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O PROJEKCIE
Zainspiruj innych, stawiaj na dobre praktyki
i innowacje

Twarze Biznesu Polskiej Gospodarki to projekt wydawcy magazynu „przedsiębiorcy@eu”, Europejskiego Forum przygotowany specjalnie w celu promocji
wyjątkowych i pełnych pasji przedsiębiorców, którzy
dzięki swej ciężkiej pracy, kreatywności i odwadze
budują potęgę polskiej gospodark i.

IDEA

fot. Sebastian Stasiuk

Promujemy polskich przedsiębiorców.
Wiemy, że za każdym biznesem stoi człowiek, dlatego
misją projektu jest promocja przedsiębiorców, którzy
aktywnie wpływają na rozwój polskiej gospodarki, zarówno na szczeblu ogólnokrajowym, jak i lokalnym.
Ludzi, którzy przyczyniają sie do ciągłego podnoszenia standardów polskiego biznesu oraz jakości krajowych towarów i usług.

Barbara Jończyk, Redaktor Naczelna Magazynu przedsiębiorcy@eu –
Przezes Europejskiego Forum Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

Projekt jest objęty honorowym patronatem Klubu
Integracji Europejskiej.

Kontakt w sprawie Projektu 501243876
e-mail: bjonczyk@efp.biz.pl

„Za każdym razem, kiedy widzisz biznes,
który odnosi sukces, oznacza to,
że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję”
PETER DRUCKER,
EKSPERT DS. ZARZĄDZANIAEprzedsiebiorcy@eu 5
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Polskie Davos, czyli przestrzeń
dialogu i przyszłości Europy
Pandemia koronawirusa obnażyła słabości europejskich instytucji. Wspólnoty państw
zaczęły ze sobą rywalizować o zakup środków ochrony zdrowia, szczepionek czy
respiratorów. Zamknięto granice, ograniczono swobodę przepływu obywateli i towarów.
To wszystko pokazało, że w Europie brakuje silnego przywództwa gotowego na zmiany.
Słabnąca pozycja liderów najważniejszych państw europejskich jeszcze pogłębia kryzys Unii. Temat „Europa w poszukiwaniu przywództwa” ma zachęcać do ugruntowania
wizji gospodarczej Unii i kontynuowania pozytywnych relacji między jej państwami.
O zbliżającym się XXX Forum Ekonomicznym rozmawiamy z Przewodniczącym Rady
Programowej, Zygmuntem Berdychowskim.
Rozmawiała ALEKSANDRA PIWOWARCZYK
W tym roku będzie miała miejsce XXX
edycja Forum Ekonomicznego, które od
1992 roku stanowi ważną platformę wymiany poglądów i kształtowania opinii
elit polityczno-biznesowych Europy. Co
pana zdaniem przyczyniło się do tak
ogromnego sukcesu tego wydarzenia?
Uczestnicy, czy może bogaty program
merytoryczny?
Przez trzydzieści lat organizacji
Forum Ekonomicznego udało nam się
stworzyć przestrzeń do dialogu, która
dzięki swojemu niepowtarzalnemu klimatowi stała się jednym z najchętniej
odwiedzanych przez elity polityczno-gospodarcze wydarzeń w Europie.
O sile marki Forum Ekonomicznego
świadczą jego goście, liczni uczestnicy oraz największe w Polsce zainteresowanie mediów. To właśnie łatwa
dostępność do prezesów i właścicieli największych polskich oraz zagranicznych przedsiębiorstw stwarza niespotykaną atmosferę Forum. Również
szeroki wachlarz merytoryczny i padające kluczowe wypowiedzi są fundamentem sukcesu wydarzenia.
Forum Ekonomiczne zostało w zeszłym
roku przeniesione z Krynicy do Karpacza
ze względu na obostrzenia sanitarne.
Dlaczego właśnie Dolny Śląsk?
Instytut Studiów Wschodnich nawiązał sześcioletnią współpracę z konsorcjum dolnośląskim złożonym przede
wszystkim z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego, Urzędu
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Miasta Wrocław oraz Gminy Karpacz.
Ich oferta współpracy okazała się najlepsza i najbardziej atrakcyjna, by odbudować Forum na dawną skalę. Fakt,
że Karpacz jest niewielki i oddalony od
Warszawy, daje szansę na to, że uczestnicy łatwiej się zidentyfikują, a jednocześnie będą mniej skorzy do szybkiego
opuszczenia miejsca konferencji. Ponadto to właśnie w Karpaczu spotkaliśmy się z bardziej profesjonalnym
i ugodowym podejściem do organizacji
wydarzenia. Gospodarze są pomocni
i oferują wiele nowych możliwości.
Międzynarodowa konferencja stanowi
promocję Dolnego Śląska, nazywanego
sercem Europy. Jakie atuty posiada ten
region Polski?
Dolny Śląsk wyróżnia się pod
względem poziomu innowacyjności
i różnorodności. O jego sile stanowi olbrzymi potencjał gospodarczy
i edukacyjny, doskonałe zaplecze infrastrukturalne oraz wysoka jakość
kapitału ludzkiego. Co więcej, Dolny
Śląsk jest siedzibą wielu międzynarodowych firm.
Co nowego możemy powiedzieć o tegorocznym Forum?
To pierwsze po epidemii koronawirusa duże wydarzenie konferencyjno-kongresowe. W Karpaczu, jak przez
wiele poprzednich lat, będziemy budować miasteczko kongresowe, składające się z tymczasowych pawilonów. Między nimi powstanie deptak,

Zygmunt Berdychowski
podczas Forum Europa-Ukraina w Łodzi

który będzie miejscem spotkań i dyskusji. Duża różnorodność imprez towarzyszących uatrakcyjni gościom
Forum pobyt w Karpaczu. Chcemy
też pokazać im jak najwięcej pereł
Dolnego Śląska.
Czy znamy już gości specjalnych, którzy
pojawią się w Karpaczu na XXX edycji
Forum Ekonomicznego?
Dopiero kiedy goście są w centrum
hotelowo-kongresowym możemy relacjonować ich obecność. Na ten moment nie zdradzamy konkretnych na-
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Panel tematyczny Gospodarka światowa w czasach zarazy

zwisk. Jednak na przestrzeni ostatnich
kilkudziesięciu lat zawsze mogliśmy
liczyć na uczestnictwo gości specjalnych. Zapewniam – w tym roku również tak będzie.
„Europa w poszukiwaniu przywództwa”
– to hasło tegorocznego Forum. Czy tematyka ma związek z odbudową gospodarki po pandemii?
Pandemia koronawirusa obnażyła słabości europejskich instytucji.
Wspólnoty państw zaczęły ze sobą rywalizować o zakup środków ochrony
zdrowia, szczepionek czy respirato-

dziennikarzy, którzy obsługiwali Forum w ciągu dwóch dni. Mieliśmy zapewnione testy na COVID-19, środki dezynfekcyjne, wymazobus czy
odkażanie sal. Każdy z uczestników
otrzymał specjalny pakiet składający się z maseczek, żeli do dezynfekcji
rąk i urządzeń podręcznych. Instrukcje dotyczące mycia rąk, zakładania
i zdejmowania rękawiczek oraz maseczek umieszczone były na całym terenie centrum konferencyjnego. Jesteśmy dumni, że nawet kilka tygodni po
wydarzeniu nie zgłosił się do nas nikt,

Temat „Europa w poszukiwaniu przywództwa” ma zachęcać do ugruntowania wizji
gospodarczej Unii i kontynuowania
pozytywnych relacji między jej państwami
rów. Zamknięto granice, ograniczono
swobodę przepływu obywateli i towarów. To wszystko pokazało, że w Europie brakuje silnego przywództwa
gotowego na zmiany. Słabnąca pozycja liderów najważniejszych państw
europejskich jeszcze pogłębia kryzys
Unii. Temat „Europa w poszukiwaniu
przywództwa” ma zachęcać do ugruntowania wizji gospodarczej Unii i kontynuowania pozytywnych relacji między jej państwami.
Jak wygląda organizacja międzynarodowego wydarzenia w czasie pandemii
koronawirusa? Czy organizatorzy są
w stanie zapewnić bezpieczną przestrzeń do spotkań?
W 2020 roku zorganizowaliśmy
konferencję na 1,6 tys. gości i 200

kto mówiłby, że na naszej konferencji
miał kontakt z zakażonymi osobami.
Forum Ekonomiczne to również wydarzenie polityczne. Jak zachować neutral
ność podczas tak dużej konferencji?
Forum Ekonomiczne to jedyna
w Polsce konferencja, w której udział
biorą szefowie partii rządzących oraz
opozycyjnych. Żadne wydarzenie polityczno-gospodarcze na przestrzeni lat nie odbywało się z tak licznym
udziałem polityków. Mimo to staramy
się być neutralni. O naszych wysiłkach
świadczy sztab ekspertów, który pracuje nad przygotowaniem programu.
Dzięki ich zaangażowaniu i otwartości udaje się zachować właściwy balans. Równowaga jest osiągana dzięki
obecności polityków z różnych ugru-
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powań. Racją naszego istnienia musi
być otwartość i gwarancja dla wszystkich gości, że będą traktowani w taki
sam sposób.
Podczas Forum jedną ze ścieżek tematycznych, nie po raz pierwszy, będzie Forum Ukraińskie. Czy według pana Ukraina to szansa dla polskiej gospodarki?
Najistotniejsza współpraca polsko-ukraińska odbywa się na poziomie
małego i średniego biznesu oraz społeczeństwa. Milion Ukraińców w Polsce tworzy miejsca pracy i przestrzeń
do wymiany myśli. To tworzy klimat
dla obustronnej relacji i jest znacznie ważniejsze od pięciu czy dziesięciu deklaracji politycznych. Żadne
polityczne przepychanki nie mają tu
znaczenia.
Mówiąc o polityce, warto wspomnieć
o bieżących kwestiach dotyczących
Polskiego Ładu. Jak ocenia pan szereg
proponowanych reform podatkowego
i świadczeń społecznych?
Bez całościowego, spójnego programu, który chcielibyśmy zaaplikować polskiej gospodarce, trudno będzie mówić o szybkim wyjściu z cienia
kryzysu. Wydaje się, że program zaprezentowany przez Mateusza Morawieckiego, łączący rozwiązania podatkowe z takimi działaniami, jak wielkie inwestycje infrastrukturalne, daje
szansę na mocniejsze odbicie po pandemii. Jednak, jeśli chodzi o świadczenia społeczne – dochodzimy do
ściany. Z jednej strony wprowadziliśmy świadczenia 500+, 300+, trzynastą, czternastą emeryturę, które w takich krajach jak Węgry są już standardem. Jednak poziomem redystrybucji
dobiegamy końca. Uwaga rządzących
powinna w tym momencie skupiać się
wokół propozycji, które mają zapewnić małym i średnim przedsiębiorcom
lepsze warunki rozwoju.
Zmiany obejmą również m.in. sektor
zdrowia, rodziny, szkolnictwa oraz energii i cyfryzacji. Czy Polski Ład może być
strategią kluczową dla procesu wychodzenia Polski z kryzysu pandemicznego?
Owszem, jednak jako państwo nie
jesteśmy tu specjalnie oryginalni. Tak
postępują wszystkie demokratyczne
kraje, od Stanów Zjednoczonych po
Japonię. Wprowadzamy teraz dodatkowe rozwiązania, ponieważ świadczenia rodzinne (500+) nie zaspokajały wszystkich potrzeb. Warto tu
wspomnieć o braku odważniejszych
decyzji dotyczących repatriacji Polaków za granicą.
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Hotel Gołębiewski w Karapczu

Mocny wizerunek polskich
przedsiębiorców na arenie
międzynarodowej
Zygmunt Berdychowski
Przewodniczący Rady Programowej
Forum Ekonomicznego

T

egoroczna edycja Forum
Ekonomicznego odbędzie
się w dniach 7–9 września
w Karpaczu pod hasłem „Europa w poszukiwaniu przywództwa”.
O prestiżu wydarzenia świadczy liczne grono uczestników oraz największe
w Polsce zainteresowanie mediów. Co
roku Forum gości prezydentów, premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby
sceny politycznej i gospodarczej naszego kontynentu.

