbodoładowanym silnikiem
benzynowym o pojemności 2 litrów i mocy
245 KM kosztuje od 152 900 zł, natomiast
z silnikiem 2.2 CRDi o mocy 200 KM od
182 900 zł. Ofertę zamyka czteronapędo-
wy Stinger GT, pod którego maską pracu-
je 3,3-litrowe V6 twin-turbo o mocy 366
KM, wyceniony na 237 900 zł.

Estetyka nadwozia
Za wygląd Kia Stinger odpowiada ze-

spół europejskich stylistów z centrum de-
signu Kia we Frankfurcie kierowany przez
Petera Schreyera – głównego stylistę Kia
Motors. „Gran Turismo to auto zachęca-
jące do długiej podróży i sprzyjające wie-
logodzinnej jeździe. W takim modelu cho-
dzi o znacznie więcej niż tylko o potężną
moc i znakomite osiągi. One też są ważne,
ale w wypadku modelu Gran Turismo mu-
szą im towarzyszyć komfort podróżowania,
luksus i ogólny spokój” – uważa Gregory
Guillaume, szef projektów Kia Motors
w Europie. „Stinger nie jest samochodem,
który ma umożliwić jak najszybsze dotar-
cie do celu. Stinger jest autem, w którym po-
dróż do celu ma być przyjemnością”.

Z wyglądu Stinger emanuje mocą, nie
ma ani grama tłuszczu i budzi zaufanie już
od pierwszego spojrzenia. Znakomite pro-
porcje nadwozia gwarantuje konstrukcja
układu napędowego przeniesionego na
tylne koła. Długa pokrywa silnika, krótki
przedni zwis liczący tylko 830 mm i rozstaw
osi wynoszący aż 2905 mm zapewniają nad-
woziu Stingera znakomite proporcje i spra-
wiają, że samochód prezentuje się jedno-
cześnie sportowo i elegancko. Gran Turismo

ma długość 4830 mm i szerokość 1870 mm
– jest dłuższe i szersze niż większość kon-
kurencyjnych sportowych sedanów. Dzię-
ki sporym wymiarom zewnętrznym Stinger
oferuje przestronną kabinę i spory bagaż-
nik, którego pojemność wynosi aż 406 li-
trów.

Szerokość przedniej części nadwozia
podkreślają reflektory wykonane w tech-
nologii LED i charakterystyczna osłona
wlotu powietrza do chłodnicy w kształcie ty-
grysiego nosa. Wyraźne przetłoczenia
wzdłuż nadwozia poprowadzono tak, aby
potęgowały wrażenie, że Stinger to sportowe
coupé, a nie czterodrzwiowy rodzinny se-
dan. Z tyłu charakter groźnego sportowe-
go auta potęgują dyfuzor i cztery owalne
końcówki układu wydechowego.

Wykończenie wnętrza
Nisko przebiegająca linia dachu, moc-

no pochylona przednia szyba i kabina
przesunięta do tyłu sprawiają, że Stinger, na-
wet gdy stoi, wygląda tak, jakby pędził.
W luksusowo wykończonej kabinie również
zadbano o podobne wrażenie. Mocno wy-
profilowane fotele mogą być pokryte bar-
dzo miękką skórą Nappa.

Pozioma deska rozdzielcza optycznie
poszerza wnętrze, a konsola środkowa ma
dwa wyraźnie zaznaczone i uporządkowa-
ne obszary, które tworzą system multime-
dialny z ekranem o dużej przekątnej oraz
elementy obsługi klimatyzacji w dolnej
części. Za grubą, pokrytą skórą kierowni-
cą mieszczą się dwa duże analogowe zegary
z czerwonymi wskazówkami i oprawiony
metalowym wykończeniem sporych roz-
miarów kolorowy wyświetlacz. Bogate
menu komputera pokładowego obejmuje
nie tylko standardowo spotykane wskaza-
nia, jak informacje na temat zużycia pali-
wa, przebiegu i zasięgu oraz nawigacji, ale
również wskaźnik siły przeciążenia, czasy
okrążeń i temperaturę silnika. Inspirowane
lotnictwem szprychowe, okrągłe otwory
wentylacji znajdują się z przodu i z tyłu ka-
biny.

Duży rozstaw osi pozwala wygodnie
usiąść na przednich fotelach i tylnej ka-

napie, na której pasażerom nie zabraknie
miejsca na nogi. Niska pozycja za kie-
rownicą sprawia, że miejsca nad głową jest
sporo.

Silniki i układ 
przeniesienia napędu

Do Stingera Kia oferuje, do wyboru,
dwa turbodoładowane silniki benzynowe i
jednego turbodiesla. Wszystkie jednostki na-
pędowe są montowane wzdłużnie. Jed-
nostką napędową, która prawdopodobnie
będzie cieszyła się największą popularno-
ścią, jest 2,2-litrowy turbodiesel osiągają-
cy moc 200 KM przy 3800 obr./min. Mak-
symalny moment obrotowy o wartości aż
440 Nm jest dostępny w przedziale od 1750
do 2750 obr./min. Z tym silnikiem pod ma-
ską Stinger przyspiesza od 0 do 100 km/h
w ciągu 7,6 s i osiąga maksymalną pręd-
kość 230 km/h. 2-litrowy turbodoładowa-
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ny czterocylindrowy silnik dysponuje mocą
245 KM przy 6200 obr./min. Maksymalny
moment obrotowy generowany przez tę jed-
nostkę napędową wynosi 353 Nm i jest do-
stępny w bardzo szerokim przedziale – od
1400 do 4000 obr/min.

Stinger to pierwszy sedan marki Kia
oferowany z napędem na tylne lub na
cztery koła do wyboru. Samochód z napę-
dem na cztery koła jest seryjnie wyposażo-
ny w nowy system dynamicznego rozdzia-
łu momentu obrotowego między koła – Dy-
namic Torque Vectoring Control.

Nadwozie
W budowie nadwozia Stingera wyko-

rzystano aż 55% zaawansowanej stali o wy-
sokiej wytrzymałości, co zaowocowało
bardzo sztywną konstrukcją auta i zapew-
niło inżynierom doskonałą podstawę do

opracowania znakomitych właściwości
jezdnych. Wysoka sztywność nadwozia
sprzyja także ograniczeniu powstawania nie-
przyjemnych wibracji i szumów oraz po-
zwala dobrze wyciszyć kabinę. Przednie za-
wieszenie z kolumnami McPhersona i wie-
lowahaczowe tylne gwarantują kierowcy
bardzo dobrą informację zwrotną o tym, co
w danej chwili dzieje się na styku kół i na-
wierzchni.

Nowością w Kii Stinger jest system
ostrzegania kierowcy – Driver Attention
Warning (DAW), który ma za zadanie za-
pobiegać utracie koncentracji i zmniejszyć
ryzyko prowadzenia auta przez sennych kie-
rowców. System monitoruje pewną liczbę
informacji dotyczących pojazdu i kierow-
cy. Włącza dźwięk ostrzegawczy i wyświe-
tla specjalny znak, jeśli uzna, że kierowca
utracił koncentrację.