Forum w samym sercu Europy
Organizacja Forum Ekonomicznego to szansa dla polskich przedsię-

8    przedsiebiorcy@eu

biorców na promocję regionu Dolnego Śląska. To szczególnie ważne po
okresie pandemii, w którym branża
turystyczna bardzo mocno odczuła
zamrożenie gospodarki. Organizatorzy liczą, że konferencja przełoży się
na popularyzację regionu, zwiększenie
liczby turystów oraz wzrost zarobków
mieszkańców. To wszystko ma duży
wymiar promocyjny i wiąże się z budowaniem marki Dolnego Śląska.
– Przedsiębiorcy i mieszkańcy Karpacza się cieszą, bo na Forum przyjedzie kilka tysięcy ludzi praktycznie
z całego świata. Póki co żyjemy jeszcze wakacyjnym ruchem turystycznym, ale pod koniec sierpnia pojawi
się mobilizacja, żeby przygotować się

na Forum. Mamy ponad 20 tys. miejsc
noclegowych – mówi Radosław Jęcek,
burmistrz Karpacza dla portalu Biznes Interia.
Warto wspomnieć, że to właśnie
Dolny Śląsk jest głównym partnerem
XXX edycji Forum Ekonomicznego.
Region, nazywany sercem Europy, wyróżnia się w Polsce pod względem poziomu innowacyjności. Dolnośląska
gospodarka to nie tylko dobrze rozwinięty przemysł, ale także wyspecjalizowane usługi finansowe czy outsourcingowe. To właśnie na Dolnym Śląsku
znajduje się Wrocław, jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, o bogatej historii i niepowtarzalnej urodzie. Siłą
Wrocławia są przede wszystkim ludzie
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– nie tylko mieszkańcy, ale także przyjezdni. Mieszkańcy stali się naturalnymi ambasadorami swojego miasta.
Dzięki nim budowany jest jego wizerunek, a ich energia i kreatywność zachęcają do odkrywania go. To właśnie
„spotkanie” stało się symbolem miasta.

Panele dyskusyjne

W tym roku planowane panele dyskusyjne z udziałem Polaków to m.in.
„E-nauka – wyzwanie, szansa czy przeszkoda?”. Specjaliści, m.in. prof. zw.
dr hab. Anna Michońska-Stadnik czy
dr Paweł Poszytek opowiedzą, jakie są
szanse i wyzwania e-nauki i czy rzeczywiście jest to efektywny sposób zdobywania wiedzy, a także co można zrobić,
żeby poprawić jakość nauki przez Internet. Co więcej, zapowiedziano panel
dotyczący polityki senioralnej. Podczas
dyskusji „To nie jest kraj dla starych ludzi? – wzloty i upadki polityki senioralnej”, usłyszmy wypowiedzi dotyczące
kształtowania pozytywnego wizerunku starości w społeczeństwie. Wśród
ekspertów znajdziemy tu Remigiusza
Zagórskiego, redaktora naczelnego
portalu SłowoSeniora.pl oraz Marka
Kąśnego – prof. nadzw. Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.

Znamienici goście

Forum Ekonomiczne to przede
wszystkim ludzie, którzy współtworzą wyjątkowy klimat wydarzenia. Na

przestrzeni lat w Forum wzięło udział
wielu znamienitych gości, między innymi: Jerzy Buzek, Andrzej Duda, Jarosław Gowin, Jarosław Kaczyński,
Aleksander Kwaśniewski, Bronisław
Komorowski, Donald Tusk czy Lech
Wałęsa.
Nie można zapomnieć o corocznej
tradycji, którą jest wręczenie Nagród
Forum Ekonomicznego dla Człowieka Roku, Firmy Roku oraz Organizacji Pozarządowej Roku. Na przestrzeni lat uhonorowanych tytułem
Człowieka Roku Forum Ekonomicznego zostało wiele znamienitych postaci. Wśród wyróżnionych znaleźli się Premier Mateusz Morawiecki,
Beata Szydło – Premier RP (2015–
2017), Jan Paweł II czy Janusz Lewandowski – Komisarz UE ds. budżetu i programowania finansowego
(2010–2014). Kolejna nagroda przyznawana jest w kategorii Firma Roku.
Wśród jej laureatów należy wymienić
m.in. PKO Bank Polski, Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Tauron Polska
Energia SA, Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Maspex Wadowice Sp. z o.o., PKN Orlen SA czy
Grupę Lotos SA. Co roku wręczana
jest również nagroda dla Organizacji
Pozarządowych. Wśród jej laureatów
znaleźli się Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Caritas Polska, Polska
Akcja Humanitarna, Fundacja Niepodległości, Fundacja Cała Polska
Czyta Dzieciom czy Stowarzyszenie
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Sportu Dzieci i Młodzieży. Nagrodą
o stosunkowo najkrótszej historii jest
Nagroda Specjalna Forum Ekonomicznego. Do tej pory uhonorowani nią zostali tacy polscy działacze,
jak Waldemar Pawlak (prezes Rady Ministrów 1992, 1993–1995) oraz
Leszek Balcerowicz (były wiceprezes
Rady Ministrów oraz były minister
finansów).

Progres i kultura

Oprócz bogatego programu merytorycznego, uczestnicy wydarzenia
mogą liczyć na szeroki wachlarz imprez kulturalnych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się koncerty
prezentujące różne gatunki muzyczne. W gronie zespołów, które uświetniły uroczyste gale Forum, znalazły się
między innymi: Sinfonietta Cracovia,
Orkiestra Tomka Szymusia, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej czy
Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
AUKSO. Wszystkie te wydarzenia relacjonuje kilkuset dziennikarzy z kilkudziesięciu państw. Nic dziwnego,
że Forum jest najczęściej opisywanym
kongresem gospodarczym w Polsce.
Organizatorem Forum
Ekonomicznego w Karpaczu jest Fundacja
Instytut Studiów Wschodnich, która
od początku istnienia prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy
państwami europejskimi. Partnerem
Strategicznym jest Hotel Gołębiewski
w Karpaczu.
Rada Programowa
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Nowy Polski Ład – nowe problemy?
Powinniśmy mieć na uwadze, że pandemia wciąż trwa i nadal nie wiadomo, w jakim
kierunku będzie się rozwijać. Dlatego jestem ostrożny w sformułowaniach, że najgorsze
mamy za sobą. Pomimo tego, że wskaźniki makroekonomiczne dają coraz więcej powodów do zadowolenia, kondycja wielu przedsiębiorców nie jest najlepsza – mówi Marek
Kłoczko – prezes Krajowej Izby Gospodarczej.
Rozmawiała IZABELA WŁODARCZYK
Pandemia znacznie wpłynęła na rzeczywistość. Jak Krajowa Izba Gospodarcza
odczuła lub wciąż odczuwa skutki COVID-19?
Tak samo jak w przypadku wielu
innych organizacji, pandemia oczywiście odcisnęła swoje piętno na Krajowej Izby Gospodarczej. Nasza działalność opiera się w dużej mierze na
bezpośrednich kontaktach z przedsiębiorcami oraz innymi partnerami
w kraju i za granicą, dlatego szczególnie dokuczliwe były dla nas wprowadzone w ramach walki z pandemią
ograniczenia w kontaktach. Dostosowaliśmy model naszego funkcjonowania do nowych okoliczności, korzystając m.in. w szerokim zakresie
z komunikacji online. Najważniejsze,
że pomimo trudności udało nam się
utrzymać wysoki poziom aktywności w najważniejszych obszarach naszej działalności. Przez całą pandemię
staramy się być jak najbliżej biznesu
i wspierać go w tym bardzo trudnym
okresie.
Jak ocenia pan kondycję polskich przedsiębiorstw, szczególnie w sektorze MŚP,
po kolejnych falach epidemii? Czy najgorsze już za nami? Które branże mają
teraz perspektywę szybkiego odrobienia
strat, a które wciąż będą borykały się
z trudnościami?
Przede wszystkim powinniśmy
mieć na uwadze, że pandemia wciąż
trwa i nadal nie wiadomo, w jakim kierunku będzie się rozwijać. Dlatego jestem ostrożny w sformułowaniach, że
najgorsze mamy za sobą. Pomimo tego, że wskaźniki makroekonomiczne
dają coraz więcej powodów do zadowolenia, kondycja wielu przedsiębiorców nie jest najlepsza. W nastrojach
wciąż obecna jest niepewność. Dotyczy to w szczególności sektora usług,
który został najmocniej dotknięty
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przez kolejne lockdowny i który wciąż
obawia się kolejnej fali zakażeń i związanych z tym obostrzeń. Mam jednak
nadzieję, że administracja wyciągnęła odpowiednie wnioski z poprzednich miesięcy i będzie ostrożniejsza
we wprowadzaniu kolejnych lockdownów, które okazały się zabójcze dla
wielu biznesów.
Czy istnieje jeszcze pana zdaniem niebezpieczeństwo obostrzeń i lockdownu
w niektórych branżach?
Jako KIG wielokrotnie apelowaliśmy do władz o bardziej przemyślaną
politykę dotycząca obostrzeń i krytykowaliśmy prowadzanie działań na oślep
bez uwzględnienia np. specyfiki działalności poszczególnych branż. Mogę
mieć tylko nadzieję, że administracja
wyciągnęła odpowiednie wnioski z poprzednich miesięcy i będzie dużo bardziej ostrożna z wprowadzaniem kolejnych lockdownów, które okazały się
zabójcze dla wielu biznesów.
W związku z zakończeniem krajowych
procedur ratyfikacji Unia Europejska
zaczyna udostępniać środki finansowe
z Instrumentu Odbudowy i Zwiększania
Odporności. Instrument ten – mający
wartość 672,5 mld EUR – to centralna
część pakietu Next Generation EU służącego gospodarczej odbudowie krajów
członkowskich po pandemii. Polska
w ramach tego instrumentu ma do dyspozycji około 23 mld euro na dotacje
i około 34,2 mld euro na pożyczki. Czy
w pana opinii to wsparcie przełoży się
na kondycję polskich przedsiębiorstw
z sektora prywatnego?
Na to pytanie będzie można dokładniej odpowiedzieć po uruchomieniu środków, a jak słyszeliśmy jeszcze kilka dni temu, Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała naszego
Krajowego Planu Odbudowy. Jak wiadomo, dla sektora prywatnego przewi-

Marek Kłoczko

dziano tylko część środków. Myślę, że
prywatni przedsiębiorcy w najbardziej
efektywny sposób potrafiliby zagospodarować te pieniądze i to zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez
UE. Osobiście optowałbym za tym,
żeby proporcje podziału środków pomiędzy szeroko pojęty sektor publiczny i sektor prywatny były zawsze na
korzyść prywatnych przedsiębiorców.
Jakie przewiduje pan konsekwencje
wprowadzenia założeń Polskiego Ładu
dla przedsiębiorców, w szczególności
w odniesieniu do planów podniesienia
kwoty wolnej od podatku, zmiany zasad wysokości i odliczania od podatku
składki zdrowotnej, wzmocnienia ochrony praw pracowników?
Mówiąc w skrócie – najważniejszą konsekwencją będzie wzrost obciążeń podatkowych i składkowych
dla najbardziej aktywnej części społeczeństwa, w tym wielu przedsiębiorców. Wielokrotnie już wyrażałem
zaniepokojenie tym programem. Jest