Systemy multimedialne 
i poprawiające komfort

Stinger debiutuje na rynku wyposażo-
ny także w najnowsze systemy informa-
cyjno-rozrywkowe. Kolorowy Head-Up
Display (HUD) o regulowanej wysokości
znajdujący się na linii wzroku przed przed-
nią szybą umożliwia kierowcy śledzenie naj-
ważniejszych informacji dotyczących jaz-
dy. Wśród informacji można zobaczyć ak-
tualną prędkość, wskazania nawigacji,
ustawienia systemu audio i tempomatu oraz
informacje systemu Blind Spot Detection.
W konsoli środkowej znajduje się miejsce
na bezprzewodowy port do ładowania
smartfonów. Do wyposażenia seryjnego na-
leży również zestaw głośnomówiący z Blu-
etooth do obsługi telefonu. Korzystanie
z wielu systemów nie wymaga odrywania
rąk od kierownicy. �
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Z wyglądu Stinger
emanuje mocą, nie
ma ani grama tłusz-
czu i budzi zaufanie
już od pierwszego
spojrzenia
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Do polskich salonów Mitsubishi Motors dotarły właśnie pierwsze dostawy debiutującego
najnowszego modelu Mitsubishi Outlander PHEV 2020 – najpopularniejszego na świecie
i w Europie samochodu SUV z elektrycznym napędem hybrydowym posiadającym zasilanie
z gniazdka (plug-in). O tak ogromnym sukcesie tego modelu, który powstał dzięki 50-letnim
doświadczeniom marki będącej pionierem elektromobilności, zdecydowały kluczowe dla klien-
tów zalety: funkcjonalność SUV-a, dobrze wyciszone i wyposażone wnętrze, dynamika elek-
trycznego napędu na 4 koła oraz duży zasięg łatwej do ładowania baterii.

Elektryczny i hybrydowy

Przełomowe rozwiązanie – napęd 
elektryczny i 3 silniki bez skrzyni biegów

W przeciwieństwie do rozwiązań ty-
powych dla branży, Mitsubishi Motors
zrezygnowało z prostego montażu napędów
elektrycznych w tradycyjnych modelach
spalinowych i zdecydowało się na opraco-
wanie własnych pojazdów hybrydowych
typu plug-in. Mitsubishi Outlander PHEV,
będąc konstrukcyjnie samochodem elek-
trycznym, poruszany jest głównie przez dwa
silniki elektryczne pracujące w układzie sta-
łego napędu 4WD. Silnik spalinowy pełni
rolę wspomagającą albo napędza genera-
tor zasilający akumulator trakcyjny. Może
też napędzać bezpośrednio przednie koła

samochodu, ale zawsze przy pracujących
silnikach elektrycznych z przodu i z tyłu. Za-
łączanie szeregowego oraz równoległego
trybu napędu hybrydowego odbywa się tyl-
ko na możliwie krótki czas, by dostosować
układ napędowy samochodu do specy-
ficznych warunków drogowych z układami
sterowania dążącymi do przywrócenia na-
pędu całkowicie elektrycznego tak szybko,
jak to tylko możliwe.

Dzięki typowej dla silników elektrycz-
nych zdolności dostarczania maksymalne-
go momentu obrotowego już przy ruszaniu
z miejsca, zastosowana konfiguracja ukła-
du napędowego pozwala uzyskać lepsze
czasy przyspieszania niż w analogicznym

samochodzie z silnikiem benzynowym.
Auto jednocześnie zachowuje wyjątkowo ko-
rzystne parametry środowiskowe. Inno-
wacyjne rozmieszczenie komponentów
układu napędowego pozwoliło zrezygno-
wać z konwencjonalnej skrzyni biegów
i wału napędowego, całość jest sterowana
elektronicznie przez system operacyjny
PHEV (PHEV OS).

Nowy układ napędowy 
– bardziej dynamiczny, oszczędny, 
przyjazny środowisku i cichszy 

Cały zespół napędowy PHEV w mo-
delu roku 2020 przeszedł kompleksową ak-
tualizację. Najważniejszą zmianą jest za-

Fot. materiały prasowe (2)
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stosowanie nowego silnika benzynowego
o pojemności 2,4 litra pracującego w obie-
gu Atkinsona. Rzadko stosowany w bran-
ży samochodowej – głównie w pojazdach
hybrydowych lub hybrydowych typu plug-
in – cykl Atkinsona zapewnia lepszą wy-
dajność i sprawność energetyczną niż tra-
dycyjne silniki spalinowe z wewnętrznym
spalaniem w cyklu Otto. Efektem wyższej
pojemności skokowej silnika benzynowego
2,4 jest wyższy moment obrotowy, niższe
parametry drgań i hałasu, lepsze przy-
spieszenie oraz ogólnie niższe zużycie pa-
liwa i niższa emisja CO2. Równolegle po-
starano się o zmniejszenie hałasu silnika
oraz wyższą wydajność komponentów
elektrycznych i ich nowe funkcje.

Trzy automatycznie wybierane 
tryby pracy

Outlander PHEV oferuje trzy tryby
jazdy, wszystkie automatycznie aktywo-
wane przez system operacyjny PHEV
i wszystkie oferujące stały elektryczny na-
pęd na 4 koła:

EV – tryb całkowicie elektryczny (do
135 km/h). Samochód jest wtedy napędzany
przednim i tylnym silnikiem elektrycznym,
a energię pozyskuje z akumulatora napę-
dowego.

Szeregowy tryb hybrydowy – samochód
jest nadal napędzany przednim i tylnym sil-
nikiem elektrycznym. Silnik spalinowy na-
pędza generator, aby ładować akumulator
napędowy podczas jazdy. To tryb aktywo-
wany automatycznie podczas nagłego
przyspieszenia, jazdy pod górę lub przy zbyt
niskim stanie naładowania akumulatora.
System dąży do jak najszybszego i naj-
częstszego powrotu do trybu całkowicie
elektrycznego (Pure EV).

Równoległy tryb hybrydowy – w tym
trybie silnik napędza przednie koła, przed-
ni silnik elektryczny wspomaga pracę silnika
spalinowego, a tylny silnik elektryczny na-
pędza tylne koła. To tryb aktywowany au-
tomatycznie przy dużej prędkości. System
dąży do jak najszybszego i najczęstszego
powrotu do szeregowego trybu hybrydo-
wego lub trybu całkowicie elektrycznego po-
niżej 135 km/h. Silnik spalinowy, wyko-
rzystując nadwyżkę momentu obrotowego,
używany jest także do ładowania akumu-
latora napędowego przez generator.

Tryby EV, SAVE, CHARGE
System PHEV jest w pełni automa-

tyczny, bezproblemowy w użyciu i nieza-
wodny. Kierowca może swobodnie decy-
dować o wyborze priorytetu EV, aktywacji
trybu SAVE (idealny w strefach bezemi-
syjnych lub w sytuacji, gdy trzeba zaosz-
czędzić energię) lub aktywacji trybu CHAR-
GE (ładowanie akumulatorów, gdy nie
jest dostępne żadne źródło zasilania).

Możliwe będzie też używanie łopatek przy
kierownicy do wyboru poziomu hamowa-
nia regeneracyjnego.

Tryb EV jest trybem domyślnie akty-
wowanym zaraz po uruchomieniu samo-
chodu i zapewnia zasięg jazdy bezemisyj-
nej do 57 km, który nigdy nie oznacza za-
sięgu tego trybu w sekwencji (tj. 57 km, a po-
tem auto staje). Dlatego system PHEV bę-
dzie stale przełączał się między jazdą a ła-
dowaniem, szczególnie w trybie SAVE.

Łatwe ładowanie 
i odzyskiwanie energii hamowania

Właściciel ma do wyboru wiele sposo-
bów ładowania baterii napędowej. Do-
stępna jest opcja ładowania ze standardo-
wego gniazdka 230V. W tym wypadku czas
ładowania wynosi ok. 5,5-7 godzin. Moż-
liwe są też: szybkie ładowanie (standard
CHAdeMO – 25 min dla ładowania do
80%) oraz aktywacja wspomnianego wcze-
śniej trybu CHARGE czy jednego z sześciu
poziomów hamowania regeneracyjnego.