Twarze
to program podziału i redystrybucji,
a nie pomnażania produkcji czy sfery
usług. On dzieli, ale nie wytwarza niczego nowego.
Jakie działania zostaną pana zdaniem
podjęte przez przedsiębiorców w związku ze zmianami gospodarczymi w erze
Polskiego Ładu?
Przedsiębiorcy wciąż są zdezorientowani, a nawet zszokowani skalą zapowiadanych negatywnych zmian.
Nie sądzę, by wielu z nich miało gotowy plan, co zrobić po wprowadzeniu Polskiego Ładu w życie. Na razie
środowisko przedsiębiorców skupia
się na tym, aby za pomocą wszelkich
dostępnych środków przekonać pomysłodawców, że wiele z tych rozwiązań będzie bardzo szkodliwych
dla przedsiębiorców i gospodarki.
Nie tylko ze względu na drastyczną
podwyżkę danin i składek, ale przede
wszystkim dlatego, że dodatkowo pogłębi niespójność polskiego systemu
podatkowo-ubezpieczeniowego.
Czy Polski Ład to większa szansa dla
pewnych sektorów gospodarki? Wiele
się mówi np. o jeszcze silniejszym ożywieniu budownictwa mieszkaniowego –
w związku z zapowiedziami wsparcia dla
młodych osób kupujących swoje pierwsze mieszkanie. Jak wygląda to z punktu
widzenia innych branż?
W Polskim Ładzie znalazło się kilka ciekawych rozwiązań wspierających
np. inwestowanie w nowe technologie
– w tym robotyzację. Trudno mówić
w tej chwili, że któraś branża może na

plany wyglądają dobrze, ale tylko na
papierze. Gorzej wychodzi realizacja
ich celów.
Przyszłość to również transformacja
klimatyczna gospodarki naszego kraju;
przed naszym sektorem energetycznym
i wodnym stoją wielkie wyzwania. Jest
to głównie zmartwienie rządzących, jednak sektor prywatny również nie uniknie
zmian. Jak polski biznes może już dzisiaj wziąć udział w procesie, którego
celem jest minimalizacja skutków zmian
klimatycznych i szkodliwego wpływu gospodarki na środowisko?
Transformacja polskiej gospodarki,
w tym sektora energetycznego, w kierunku niskoemisyjnym jest już koniecznością, którą wymusza cały szereg czynników: od globalnych trendów
i uwarunkowań rynkowych poprzez
rosnące zanieczyszczenie powietrza
aż po unijną politykę klimatyczną.
Uważam jednak, że choć jest to duże wyzwanie finansowe, organizacyjne i mentalne, to jest to jednocześnie
duża szansa dla polskich sektorów na
unowocześnienie polskiej gospodarki.
Jakie widzi pan zagrożenia dla biznesu
wobec zmieniających się warunków środowiskowych?
Reorientacja gospodarki w kierunku ograniczania emisji wiąże się oczywiście z pewnymi zagrożeniami. Jednym z nich jest wzrost kosztów energii, który może negatywnie odbić się
na konkurencyjności polskich firm na
europejskim i globalnym rynku. Dlatego tak ważne jest, aby nie zwlekać

Mam nadzieję, że administracja wyciągnęła odpowiednie wnioski z poprzednich
miesięcy i będzie ostrożniejsza we wprowadzaniu kolejnych lockdownów
nim skorzystać, jeśli wprowadza rozwiązania niekorzystne dla dużej części
przedsiębiorców. Ciężko też oceniać,
czy dodatkowe transfery do pewnych
grup społecznych przełożą się na korzyści dla niektórych sektorów. Myślę,
że najlepszym wsparciem dla branż
nie są transfery publicznych środków,
ale tworzenie im jak najlepszych warunków do inwestowania i rozwoju,
w tym m.in. zapewnienie stabilności
prawnej. Budownictwo mieszkaniowe
jest dobrym przykładem, że rządowe

z procesem transformacji, korzystając
m.in. ze środków UE. Niestety nikt na
nas nie będzie czekać.
Czy KIG podejmuje temat transformacji
klimatycznej?
Krajowa Izba Gospodarcza już od
wielu lat śledzi ten proces i podejmuje działania, których celem jest przygotowanie polskich przedsiębiorców
i polskiej gospodarki do nadchodzących zmian. Obserwowaliśmy prace nad tzw. pakietem klimatyczno-energetycznym UE i braliśmy udzi
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ał w dyskusjach dotyczących stanowiska Polski wobec polityki UE w obszarze klimatu. Co roku organizujemy
konferencje klimatyczne z udziałem
największych firm reprezentujących
sektory, na które transformacja klimatyczna będzie miała największy wpływ.
Czy pandemiczna rzeczywistość wciąż
sprzyja polskiemu eksportowi?
Polski eksport w ostatnich miesiącach notuje bardzo dobrą dynamikę sprzedaży i chciałbym, żeby był
to stały trend, a nie tylko odrabianie
strat po załamaniu łańcucha dostaw
w ubiegłym roku. Dane te pozwalają
przypuszczać, że wielu polskim przedsiębiorcom udało się w okresie pandemii wejść na miejsce konkurencji do
globalnego łańcucha dostaw.
Jakie kierunki współpracy dla polskiego
biznesu otworzyły się, a jakie tymczasowo zamknęły podczas pandemii, po
Brexicie i w obecnej sytuacji polityczno-gospodarczej?
Szczęśliwie okazało się, że polski
eksport w zakresie towarów i usług
jest na tyle mocno i dobrze zdywersyfikowany, że w trudnym ubiegłym roku
nie odnotowaliśmy dużego załamania
na najważniejszych rynkach. Co jeszcze bardziej cieszy, na najważniejszych rynkach, w tym np. niemieckim,
umocniliśmy swoją pozycję, awansując na liście największych partnerów
handlowych. Wciąż aktualnym postulatem pozostaje zwiększenie obecności polskich firm na rynkach pozaeuropejskich – w Azji, Afryce, Ameryce
Południowej. Tkwi tam duży potencjał, który powinien być w większym
stopniu wykorzystywany przez naszych eksporterów.
Jak obecnie można budować mocny
wizerunek i dobrą reputację polskich
przedsiębiorców na arenie międzynarodowej?
Przede wszystkim musimy zadbać
o zbudowanie solidnej, rozpoznawalnej i dobrze kojarzącej się marki naszego kraju. Warto jednak mieć na
uwadze, że dobry wizerunek buduje
się nie tylko przez promowanie naszej kultury, historii czy doskonałych
produktów, ale również dzięki odpowiedzialnej i przewidywalnej polityce
władz, stabilnemu prawu i tworzeniu przyjaznego klimatu dla biznesu.
W tych obszarach mamy niestety wiele
do zrobienia. Równie ważne jest także, aby polskie firmy intensywnie budowały większą siłę swoich marek firmowych i produktowych.
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Co czeka sektor MŚP?
Rzecznik MŚP Adam Abramowicz

Reprezentuję małe i średnie firmy. Zdecydowana większość z nich płaci podatki
w Polsce i wpływa tym samym na dobrobyt kraju. Uciekanie do rajów podatkowych powoduje zaburzenie konkurencji, a to dla rynku nigdy nie jest dobre. Jestem za równymi
szansami i dlatego nie sprzeciwiam się walce z rajami podatkowymi – mówi Rzecznik
MŚP, Adam Abramowicz.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
W ostatnim czasie jednym z najważniejszych i najczęściej poruszanych
w mediach tematów jest Polski Ład. Jakie zmiany powinny się w nim znaleźć,
aby był przyjazny dla przedsiębiorców?
W obecnie proponowanej wersji Polskiego Ładu to przede wszystkim przedsiębiorcy mają sfinansować
zwiększenie kwoty wolnej od podatku.
Zapłacą oni bowiem proporcjonalną
do dochodu składkę zdrowotną, której nie odliczą od podatku. W dodatku
duża część przedsiębiorców – ta, która
płaci podatek liniowy – z podwyższenia kwoty wolnej nie skorzysta, gdyż
w podatku liniowym ona nie obowią-
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zuje. Postuluję, by w podatku liniowym kwota wolna również obowiązywała, a ponadto by istniał limit, od
którego nie rośnie już składka zdrowotna – analogicznie do limitu w ZUS
przy umowie o pracę.
Polski Ład zakłada również reset podatkowy. Kto skorzysta na tych zmianach,
a kto raczej straci? I co z podatkiem liniowym?
Najwięcej zyskają emeryci, gdyż ci
mający emerytury do 2500 zł w ogólnie nie zapłacą podatku. Więcej w kieszeni zostanie też pracownikom zarabiającym poniżej średniej krajowej.
Stracą lepiej zarabiający pracownicy

i przede wszystkim przedsiębiorcy.
Często zapłacą oni parokrotnie wyższą składkę zdrowotną niż obecnie,
a w dodatku nie odliczą jej od podatku. Podatek liniowy, choć dalej
będzie istniał, stanie się nieatrakcyjny dla większości jego dzisiejszych
płatników, gdyż jego stawka wzrośnie
aż o 50%. Rozliczając się na zasadach
ogólnych, zyskujemy przynajmniej
możliwość odliczenia kwoty wolnej
i ulg czy rozliczenia się z małżonkiem.
Z jakimi problemami borykają się obecnie przedsiębiorcy? Czy są one związane z lockdownem?

Zakończony przed kilkunastoma
tygodniami lockdown spowodował
utratę wielu oszczędności przedsiębiorców. Tarcze zazwyczaj nie wystarczały na spłatę wszystkich zobowiązań, właściciele firm musieli dokładać
z własnej kieszeni, by ratować swoje
biznesy. A wielu, z różnych powodów,
zostało z tarcz wykluczonych. Innym
problem jest niepewność jutra. Ciężko
inwestować i planować działania firmy, gdy nie wiadomo, czy za kilka ty-

Czy francuski model kija i marchewki
– jeśli chcesz wejść do restauracji czy
galerii handlowej, musisz być zaszczepiony albo mieć negatywny wynik testu
na COVID-19 – jest realny do wprowadzenia w Polsce?
Rozporządzenie już dziś daje zaszczepionym przywileje, nie są oni wliczani do wielu limitów. Tyle że rozporządzenie to akt zbyt niskiego rzędu,
aby można było legalnie zastosować
takie rozróżnienie, a przedsiębiorcy

Postuluję, by w podatku liniowym kwota
wolna również obowiązywała, a ponadto
by istniał limit, od którego nie rośnie już
składka zdrowotna
godni rząd znów nie zamknie działalności z dnia na dzień. Z tego powodu
również banki raczej odmawiają kredytów dla tego typu firm. Dlatego jestem zadeklarowanym przeciwnikiem
dalszego blokowania gospodarki.
Czy działania rządu na rzecz pomocy firmom w okresie pandemii można ocenić
jako wystarczające?
Niestety nie, choć pomoc w skali
makro wcale nie była mała. Zawio-

i ich pracownicy nie mają żadnych narzędzi prawnych, by stwierdzić, kto
jest zaszczepiony, a kto nie. Przez to
wielu przedsiębiorców, np. w branży
hotelarskiej, dalej trzyma się nałożonych limitów, nie korzysta z tego wyłączenia. To nie zachęca do szczepienia się. Jeśli chodzi o restrykcje dla
niezaszczepionych, to nie ukrywam,
że od modelu francuskiego bliższy
jest mi model brytyjski. Każdy doro-