Super All Wheel Control z Lancera 
Evolution z dwoma nowymi trybami

Sprawdzony w WRC, wzorowany na
tym w modelu Lancer Evolution, system na-
pędu na 4 koła Super-All Wheel Control
(S-AWC) zwiększa osiągi, zapewniając
jeszcze większą wszechstronność napędu
4×4. Tryb SPORT zapewnia też lepszą re-
akcję na pedał przyspieszenia i poprawę
trakcji podczas dynamicznego pokonywa-
nia zakrętów. Zupełnie nowy tryb ŚNIEG
poprawia trakcję podczas ruszania z miej-
sca i pokonywania zakrętów na śliskich na-
wierzchniach.

Udoskonalony układ jezdny
W nowym modelu Mitsubishi Outlan-

der PHEV 2020 zmodernizowano również

układ jezdny i – dzięki zastosowaniu spo-
iwa strukturalnego – zwiększono sztywność
nadwozia, co doskonale wpływa na po-
prawę precyzji prowadzenia i dynamiki.
Zmiany objęły szybciej reagujący układ kie-
rowniczy, polepszyły reaktywność i po-
czucie kontroli dzięki ulepszeniu elek-
trycznego wspomagania kierownicy. Prze-
kształcono też nastawy amortyzatorów
tak, by były dostosowane do układu kie-
rowniczego i poprawiały komfort jazdy
przy zachowaniu optymalnej zdolności
tłumienia. Zmieniono również oprogra-
mowanie kontroli trakcji, co poprawiło
osiągi podczas pokonywania wzniesień
bez pogorszenia stabilności.

Nowy wygląd i bogatsze wyposażenie 
W Outlander PHEV 2020 przeprojek-

towano grill i zderzak, a ramki świateł
przeciwmgielnych i światła drogowe LED
nabrały „technicznego” stylu. Przedłużyono
tylny zderzak i powiększono spojler da-
chowy. Kolejne zmiany to nowe, 18-calowe
felgi w kontrastowym wzorze w dwóch od-
cieniach i nowe przednie fotele o wyprofi-
lowanych kształtach ze wzmocnionymi
miejscami podparcia. W wyposażeniu opcjo-
nalnym mogą być obite wysokiej jakości pi-
kowaną czarną skórą idealnie pasującą do
pikowanego poszycia paneli drzwi. Zasto-
sowano też dodatki wyposażeniowe, które
poprawiają jakość codziennych podróży
za kierownicą. W tym między innymi prze-
łącznik zmiany ustawień Super-All-
Wheel-Control, 8-calowy ekran SDA, nowy
panel centralny ekranu i nawiewów, prze-
łącznik trybu Sport, przeniesiony przełącz-
nik trybów (EV, Charge, Save), lepsza er-
gonomia zegarów i wskaźników, dogod-
niejsza lokalizacja gniazd USB, nowe ste-
rowanie podnośnika szyb, tylne nawiewy kli-
matyzacji i nowe materiały. �
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Z perspektywy BMW Group kluczem do przyszłej mobilności
jest otwartość na różne technologie. Zgodnie ze strategią
„Power of Choice”, dajemy kierowcom możliwość wyboru jed-
nostki napędowej, która w największym stopniu odpowiada
ich potrzebom. Jednocześnie niezwykle ważne dla nas jest
stałe obniżanie emisji CO2.

Premiery 2020

Konsekwentnie ulepszamy ekono-
miczne silniki spalinowe oraz
wysokoprężne, a jednocześnie
rozwijamy napędy elektryczne

i hybrydowe typu plug-in, czy też ogniwa pa-
liwowe. Mimo trudnych warunków wywo-
łanych przez pandemię, nadal inwestujemy
w przyszłościowe dziedziny techniki i od-
powiedni rozwój kompetencji. Do 2025 r.
BMW Group przeznaczy ponad 30 mld
euro na badania i rozwój, aby zwiększyć
swoją rolę jako lidera innowacyjności.