Stajemy po stronie przedsiębiorcy zawsze,
gdy uznajemy, że działania urzędu łamią
postanowienia konstytucji biznesu
dła jednak dystrybucja. Wiosną 2020
roku zdecydowano się na powszechną, znaczącą pomoc finansową. Sami
członkowie rządu mówili o „helikopterze z pieniędzmi” – wsparcie dostało
wiele firm, których sytuacja pogorszyła się w niewielkim stopniu. Od jesieni
pomoc była już jednak mocno reglamentowana i nie załapało się na nią
wiele podmiotów, które zostały przez
obostrzenia pozbawione możliwości
zarobkowania. Powodów było wiele
– niewłaściwy kod PKD, zbyt późne
założenie działalności, brak pracowników na umowie o pracę.
Jesienią jest przewidywany kolejny
lockdown. Czy ten scenariusz jest możliwy i czy w związku z tym powinno się
wprowadzić przymusowe szczepienia?

sły obywatel może się dziś sprawnie
zaszczepić, niezaszczepiony za to ma
prawo wziąć na siebie ryzyko cięższego zachorowania.
1 lipca 130 państw, w tym również
Polska, powzięło decyzję o wdrożeniu
reformy przepisów podatkowych, której
celem jest likwidacja rajów podatkowych i płacenie przez korporacje podatków w miejscu sprzedaży swoich usług
i produktów. Czy Polska skorzysta na
tym rozwiązaniu?
Reprezentuję małe i średnie firmy.
Zdecydowana większość z nich płaci podatki w Polsce i wpływa tym samym na dobrobyt kraju. Uciekanie do
rajów podatkowych powoduje zaburzenie konkurencji, a to dla rynku nigdy nie jest dobre. Jestem za równy-
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Rzecznik MŚP Adam Abramowicz

mi szansami i dlatego nie sprzeciwiam
się walce z rajami podatkowymi. Największym jednak zniechęceniem dla
przenoszenia biznesu do rajów podatkowych byłby uczciwy, przejrzysty system podatkowy w naszym kraju, który
nie stwarzałby zachęty do jego porzucenia na rzecz raju podatkowego, np.
wprowadzenie w miejsce obecnego
CIT podatku przychodowego.
Z jakimi problemami może zgłosić się
przedsiębiorca i w jakim stopniu jest mu
w stanie pomóc Rzecznik MŚP?
Stajemy po stronie przedsiębiorcy zawsze, gdy uznajemy, że działania urzędu łamią postanowienia konstytucji biznesu. Zachęcamy przedsiębiorców i ich pełnomocników do
składania do nas wniosków interwencyjnych, gdy mają wątpliwości co do
legalności jakieś decyzji organu, kontrola jest nieproporcjonalnie uciążliwa
dla przedsiębiorców albo administracja działa opieszale. Mamy na swoim
koncie wiele sukcesów na tym polu,
sądy administracyjne często przyznają nam rację.
Czy organizowanie takich wydarzeń, jak
m.in. Forum Ekonomiczne w Karpaczu,
przynosi oczekiwany efekt dla przedsiębiorców?
Na pewno jest to dobre forum wymiany opinii między sektorem publicznym a prywatnym. A dodatkowo
interesujące merytorycznie, bowiem
wielość paneli i ich zróżnicowana
tematyka od lat przyciągają wielu
przedsiębiorców, także z sektora MŚP.
Jak spędza pan wolny czas?
Staram się jak najczęściej uprawiać sport, korzystam z siłowni, kilka
razy w tygodniu pływam i korzystam
z sauny. Aktywność fizyczną traktuję
też jako sposób na poprawienie odporności, co w dzisiejszych czasach
jest niezwykle ważne.
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NCBR:
Z energią w cyfrową przyszłość
Innowacje wspierające transformację energetyczną oraz cyfryzację to priorytety
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na czas odbudowy gospodarki po pandemii
koronawirusa. Ale na atrakcyjne granty mogą liczyć przedsiębiorcy aktywni nie tylko
w tych obszarach.
Rafał Korzeniewski

K

oronawirus nie zdusił innowacji. Wręcz przeciwnie.
Okazuje się, że realizacja
nowatorskich
projektów
pomaga beneficjentom Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju przezwyciężyć skutki pandemii COVID-19.
Taki wniosek płynie z badania ankietowego „Wpływ pandemii na realizację
projektów B+R w ramach programów
NCBR”. Pokazuje ono wielką siłę innowacji i stojących za nimi ludzi.
Badaniem objęto grupę 1022 kierowników realizujących pod skrzydłami
Centrum projekty badawczo-rozwojowe (B+R) finansowane z Funduszy
Europejskich i środków krajowych.
Ankietowani kierownicy reprezentują
przedsiębiorstwa, jednostki naukowe,
a także inne podmioty, w tym fundacje
i stowarzyszenia. Aż 88% respondentów wskazuje, że prowadzenie innowacyjnego projektu pozwala uniknąć
zahamowania działalności badawczo-rozwojowej.
Ale to samo badanie, przeprowadzone przez Sekcję Analiz i Ewaluacji
NCBR w marcu br., potwierdza zarazem to, co nieuchronne: skutki pandemii odciskają piętno zarówno na działalności przedsiębiorstw, jak i jednostek
naukowych – beneficjentów programów oferowanych przez Centrum.

Koronakryzys wyzwala
innowacyjność
Na tym tle optymistycznym sygnałem jest fakt, że mimo licznych niedogodności 73% kierowników projektu
pozytywnie ocenia kondycję swojego
przedsiębiorstwa lub instytucji w czasie naznaczonym licznymi trudnościami. Jak przyznają, prowadzenie pro-
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jektów ze wsparciem NCBR pozwala
chociażby na uniknięcie redukcji zatrudnienia w działach odpowiedzialnych za badania i rozwój.
– Wprawdzie 41% ankietowanych
kierowników sygnalizuje, że z uwagi
m.in. na splot czynników związanych
z obecną sytuacją, projekt wiąże się
z obciążeniem finansowym realizującego go podmiotu, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w planach
beneficjentów dotyczących przerwania takiego projektu lub rozwiązania
umowy o dofinansowanie. Takiej postawy mogę tylko pogratulować, ponieważ jest to podejście wskazujące
na dużą determinację przedsiębiorców i naukowców w dochodzeniu do
celu oraz hart ducha w przezwyciężaniu przeszkód. Świadczy także o zrozumieniu, że w przypadku projektów
B+R spodziewany zysk jest odłożony
w czasie – zwraca uwagę dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Duże zdolności adaptacyjne polskich innowatorów nie powinny być
niespodzianką. Koronakryzys pobudził ich do działania – pozytywne impulsy w obszarze badań i rozwoju,
organizacji i zarządzania oraz nowe
możliwości rynkowe wynikające m.in.
z digitalizacji i wykorzystania potencjału rynku e-commerce dostrzegło
37% wszystkich ankietowanych.
Efekty już widać. W portfolio
NCBR znajduje się wiele projektów,
które wspierały Polaków w adaptacji
do „zdalnego” życia – leczenia, pracy
czy edukacji, a wśród nich inteligentna opaska monitorująca stan zdrowia seniorów, inteligentny stetoskop
z aplikacją na smartfony czy robot
edukacyjny, który uczy dzieci podstaw

dr inż. Wojciech Kamieniecki,
dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

programowania. Wiele osób doceniło
rozwiązania, które wcześniej traktowało jako ciekawe, jednak na co dzień
nieprzydatne.

Cyfrowa ofensywa B+R

Te i inne sygnały z rynku świadczą o tym, że innowacyjny biznes coraz śmielej wchodzi w obszar cyfryzacji, a Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju nie tylko w tym asystuje,
ale przede wszystkim aktywnie buduje nowe przestrzenie dla dynamicznie
rosnącej rodziny e-innowacji, starając
się je zarazem ukierunkować z korzyścią dla gospodarki.
W jaki sposób? Nowa strategia
NCBR przewiduje zwiększenie roli Centrum w rozwoju nowoczesnych

Twarze
technologii i rozwiązań takich jak big
data, sztuczna inteligencja czy uczenie
maszynowe. Analiza trendów badawczych we wnioskach o dofinansowanie składanych w ramach Programu
Inteligentny Rozwój w latach 2016–
2019 pokazała bowiem, że niezależnie
od tego, jakiej dziedziny dotyczą składane propozycje, we wszystkich widać
ogromną rolę technologii informatycznych. Dzięki tym nowoczesnym
narzędziom udaje się często rozwiązywać złożone, wymagające wielu obliczeń i prób zagadnienia. Dotyczy to
energetyki, medycyny, materiałoznawstwa, chemii, rolnictwa i wielu innych
obszarów.
Żeby wspomóc ten proces, Centrum uruchomiło dwa nowe instrumenty: program INFOSTRATEG
i spółkę IDEAS NCBR. Dają one sposobność do czynnego uczestnictwa
w przełomie cywilizacyjnym, u którego progu właśnie stoimy.
Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych INFO
STRATEG powstał z myślą o stymulowaniu zaawansowanych technologii
informacyjnych, telekomunikacyjnych
i mechatronicznych. Adresowany jest
do przedsiębiorców i współpracujących z nimi naukowców, którzy chcą
opracować rozwiązania mające bezpośrednie zastosowanie w praktyce.
W ciągu najbliższych kilku lat w ramach programu NCBR przeznaczy
w sumie 840 mln zł na projekty, dzięki którym powstaną innowacje służące rozwijaniu polskiego potencjału
badawczego w dziedzinie sztucznej
inteligencji. Wśród tematów proponowanych w kolejnych konkursach znajdują się m.in.: inteligentny system
przetwarzania mowy dla lekarzy, rozpoznawanie obrazów medycznych,
scenariusze selektywnej ochrony roślin, weryfikowanie źródeł informacji
i detekcja fake newsów, rozpoznawanie na filmie zachowań ludzkich, inteligentny dyspozytor korespondencji czy wydajny i skalowalny blockchain konsorcyjny dla inteligentnych
kontraktów.
Potwierdzeniem wagi, jaką Centrum przywiązuje do cyfryzacji, jest
również powołanie w ramach Grupy NCBR nowego podmiotu – IDEAS NCBR sp. z o.o. Jest to działanie
spójne z wizją rozwinięcia rządowej
agencji wykonawczej w ośrodek czynnie uczestniczący w przedsięwzięciach
naukowo-badawczych, gdzie koncen-

trować się będą kompetencje dotyczące budowania kadry naukowej zdolnej
do efektywnej współpracy z biznesem
oraz w zakresie potencjału wdrożeniowego i metod komercjalizacji wyników
badań naukowych. Cel uruchomienia nowego ośrodka badawczego to
zwiększenie zasobów B+R+I w obszarze sztucznej inteligencji i cyfrowej
ekonomii. IDEAS NCBR pozwoli na
skupienie w jednym miejscu potencjału kadrowego oraz zapewnienie naukowcom i praktykom możliwości codziennych bezpośrednich kontaktów
i wymiany doświadczeń.

Więcej niż „zazielenienie”
gospodarki

Z roku na rok NCBR wzmacnia
swoją pozycję w ekosystemie innowacji, aby sprawnie i skutecznie odpowiadać na wyzwania rozwojowe
Polski. Jednym z najważniejszych jest
dziś przeprowadzenie dobrze zorganizowanej, odpowiedzialnej transformacji energetycznej.
Już w 2050 roku Unia Europejska
ma osiągnąć zerowy poziom emisji
gazów cieplarnianych netto. Centrum
ogłosiło serię dziewięciu przedsięwzięć zmierzających do opracowania
technologii, które mają być polską odpowiedzią na ten ambitny cel, wyznaczony w strategii Europejskiego Zielonego Ładu, a zarazem odpowiedzią
na konkretne potrzeby mieszkańców
naszego kraju. Chętne podmioty zostały zaproszone do realizacji takich
projektów, jak: oczyszczalnia przyszłości, innowacyjna biogazownia,
budownictwo efektywne energetycznie i procesowo, ciepłownia przyszłości, czyli system ciepłowniczy z OZE,
elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym, magazynowanie
energii elektrycznej, wentylacja dla
szkół i domów, technologie domowej
retencji oraz magazynowanie ciepła
i chłodu. Wszystkie one są finansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój,
a zostały wybrane pod kątem zapotrzebowania, potencjału do masowego wdrożenia i możliwości stania się
polską specjalnością.

800 mln zł na nowe technologie
w zakresie energii

Wsparcie osiągnięcia neutralności
klimatycznej Polski poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpie-
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czeństwo energetyczne i konkurencyjność gospodarczą to również cel
strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowe
technologie w zakresie energii”, który
opracowała Rada NCBR. Na jego realizację w ciągu trwającej dekady przewidziano 800 mln zł z dotacji celowej.
W pierwszym konkursie w ramach tego programu blisko 380 mln zł trafi do
konsorcjów przemysłowo-naukowych
na projekty B+R o dużym potencjale innowacyjnym oraz wysokim stopniu zaawansowania technologicznego z zakresu energetyki wiatrowej na
lądzie i morzu, technologii wodorowych, magazynów energii oraz mikrosieci energetycznych i cieplnych.
Centrum liczy na to, że cała inicjatywa przyczyni się do zwiększenia
o 20–50% – w stosunku do poziomu
z roku 2020 – udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w ogólnym miksie energetycznym Polski.
– Wszyscy mamy świadomość,
że okres do 2030 roku jest krytyczny
dla podejmowania prac badawczo-rozwojowych, które mogą wspierać
innowacje technologiczne potrzebne
do głębokich redukcji emisji gazów
cieplarnianych. Dlatego ogłaszając
pierwszy konkurs w programie „Nowe technologie w zakresie energii”,
stawiamy przed naszymi przedsiębiorcami i naukowcami ambitne zadanie, wpisujące się w strategiczne cele
polskiej, a także europejskiej polityki
energetyczno-klimatycznej, najpełniej
wyrażone w strategii Europejskiego
Zielonego Ładu. Chcemy wspierać
nowatorskie rozwiązania w tak przyszłościowych obszarach, jak: energetyka wiatrowa, technologie wodorowe czy magazyny energii, w których
zresztą mamy już spore doświadczenie eksperckie – mówi dyrektor Wojciech Kamieniecki.
Wnioski o dofinansowanie można
zgłaszać do 30 listopada br. W konkursie zastosowano ciekawy mechanizm
„lejka”. Oznacza to, że wyłonione projekty będą realizowane w podziale na
trzy fazy i będą ze sobą konkurować.
W toku realizacji umów, po pierwszej
i po drugiej fazie, Centrum sprawdzi,
jaki rezultat udało się osiągnąć wykonawcom w każdym z obszarów tematycznych i wybierze projekty do kolejnej fazy, stosując obiektywne kryteria.
Wszystko po to, aby zapewnić optymalne rezultaty. – Zależy nam na innowacyjnych rozwiązaniach z najwyższej
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półki technologicznej i na tym, żeby
rzeczywiście trafiły na rynek – podkreśla dyrektor Kamieniecki.
Do konkursu mogą przystąpić konsorcja przemysłowo-naukowe składające się maksymalnie z trzech podmiotów, w tym co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej
jednej jednostki naukowej. Liderami konsorcjów mogą być wyłącznie
przedsiębiorstwa.

Programy rozwoju MEW
i fotowoltaiki

Na tym jednak oferta dotycząca innowacji w energetyce się nie wyczerpuje. W ogłoszonym równolegle siódmym
konkursie w ramach programu strategicznego GOSPOSTRATEG Centrum
szuka innowacyjnych projektów, które
będą stanowiły odpowiedź na zgłoszone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska zagadnienia badawcze dotyczące rozwoju morskiej energetyki wiatrowej oraz fotowoltaiki.
Pierwsze z nich – „Sektorowy program przebudowy wybranych gałęzi polskiego przemysłu na potrzeby
morskiej energetyki wiatrowej (MEW)
w celu stworzenia nowej polskiej specjalizacji gospodarczej” – chce dać
impuls rozwojowy dla tej przyszłościowej branży. Głównym celem zamawianego projektu jest maksymalizacja udziału polskich producentów
w krajowym sektorze przemysłu morskiej energetyki wiatrowej do co najmniej 50% w 2030 roku.
Drugie zagadnienie dotyczy zaś
stworzenia kompleksowego programu rozwoju fotowoltaiki. Zadaniem
wykonawców będzie wypracowanie

modelu zarządzania takim programem z uwzględnieniem całości zagadnień – od produkcji energii poprzez dystrybucję i magazynowanie
po moce produkcyjne lokalnego łańcucha dostaw.
W konkursie GOSPOSTRATEG
VII na wsparcie projektów realizowanych przez konsorcja składające się
z jednostek naukowych, spółek prawa
handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń, w których skład wchodzi maksymalnie pięć podmiotów, NCBR przeznaczyło budżet 20 mln zł. Wnioski
o dofinansowanie przyjmowane są do
27 października br.

Możliwości po horyzont

Funkcjonowanie sprawnego systemu wsparcia publicznego wymaga
rosnącego udziału kapitału prywatnego – i jest to kolejna propozycja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie dla innowacji nie tylko
z klasycznych konkursów grantowych,
ale także z programów z rodziny
BRIdge, funduszy VC lub CVC, gdzie
duże znaczenie mają środki z Funduszy Europejskich (POIR). Działalność
inwestycyjną w segmencie projektów
w tzw. fazie zalążkowej prowadzi kilkadziesiąt funduszy BRIdge Alfa,
które specjalizują się w określonych
obszarach. Wyszukują najlepsze pomysły przedsiębiorców i naukowców,
wspierając je na samym początku, gdy
ryzyko niepowodzenia jest największe.
Środki w ramach BRIdge Alfa to prawie miliard złotych do 2023 roku. Z
kolei dla wspierania tych start-upów,
które wchodzą już w fazę ekspan-

sji i wzrostu, powstała spółka NCBR
Investment Fund ASI SA.
W dzisiejszym świecie innowacje
błyskawicznie przekraczają granice.
Przedstawiciele NCBR często podkreślają, że czują odpowiedzialność
również za budowanie silnej pozycji
międzynarodowej polskich innowacji.
Centrum konsekwentnie rozbudowuje
portfolio swoich programów międzynarodowych, angażując się już w ponad
sto takich inicjatyw, czego wynikiem jest
prawie tysiąc projektów o łącznej wartości dofinansowania około 1,2 mld zł.
Inteligentne sieci elektroenergetyczne
na obszarach wiejskich, pozyskiwanie
nowych związków naturalnych do terapii choroby Alzheimera, innowacyjne urządzenia do zintensyfikowanego
usuwania dwutlenku węgla z gazów
odlotowych, analizator petrochemiczny czy nowa generacja gruntów cynkowych o ulepszonych właściwościach –
to tylko niektóre z tematów badań międzynarodowych zespołów pracujących
dzięki wsparciu NCBR.
W ostatnim okresie Centrum udało się osiągnąć kolejne kamienie milowe: uruchomiło swoje biuro w Brukseli i doprowadziło do pełnej integracji Krajowego Punktu Kontaktowego
Programów Badawczych UE w swoich strukturach. Wszystko po to, by
w nowej perspektywie finansowej jeszcze skuteczniej zabiegać o środki i korzystne rozwiązania dla rynku innowacji w Polsce, zwiększając wskaźniki uczestnictwa polskich podmiotów
w programie Horyzont Europa.
Aktualna oferta NCBR znajduje się
na stronie: https://www.gov.pl/ncbr

Na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w pierwszym konkursie „Nowe technologie w zakresie energii” NCBR przeznacza 377,7 mln zł.
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Pandemia
nauczy firmy
dobrych praktyk?
Na razie niesolidnych
kontrahentów przybywa
Od wybuchu pandemii to drugi kwartał 2021 r. okazał się dla wielu firm najbardziej
przykry w skutkach. Wzrost zadłużenia wobec kontrahentów i instytucji finansowych był
w tym czasie wyraźnie wyższy niż przez cały rok od początku koronakryzysu – wynika
z danych zebranych w Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor oraz w bazie informacji
kredytowych BIK. Nie powinno więc dziwić, że w trzecim kwartale br. nastroje przedsiębiorców są raczej minorowe. Jest jednak szansa, że z tego trudnego okresu wyniosą nawyk bardziej sumiennego regulowania swoich zobowiązań. Z pewnością taka praktyka
pozwoli im lepiej radzić sobie w razie niesprzyjających warunków w przyszłości.
Sławomir Grzelczak
Prezes BIG InfoMonitor

P

o pierwszej połowie 2021 ro
ku w bazach BIG InfoMonitor i BIK było ponad 324 tys.
niesolidnych dłużników – to
o prawie 4 tys. więcej niż na koniec
2020 r. i o ponad 10 tys. więcej niż
w marcu minionego roku. To z pewnością nie napawa optymizmem.

Nastroje panujące wśród mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw
doskonale oddają badania prowadzone na tej grupie co kwartał przez
Keralla Research na zlecenie Biura
Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Wynika z nich, że 35 proc. przedstawicieli MŚP ma problemy z nieso-

lidnymi kontrahentami, zalegającymi
z regulowaniem swoich zobowiązań
dłużej niż dwa miesiące. Problem
ten dotyczy przede wszystkim firm
średnich, zatrudniających od 50 do
249 osób – tak wskazała niemal połowa respondentów z tej kategorii
(49,6 proc.).
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Branżowe deklaracje oczekiwania
na zaległe płatności

Najtrudniej jest firmom handlowym, z których niemal połowa (48,8
proc.) ma odbiorców opóźniających
przelewy o ponad 60 dni. I tu akurat niewiele się zmieniło względem
drugiego kwartału, gdy tak deklarowało 46,2 proc., ale jest to odsetek
wyraźnie lepszy niż na początku roku – po pierwszym kwartale 53 proc.
handlowców mówiło o opóźnieniach
ponad dwumiesięcznych.
Kolejna branża, w której opóźnienia
są najbardziej rozpowszechnione, to
transport. Na ociągających się z przelewami zleceniodawców skarży się, podobnie jak w kwietniu br., 35,9 proc.
przedsiębiorstw oferujących przewóz
osób i towarów. Względem pierwszego
kwartału pogorszyło się o 3 p.p.
W ciągu kwartału mocno zmieniły
się natomiast relacje z kontrahentami przedstawicieli branży budowlanej
i usługowej. Po tym, jak wiosną w budownictwie dane Rejestru Dłużników
BIG InfoMonitor i BIK pokazywały
spory przyrost niesolidnych zleceniodawców, tym razem widać trend dokładnie odwrotny i jedynie co piąta firma budowlana (19,2 proc.) mówi, że
ma płacących z ponad dwumiesięcznym poślizgiem. Wcześniejszy skok
udziału firm z niesolidnymi klientami
zaskakiwał, ale jeśli weźmiemy pod
uwagę dobrą koniunkturę na rynku
budowlanym, widać wyraźnie, że okazało się to jednak tylko chwilowym załamaniem. Obecnie pod względem relacji płatniczych budownictwo ma się
najlepiej z prezentowanych branż.
Pogorszyło się natomiast w usługach, gdzie udział firm z problemami w ściąganiu należności wzrósł z 24
do 31 proc. W przemyśle, podobnie jak wcześniej, niesolidni odbiorcy stanowią wyzwanie dla 29 proc.
przedsiębiorstw.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy
sytuacja w rozliczeniach między firmami, które sprzedają z odroczonym
terminem płatności, nie uległa poprawie, choć kondycja przedsiębiorstw
już tak. W porównaniu z początkiem
drugiego kwartału znacznie przybyło
oceniających swoją formę jako dobrą
i bardzo dobrą. Obecnie postrzega się
tak sześć na dziesięć mikro, małych
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PRZYWRÓCIĆ POZIOM OBROTÓW
SPRZED PANDEMII?