Hybryda plug-in – dla kogo?
Stale poszerzamy portfolio modeli hy-

brydowych typu plug-in, ze względu na ich
szczególne właściwości dla użytkowników.
Dzięki inteligentnie sterowanej współpracy
wydajnego silnika benzynowego i elek-
trycznego, hybrydy plug-in BMW i MINI łą-
czą w sobie to, co najlepsze z obu światów.
Umożliwiają jazdę na napędzie elektrycznym
w ruchu miejskim, z zasięgiem pozwalają-
cym np. na dojazdy z domu do pracy, a tak-
że gwarantują duży zasięg całkowity na dłuż-
sze trasy. Przykładowo, w pełni naładowa-
ny akumulator BMW X5 xDrive45e daje za-
sięg 87 kilometrów przejechanych z wyko-
rzystaniem wyłącznie elektrycznego napę-
du. Akumulator można naładować z gniazd-
ka elektrycznego, korzystając z infrastruk-
tury dostępnej w domu lub miejscu pracy.
Natomiast w długiej trasie kierowca może
wybrać napęd konwencjonalny i korzystać
w pełni z dostępnej już infrastruktury.

BMW Group już teraz oferuje naj-
większy wybór samochodów zelektryfiko-
wanych w segmencie premium. Kierowcy,
którzy chcą jednocześnie korzystać z zalet
samochodu elektrycznego i mieć dostęp do
dużego zasięgu jednostki konwencjonalnej

w ramach jednego pojazdu, mogą wybie-
rać modele z różnych segmentów z portfolio
BMW Group. Począwszy od BMW serii 2
Active Tourer, przez MINI Countryman,
BMW serii 3, BMW serii 5, czy modele z li-
nii X (X1, X2, X3, X5), aż po limuzynę
BMW serii 7.

Przyszłość jest elektryczna
Pojazdy zelektryfikowane cieszą się

rosnącym zainteresowaniem. W pierw-
szym półroczu  2020 roku w Polsce zare-
jestrowano 32 410 samochodów z alter-
natywnym napędem, co jest wynikiem
o 52% lepszym w porównaniu do analo-
gicznego okresu ubiegłego roku. Liderem
wśród modeli elektrycznych w segmencie
premium zostało BMW i3. Najbardziej po-
pularną hybrydą typu plug-in w segmencie
w tym okresie było BMW serii 5, odnoto-
wując wzrost o 244% r/r. 

BMW zdecydowanie stawia na elek-
tryfikację. Do 2023 r. w ofercie znajdzie się
25 zelektryfikowanych modeli, z czego
połowa w pełni elektryczna. Docelowo
w 2030 r. po drogach będzie poruszało się
ponad siedem milionów zelektryfikowanych
pojazdów BMW Group, a około dwóch
trzecich z nich będzie wyposażonych w elek-
tryczny napęd. Już pod koniec 2021 r. w se-
ryjnej produkcji będzie pięć w pełni elek-
trycznych pojazdów: BMW i3, MINI Co-
oper SE, BMW iX3, BMW iNEXT oraz
BMW i4. Kolejny kamień milowy to nad-
chodząca generacja BMW serii 7, która sta-
nie się drugim po BMW iX3 modelem
z czterema różnymi rodzajami napędu do
wyboru.

Z początkiem 2021 r. do klientów
w Polsce trafi BMW iX3, pierwszy, w peł-
ni elektryczny model z popularnej linii
BMW X. Tym samym, BMW X3 jest
pierwszym modelem oferowanym zarów-
no z wysoce wydajnymi silnikami benzy-
nowymi i wysokoprężnymi, jak i w wersji
hybrydowej plug-in oraz z napędem stric-
te elektrycznym. �

Przemysław Konarski 
e-Mobility Manager, 
BMW Group Polska
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