5,2%

6,20%

12,0%
32,0%

19,20%

34,60%

18,0%

31,60%

63,30%

Zdecydowanie tak
Raczej nie
Nie wiem

31,20%

2,20%

32,8%

Nie

Raczej tak
Zdecydowanie nie

Nie wiem

11,80%

Tak
Jest nawet lepiej
Nie
Pandemia nic nie zmieniła
Nie wiem

Tak

Źródło: badanie Keralla Research dla BIG InfoMonitor

ODSETEK FIRM SKARŻĄCYCH SIĘ NA OPÓŹNIONE O PONAD 60 DNI PŁATNOŚCI OD PARTNERÓW
BIZNESOWYCH - WG BRANŻ
2021Q3

53%
49%

2021Q2
2021Q1

46%

41%

39%

36%

36%

30%

29%

28%

33%

31%

31%

24%
19%

Budownictwo

Handel

Przemysł

Transport

Usługi

Źródło: Badanie Keralla Research dla BIG InfoMonitor

JAK OCENIACIE PAŃSTWO OBECNĄ KONDYCJĘ SWOJEJ FIRMY?
59,8%
40,4%

Dobra i bardzo dobra

35,0%
27,4%
42,6%

Ani dobra ani zła

47,0%

11,2%
15,4%

Zła i bardzo zła

14,6%
1,6%
Nie wiem

Mikrofirmy narzekają, choć ogólna
kondycja się poprawiła

CZY FIRMIE UDAŁO SIĘ

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE O
PONAD 60 DNI

CZY JESIENIĄ BĘDZIE PONOWNY
LOCKDOWN?

1,6%
3,4%

III kw. 2021

II kw. 2021

I kw. 2021

Źródło: Badanie Keralla Research dla BIG InfoMonitor

i średnich firm, podczas gdy wcześniej
deklarowały to jedynie cztery. Najwięcej optymistów jest w przemyśle
i budownictwie, odpowiednio 65 i 64
proc., najmniej w usługach – 51 proc.
Liczba deklaracji mówiących o złej,
a nawet bardzo złej kondycji także ulega zmianom w perspektywie czasowej,

choć obserwowana dynamika nie jest
aż tak spektakularna. Odsetek firm
w złej sytuacji spadł w ostatnich miesiącach z 15 proc. do 11 proc. I, co
istotne, jest głównie efektem poprawy wśród małych i średnich firm. O ile
wcześniej źle bywało w części wszystkich firm, bez względu na wielkość,

Twarze
tym razem kiepsko mają się głównie
mikrofirmy – w złej kondycji jest co
piąta, przede wszystkim w branżach
usługowej i budowlanej. Wśród firm
usługowych jest też najmniej optymistów liczących, że w kolejnych miesiącach sytuacja się poprawi.

Obroty lepsze, ale nie u wszystkich

Sytuacja w rozliczeniach B2B nieco się ustabilizowała, ale niestety na
ten obraz ma wpływ m.in. mniejsza
liczba wystawianych faktur, bo obroty
wielu firm nadal nie powróciły do stanu sprzed pandemii.
Jedna trzecia ankietowanych (31,2
proc.) twierdzi, że po pięciu kwartałach pandemii nie udało im się przywrócić wcześniejszych obrotów – najczęściej tak mówili prowadzący mikrofirmy (41,1 proc.). Odpowiedzi
negatywne rozkładały się mniej więcej
równo między branżami – budownictwo (28,6 proc.), handel (29,1 proc.),
transport (30,3 proc.), usługi (33,1
proc.) i przemysł (33,6 proc.).
Po części jest to też rezultat sygnalizowanych przez przedsiębiorców ograniczeń w udzielaniu kredytu kupieckiego, większej ostrożności
w dobieraniu partnerów oraz szybszej i bardziej zdecydowanej reakcji
na pojawiające się problemy ze ściągnięciem należności. Koronakryzys
zmienił podejście obu stron transakcji, a niektórzy kupujący – w obawie
o utrzymanie łańcucha dostaw – sami płacą dziś bardziej sumiennie. To
z kolei spotyka się często z wzajemnością ich kontrahentów.
W efekcie prawie tyle samo przedsiębiorców deklaruje jednak, że trudna sztuka powrotu do wcześniejszych
obrotów im się udała (31,6 proc.),
a badanie pokazuje też, że jest grupa
deklarująca nawet poprawę swojej sytuacji finansowej w pandemii – ogólnie tak odpowiedziało 11,8 proc. respondentów. Najczęściej były to firmy
małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników (16,5 proc.). Najlepiej swoją sytuacją określili też przedstawiciele przemysłu – 18,1 proc. wskazało, że
udało im się uzyskać obroty wyższe
niż przed pandemią.

Pesymistyczne perspektywy

Przyszłość w ocenie przedsiębiorców także nie wygląda zbyt obiecująco. Dwie trzecie firm spodziewa się
jesienią kolejnego lockdownu, przy
czym 32 proc. pytanych jest pewna, że

to nastąpi, a 32,8 proc. wskazało, że
raczej do niego dojdzie. Przeciwnego
zdania jest co trzeci badany, ale odpowiedzi „zdecydowanie nie” udzieliło tylko 12 proc. ankietowanych.
Wyraźnie bardziej pesymistyczne są
firmy średnie, wśród których odpowiedź twierdzącą dało 8 na 10, a także przedstawiciele firm handlowych
(ponad 73 proc. odpowiedzi twierdzących) i przemysłowych (75 proc.).

BIZNESU

sem. Dziś przedsiębiorcy mniej chętnie stosują odroczony termin płatności, ale z takiego rozwiązania nie da
się całkowicie zrezygnować.Wiele firm
zaczęło bardziej skrupulatnie weryfikować swoich partnerów biznesowych
– w pierwszej połowie roku sprawdzali w bazie BIG InfoMonitor o jedną
dziesiątą więcej podmiotów niż przed
rokiem. W sumie było to 0,7 mln różnych NIP-ów. Biznes szybciej reaguje

Wiele firm zaczęło bardziej skrupulatnie
weryfikować swoich partnerów biznesowych – w pierwszej połowie roku
sprawdzali w bazie BIG InfoMonitor
o jedną dziesiątą więcej podmiotów
niż przed rokiem
Z największą nadzieją w przyszłość
patrzą mikrofirmy (36,2 proc.) oraz
branża budowlana (46,5 proc.) i transportowa (43,9 proc.).

Światełko w tunelu wzajemnych
relacji

Dane zgromadzone w Rejestrze
Dłużników BIG InfoMonitor oraz
w bazie informacji kredytowych BIK
świadczą o tym, że kryzys wywołany
pandemią uderzył w polskie przedsiębiorstwa z dużym opóźnieniem. Choć
jakość wzajemnych rozliczeń B2B nie
wypada najgorzej, cały czas jednak
firmy powinny bardzo ostrożnie podchodzić do relacji z kontrahentami.
Partnerów biznesowych, którzy mają problemy z finansową solidnością,
cały czas przybywa, podobnie jak rośnie kwota nieuregulowanych na czas
rozliczeń.
Wielu prowadzących działalność
gospodarczą na co dzień zmaga się
z poważnymi przeciwnościami. Pandemia w pierwszej chwili wpłynęła
na niektórych z nich paraliżująco, ale
z czasem stała się bodźcem do działania. W dużym stopniu dzięki temu nie
pogorszyła się drastycznie m.in. jakość rozliczeń między firmami. W rezultacie udział podmiotów, którym
należności spływają z dwumiesięcznym opóźnieniem, wynosi niecałe
35 proc., co oznacza, że paradoksalnie
wypada lepiej niż przed koronakryzy-

też na opóźnienia w spływie należności, ostrzega zalegających z płatnościami, że ryzykują zgłoszeniem do
rejestru dłużników, czy też sięga po
pomoc firm windykacyjnych. Przedsiębiorcy wiedzą, że cierpliwość w tym
wypadku nie procentuje. Większość
wierzycieli, która czeka na przelew
przez ponad miesiąc od terminu, nie
dostaje pieniędzy również po upływie
dwóch miesięcy.
Choć powodów do zmartwień
przedsiębiorcom nigdy nie brakuje,
liczy się umiejętność skutecznego wychodzenia z trudnych sytuacji. Skoro przez wiele lat udawało się pokonywać przeróżne przeciwności, teraz
też firmy sobie poradzą. Złe doświadczenia pandemii mogą prowadzącym
biznes pomóc wyciągnąć wnioski na
przyszłość. Przyjęcie nowych, dobrych
nawyków w zakresie wzajemnych rozliczeń i terminowego regulowania zobowiązań z pewnością w dłuższej perspektywie pomoże im lepiej radzić
sobie w każdych, nawet najbardziej
niesprzyjających warunkach.
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Ataki hakerskie
a bezpieczeństwo organizacji
Co firma ryzykuje, jeśli nie zadba o bezpieczeństwo? Przede wszystkim wyciek danych
osobowych – RODO przewiduje karę dla prywatnych firm do 20 000 000 EUR lub 4%
światowego obrotu. Ponadto organizacja może utracić swoje know-how – projekty, pomysły czy tajemnice przedsiębiorstwa.
Piotr Słupczyński

D

rugi rok covidowy przyniósł wiele zmian, które
dotyczyły życia społecznego, prywatnego i zawodowego. Praca zdalna czy hybrydowa to
dziś standard. Wiele zarządów i pracowników nie widzi już konieczności
powrotu na stałe do biura. Jednak co
pewien czas słyszymy w mediach i nie
tylko o różnych atakach hakerskich,
których ofiarą padają prywatne firmy, skrzynki pocztowe polityków czy
nawet zwyczajni obywatele. Zdobyta
lub utracona informacja i dane mają
cechy produktu, gdy w odpowiedni
sposób zmanipulowane i upublicznione, mogą zdyskredytować wizerunek firmy. Jest takie włoskie powiedzenie – „Reputacja przychodzi piechotą,
a odjeżdża Ferrari”.

Przyszłość jest dziś
Znaczącą rolę w bezpieczeństwie
organizacji odgrywa świadomość
użytkowników. Dobrze wyedukowany i racjonalnie zachowujący się pracownik jest dla firmy niesamowitą
wartością. Dzięki jego doświadczeniu
i wiedzy, przy odpowiednich procedurach, politykach bezpieczeństwa oraz
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wsparciu działu IT, można odpowiednio zareagować na atak hakerski.
Jako dziecko oglądałem bajkę „Jetsonowie” − przeciwieństwo „Flinstonów”, popularnych jaskiniowców.
Akcja serialu rozgrywa się w mieście
Orbit City w 2061 roku. Główny bohater, George, jest pracownikiem korporacji „Kosmiczne koła zębate”,
mieszka w Okrąglaku wraz ze swoją żoną Jane, czternastoletnią córką
Judy i ośmioletnim synem Elroyem.
W ich życiu panuje pełna cyfryzacja
– ojciec pracuje w trybie home office, żona korzysta z treningów online,
a z bliskimi kontaktują się z przez wideo chat. Dzieci państwa Jetsonów
uczą się zdalnie, na porządku dziennym są teleporady lekarskie oraz terapia online. Jak widać, nie trzeba czekać do 2061 roku − obecnie mamy to
na co dzień. Pandemia w dużej mierze
wymusiła pracę zdalną, co postawiło pracowników wobec wielu potencjalnych zagrożeń. W dobie internetu oraz nowych technologii granica
dzieląca życie prywatne i zawodowe
jest bardzo cienka. Dlatego też należy
zachowywać się z olbrzymią rozwagą
i pamiętać o tym, że nawet najbardziej
rozbudowane procedury czy syste-

Piotr Słupczyński

my informatyczne nie uchronią nas
przed hakerem, gdy nie zachowamy
zdrowego rozsądku, choćby i w banalnych sytuacjach. Cyberprzestępcy
bardzo chętnie wykorzystują nawyki,
które przenosimy z życia prywatnego
do pracy i odwrotnie. Coraz częściej
słychać o atakach wykorzystujących
kontakt telefoniczny w celu budowania wiarygodności, wzbudzenia zaufania, a następnie przejęcia dostępu
do telefonu lub komputera.

Twarze
Jak oszust to robi?

Niedawno zadzwoniła do mnie
osoba podająca się za pracownika departamentu bezpieczeństwa jednego
z banków. Na ekranie mojego telefonu wyświetlił się numer infolinii. Pan
na dzień dobry przedstawił się i podał
swój numer służbowy. Następnie podał moje imię i nazwisko w celu, jak
to ujął, weryfikacji. W kolejnym kroku
wyjaśnił mi, że dzwoni, gdyż system
bezpieczeństwa banku wykrył podejrzaną transakcję na kwotę 500 PLN
i czasowo ją zablokował. W tym momencie stwierdziłem, że coś jest nie
tak z tą rozmową. Gdy oświadczyłem,
że żadnej takiej transakcji nie robiłem,
„pracownik banku” zapewnił mnie, że
wspomniana kwota nadal pozostaje na moim rachunku, a jednocześnie
stwierdził, że musi dokonać zgłoszenia na policję. Poprosił mnie o wypełnienie krótkiej ankiety bezpieczeństwa
z pytaniami typu: od kiedy korzystam
z bankowości elektronicznej, jakich
urządzeń do tego używam... Nastąpienie „pracownik” informował mnie,
jak bezpiecznie korzystać z tego typu usług oraz zachęcał do zainstalowania darmowego oprogramowania,
które zabezpieczy moje urządzenia.
Powiadomił mnie, że aplikacja wygeneruje kod, który mam wysłać na jego
telefon, a on przekaże tę informację
do działu bezpieczeństwa banku. Na
koniec rzeczony „pracownik” przeczytał oświadczenie, że w przypadku niezainstalowania tego oprogramowania, bank zrealizuje podejrzaną
transakcję zgodnie z ich regulaminem.
Grzecznie powiedziałem do widzenia
i rozłączyłem się. To przykład jednego
z oszustw polegających na przejęciu
dostępu do komputera ofiary.
Jak to działa? Oszust wykorzystał
bramkę internetową, jakich w sieci
wiele, aby na moim telefonie pojawił
się prawdziwy numer infolinii banku.
Pokazanie się na naszym urządzeniu
prawidłowego numeru banku bardzo
podnosi wiarygodność dzwoniącego.
Skąd haker wiedział, w jakim banku mam konto? Z pewnością zbiera
informację z różnych źródeł. W tym
celu zapewne skorzystał z publicznie
dostępnej bazy podatników VAT. Po
wpisaniu NIP-u ofiary można uzyskać
dostęp nie tylko do danych rejestrowych, lecz także numeru rachunku,
a po numerze rachunku łatwo ustalić
bank, w którym prowadzone jest kon-

to. Może także skorzystać z wielu baz
danych, które wyciekły z różnych firm.
Jeśli w związku z takim atakiem
złożycie państwo reklamację do banku, zapewne ten jej nie uzna. Z jego
perspektywy wszystkie transakcji zostały prawidłowo zautoryzowane. Jeśli poszkodowany udziela dostępu do
swojego urządzenia, traci tym samym
nad nim kontrolę, co zwykle skończy
się dużymi kłopotami.
Po kilku tygodniach odebrałem kolejny ciekawy telefon. Zadzwoniła do
mnie przemiła pani z zapytaniem o
ankietę na temat wiedzy o kryptowalutach i rynku Forex. Od razu zapytałem
się, czym są kryptowaluty. Pani udzieliła mi wyjaśnienia w dwie minuty
i spytała mnie, czy chciałbym zainwestować w te „instrumenty finansowe”.
Powiedziałem, że nie mam żadnych
oszczędności, bo inwestuję w moją
14-letnią Toyotę. Gdy zapytałem, skąd
ma mój numer telefonu, podała nazwę
firmy, która nic mi nie mówiła, a miała być rzekomo źródłem informacji.
Po chwili zaproponowała mi, że zadzwoni do mnie ekspert z tej dziedziny. Następnie pani powiedziała, że
musi wypełnić formularz kontaktowy.
Zapytałem, jakich danych potrzebuje
i w odpowiedzi usłyszałem, imię i nazwisko, data oraz miejsce urodzenia,
imiona rodziców, PESEL, nr dowodu,
adres zamieszkania i adres mailowy.
Gdy dopytałem, po co jej te dane, powiedziała, że konsultant musi je mieć.
Przypomniałem pani, że ma bazę ze
wspomnianej wcześniej firmy i tam
są zapewne moje dane. Pani stwierdziła, że podmiot, na który się powoływała, ma tylko mój numer telefonu
i koniecznie chciała wypełnić formularz kontaktowy. W końcu stanęło na
tym, że nie trzeba wypełniać formularza i nawet jeśli nie mam jakiejkolwiek
wiedzy o świecie kryptowalut, to i tak
zadzwoni do mnie ekspert w ciągu
dwóch dni i wyjaśni mi, czym są kryptowaluty. Kontakt ze strony eksperta
nie nastąpił.
Oszuści nie ustają w wysiłkach
mających na celu wyłudzenie od nas
pieniędzy lub danych dostępowych
do naszych urządzeń. Ostatnio otrzymałem SMS-a z wiadomością o wyłączeniu prądu w dniu następnym z powodu małej niedopłaty. Oczywiście
fałszywy.
Problem z tego typu wyłudzeniami jest na tyle poważny, że w ramach
CSIRT NASK powstała specjalna in-
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folinia 799-448-084, na którą można przekazywać podejrzane SMS-y
z próbami wyłudzenia pieniędzy.

Co mamy do stracenia?

Po co przestępcom nasze dane
osobowe? Na przykład do kradzieży tożsamości. W Polsce mamy wiele
przepisów dotyczących przeprowadzania transakcji gotówkowych. Dajmy na to w kantorze anonimowo i jednorazowo dokonamy transakcji tylko
do kwoty równowartości 15 tys. euro –
w przypadku transakcji o wyższej wartości pracownik poprosi nas o dokument tożsamości w celu spisania naszych danych i zgłoszenia wymiany do
Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej. Podobnie jest z kupnem
złota, powyżej tej kwoty obligatoryjnie
zostaniemy poproszeni o dokument
tożsamości. W przypadku mniejszych
zakupów kruszcu sprzedającemu podajemy imię i nazwisko oraz PESEL
bez okazania dokumentu. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Proszę sobie
teraz wyobrazić, przestępca wyrabia
sobie dowód kolekcjonerski z naszymi
danymi osobowymi (tj. imieniem i nazwiskiem, PESEL-em, imionami rodziców, nr. dowodu, datą i miejscem
urodzenia, oraz organem wydającym)
i posługuje się nim. Oczywiście, dokument ten jest łudząco podobny do oryginału; posiada hologram, szorstkość
nad małym zdjęciem z przodu, farbę
OVI, czyli zmienną mapę Polski, kropki Braille’a, grawerowane linie i litery
RP wyczuwalne pod palcem oraz wypukłe nazwisko i datę urodzenia.
Pomimo wejścia w życie w lipcu
2019 roku ustawy o dokumentach
publicznych regulującej proceder wytwarzania tychże (kolekcjonerskich)
„dokumentów”, nadal łatwo nabyć je
w internecie. Sprzedawca na swojej
stronie internetowej zamieścił informację: „Składając zamówienie w naszym sklepie, poświadczasz, iż masz
świadomość, że dowód osobisty kolekcjonerski nie jest według polskiego prawa dokumentem tożsamości
i posługiwanie się nim w instytucjach
państwowych oraz przed innymi organami jest niezgodne z prawem. Jednocześnie samo posiadanie dowodu
kolekcjonerskiego nie jest nielegalne.
Dokument taki może służyć wyłącznie w celach kolekcjonerskich. (…)
Dokumenty nie są wytwarzane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i nie na-
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Twarze
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ruszają prawa państwa, w którym są
produkowane”1.
Co firma ryzykuje, jeśli nie zadba
o bezpieczeństwo? Przede wszystkim
wyciek danych osobowych – RODO
przewiduje karę dla prywatnych firm
do 20 000 000 EUR lub 4% światowego obrotu. Ponadto organizacja
może utracić swoje know-how – projekty, pomysły czy tajemnice przedsiębiorstwa. Jeśli hakerzy będą sprytni
i cierpliwi, mogą zaplanować czasowe, sekwencyjne wyłączenie serwerów
i komputerów, bądź zaszyfrowanie
danych, co w praktyce uniemożliwi
działanie firmy i spowoduje mały informatyczny blackout. Do tego dochodzą liczne pozwy cywilne oraz odpowiedzialność karna. Są jeszcze inne straty, których nie można wycenić,
takie jak budowany latami wizerunek
firmy.

Przedsiębiorco, broń się!

Jak bronić się przed atakiem? Najtańszą metodą jest edukacja. Trzeba
stale podnosić świadomość informatyczną, zarówno kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników.
Proces uświadamiania musi być ciągły i regularny. Realizuje się go przez
uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach, konferencjach lub kongresach.
Organizator powinien mieć co najmniej kilkuletnie doświadczenie i posiadać wpis do Rejestru Instytucji
Szkoleniowych. Edukowanie podnosi
świadomość i otwiera oczy na potencjalne zagrożenia. Dzięki temu można
stworzyć i wdrożyć odpowiednie procedury. Mają one sens, gdy są procesem, na który składa się ciągła edukacja i doświadczenie. Nie sztuką jest
spisanie polityk i procedur językiem
informatycznym oraz trzymanie ich
w sejfie. Mistrzostwem jest stworzenie dokumentów zrozumiałych i łatwo
dostępnych dla każdego, a jednocześnie ujawniających jak najmniej informacji, które mógłby wykorzystać haker. Wiedza i doświadczenie pracowników to majątek organizacji.

Razem jesteśmy bezpieczniejsi

W dniach 6 i 7 października br.
będzie organizowana X Konferencja
Bezpieczeństwa Narodowego i Gospodarczego w Ryni. Brałem udział w jej
1

Źródło: https://dokumenciki.net/ [dostęp

30.05.2021 r.]
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poprzedniej
edycji.
Uczestników zaszczycił swoją obecnością
i wykładem Prezydent
Aleksander Kwaśniewski. Oprócz pana Prezydenta wystąpili m.in.
prof. dr hab. inż. Michał Kleiber, prof. dr
hab. inż. Aleksander
Nawrat, prof. nadzw. dr
hab. Aleksandra Skrabacz, gen. dyw. prof. dr
hab. Bogusław Pacek,
gen. bryg. Gromosław
Czempiński, gen. bryg.
Paweł Pruszyński, prof.
dr inż. Artur Kozłowski, mec. Andrzej Lewiński, dr Janusz Onyszkiewicz, Janusz Piechociński i wiele innych
znakomitości.
Kolejnym wydarzeniem o tematyce bezpieczeństwa i ochrony tajemnic
firmy jest III Krajowy Zjazd Pracowników Pionów Ochrony Informacji
Niejawnych 13–15 grudnia 2021 roku w Białce Tatrzańskiej. Wydarzenie
organizowane jest od ponad piętnastu lat pod nazwą Forum Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz
Pełnomocników Ochrony Informacji
Niejawnych. Uczestniczyłem w dwóch
poprzednich zjazdach. Można spotkać tam osoby z różnych jednostek
organizacyjnych. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w pionie ochrony
i uważam, że każdy pracownik zajmujący się zarządzeniem bezpieczeństwem, ochroną danych osobowych
czy tajemnicą przedsiębiorstwa powinien wpisać ten termin do swojego
kalendarza. Wiedza, którą przekazują prelegenci, łączy w sobie praktykę
oraz doświadczenie z zastosowaniem
nie tylko dla pionu ochrony informacji niejawnych, lecz także dla działów
bezpieczeństwa, IT, HR, ISO, infrastruktury krytycznej, prezesów, zarządów czy kadry kierowniczej.
Za wartość dodaną obu tych wydarzeń uważam możliwość wymiany
doświadczeń i rozmów kuluarowych
pomiędzy uczestnikami oraz prelegentami. Przemyślane i dobrze zaplanowane, 20-minutowe wystąpienia
zapewniają ciągłe skupienie uczestników. Organizatorzy zadbali o prawidłową równowagę umysłu, dając
uczestnikom czas wolny oraz tematyczne atrakcje.

Wieczorem podczas uroczystej gali zostają wręczone unikatowe nagrody i zaszczytne wyróżnienia dla osób
oraz firm zaangażowanych w tematykę bezpieczeństwa. Są to m.in. Pierścień Stulecia Niepodległości RP,
Pierścień Patrioty, Laur Bezpieczeństwa Biznesu, Oskar Informacji Niejawnych, Lider Bezpieczeństwa Narodowego, Lider Ochrony Informacji
Niejawnych, Biznesowych i Danych
Osobowych. Każdy z uczestników dostaje materiały szkoleniowe oraz certyfikat uczestnictwa.

Cyberhigiena
O czym należy pamiętać i jakich
błędów unikać, by nie paść ofiarą
hakera, opowiem podczas wystąpienia na obu tych wydarzeniach. Tegoroczna konferencja oraz zjazd będą
równie wyjątkowe i emocjonujące co
poprzednie. Wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo będzie zapewne tematem przewodnim. Zapraszam do rejestracji pod adresem:
konferencjabezpieczenstwanarodowego.swbn.pl oraz ksoin.pl/wydarzenia/
pion-ochrony-informacji-niejawnych-krajowy-zjazd-bukowina-tatrzanska.
Organizatorzy tych wydarzeń to: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych Oraz Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego. Stowarzyszenia te organizują
także szkolenia i warsztaty tematyczne, stacjonarnie oraz online.
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Podstawy skutecznego dowództwa
Bez właściwie zorganizowanego systemu wsparcia logistycznego nie jest możliwe
prowadzenie operacji. Przykładów niedoceniania tego problemu jest całe mnóstwo.
Najbardziej dobitnym jest tu inwazja niemiecka na Związek Radziecki w 1941 r.
Niemcy kompletnie nie docenili sprawy zabezpieczenia logistycznego dla tak olbrzymiej
operacji, co, obok innych czynników, przyczyniło się do ich klęski – mówi generał
dr Mieczysław Bieniek.
Rozmawiał RAFAŁ KORZENIEWSKI
Generał, bo czterogwiazdkowy generał
jest bez dodatków. A doktorat z czego?
Dyplom
doktoratu
Akademii
Obrony Narodowej – Nauk Wojskowych w specjalności bezpieczeństwo
międzynarodowe.
Ośmielę się zadać dwa pytania dotyczące Afganistanu. Cofnijmy się najpierw
do momentu, gdy podejmowana była
decyzja o zaangażowaniu tam naszych
wojsk. Pojawiały się wtedy liczne głosy,
że powinniśmy tam być, bo to wielka
szansa dla Polski, dobrze na tym zarobimy. Jeszcze więcej było takich głosów,
gdy obejmowaliśmy prowincję Ghazni.
Żaden z oficjeli tego nie mówił, ale ża-

den też nie huknął pięścią w stół i nie
powiedział, że nie o to chodzi. Chciwość
połączona z brakiem rozwagi jest niebezpieczna, także w biznesie. Może da
się z tego wyciągnąć bardziej ogólne
wnioski?
Polskie zaangażowanie w początkowej fazie po 11 września 2001 wynikało głównie z naszych zobowiązań sojuszniczych – przynależność do
NATO – gdyż wówczas po ataku na
World Trade Center po raz pierwszy
uruchomiony został art. V Traktatu
Waszyngtońskiego. Natomiast o korzyściach finansowych z tego wynikających nie było mowy. Była to raczej

silna decyzja polityczna wynikającą
z polskiej racji stanu i roli, jaką chcieliśmy odgrywać w sojuszu NATO i na
scenie międzynarodowej – aktywnego
członka społeczności międzynarodowej kreującego warunki bezpieczeństwa, a nie tylko konsumującego gwarancje bezpieczeństwa zbiorowego.
Natomiast w miarę rozwoju zaangażowania się w misję przez USA
i NATO, Polska przedstawiła plan
przejęcia odpowiedzialności za prowincję Ghanzi. Było to jednak poprzedzone analizą operacyjną, gdyż
wówczas mieliśmy zespoły w Mazar
el Shariff, Gardez, część sił w Ba-

KANONY SZTUKI
STRATEGICZNO-OPERACYJNEJ
Decyduje o dwu
pozostałych czynnikach.
Współczesne środki
techniczne i łagodzą
nieco globalizacja jego
znaczenie, lecz nadal
jest on bardzo ważny.

CZAS

PRZESTRZEŃ

• środki finansowe,
• organizacja / wyposażenie,
• strategia taktyka działania plan,
•
•
•
•

Niezmiernie ważny, decyduje
o zaskoczeniu, a zyskanie na
czasie pozwala przygotować
obronę i wyprzedzić
przeciwnika (konkurencję).

operacyjny ujęty w harmonogram
działania/biznes plan (taktyka działania
– zadanie bliższe, dalsze, kierunek
dalszego działania – rozwoju),
czynnik ludzki dowódczy/kierowniczy,
treningi indywidualne i zbiorowe,
zgrywanie systemu,
motywacja działań.

SIŁY

Daje możliwość przewagi,
a wykorzystane siły przy
pełnej jej koncentracji
i skupieniu wysiłku na
wybranym (COG) kierunku
decydują o zwycięstwie.

Znalezienie właściwego balansu oraz
harmonizacja/synergia tychże
czynników decyduje o końcowym
sukcesie każdej operacji /przedsięwzięciach w biznesie również.
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KRYTERIA PODEJMOWANIA DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI
ELEMENT STRATEGII

ETAP I

ROZPOCZĘCIE
PLANOWANIA

CZAS ZALEŻY OD SZCZEBLA ORGANIZACJI
ORAZ SYTUACJI STRATEGICZNEJ

ZDEFINIOWANIE PROBLEMU

ZNALEZIENIE ALTERNATYWNYCH ROZWIĄZAŃ

POMYSŁY
INDYWIDUALNE

ZESPOŁOWA BURZA
MÓZGÓW

ROZPATRYWANIE NAJLEPSZYCH
WYBORÓW

PODJĘCIE DECYZJI

ORIENTOWANIE
OPERACYJNE

gram oraz w Kabulu. Z analizy tej
wynikało, że należy dążyć do koncentracji wysiłku na jednym wybranym
kierunku, przy współpracy z sojusznikiem z USA. Zgadzam się, że był
to olbrzymi wysiłek dla naszego kraju i Sił Zbrojnych, biorąc pod uwagę nasze równolegle jeszcze trwające
zaangażowanie w Iraku. Można było
wówczas ograniczyć to zaangażowanie do niektórych tylko dystryktów tej
prowincji, lecz panujące wówczas warunki nie pozwoliły na to. Dokonano
analizy ryzyka, oceny sytuacji i podjęto decyzję o jej wdrożeniu. Brakło natomiast elastycznego reagowania na
gwałtownie zmieniające się sytuacje
bezpieczeństwa. Lecz pamiętajmy, że
prowadziliśmy te operacje w systemie
koalicyjnym, w którym proces decyzyjny jest bardziej skomplikowany i czas
reakcji dłuższy.
Długo to jeszcze potrwa? Czy to już tylko
kwestia miesięcy?
Gdybym znał odpowiedź na to pytanie, mógłbym uchodzić za wizjonera lub wróżbitę. W Afganistanie to już
piąta dekada trwającego bezustannie
wewnętrznego konfliktu zbrojnego
z większym i mniejszym zaangażowaniem sił zewnętrznych i wewnętrznych
(Rosjanie, Talibowie, Al-Qaida, USA,
koalicja międzynarodowa).
Tylko proces znalezienia równowagi wewnętrznej, przy zaangażowaniu
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PRZEWIDYWANIA
WSKAZÓWKI

ANALIZA ZADANIA

WYTYCZNE DO PLANOWANIA
MYŚL PRZEWODNIA

ETAP III

OPRACOWANIE
KONCEPCJI OPERACJI

ETAP IV

OPRACOWANIE PLANU
OPERACJI

ETAP V

PO JEJ ZAKOŃCZENIU - PRZEGLĄD REZULTATÓW

WSTĘPNA
ANALIZA I
WYTYCZNE DO
PRACY SZTABU

OTRZYMANIE ZADANIA

ODPRAWA INFORMACYJNA.
/MELDUNEK Z ANALIZY ZADANIA/

ETAP II

PRZEGLĄD I AKTUALIZACJA
PLANU OPERACJI

PODJĘCIE AKCJI

DOWÓDCA

GROMADZENIE
DANYCH

ODPRAWA DECYZYJNA
ANALIZA WYTYCZNYCH /MELDUNEK DECYZYJNY/

ANALIZA DOWÓDCY

I ZAMIARU

ZAMIAR
PRZYGOTOWANIE PLANU
OPERACJI

ODPRAWA
KOORDYNACYJNA

ZATWIERDZENIE

WYDANIE ROZKAZÓW BOJOWYCH I PRZESŁANIE ICH DO WOJSK

KONTROLA I OCENA

DODATKOWA ODPRAWA
DECYZYJNA

WSKAZÓWKI

ZATWIERDZENIE I ZARZĄDZENIE PRZYGOTOWAWCZE

SZTAB

PROCES DECYZYJNY

OCENA UZYSKANYCH EFEKTÓW

wszystkich grup etnicznych i plemiennych i jednoczesnym wzmacnianiu
Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa i ekonomicznej pomocy koalicji międzynarodowej, może doprowadzić do uzyskania kruchej stabilizacji. Lecz jest to proces wymagający
czasu. Niestety wciąż będzie dochodziło do sytuacji, w której radykalne
ugrupowania Talibów i komórki tzw.
Państwa Islamskiego będą próbowały
zakłócać ten proces.
W wojsku każdy wykonuje rozkazy,
generał też, może poza naczelnym wodzem, choć on też nie jest całkiem niezależny w podejmowaniu decyzji. Jak
zatem wojskowy może doradzić przedsiębiorcy?
To niezmiernie ważna, a jednocześnie skomplikowana sprawa. Dobór
kadr na takie stanowiska to połącze-

nie kompetencji, doświadczenia, lojalności, utożsamiania się z firmą/jednostką, odporności na stres i działania
w sytuacji kryzysowej czy umiejętności
budowania wzajemnie korzystnych relacji. Niewątpliwie współpraca z ludźmi na innych, niższych stanowiskach
pomaga w znalezieniu i dostrzeżeniu
osób o takich cechach, ich doborze
i awansie w strukturze organizacyjnej.
Jednak, tak jak w firmach, niejednokrotnie musimy przyjąć na stanowiska
personel narzucony nam przez przełożonych. Jedyną wówczas drogą, aby
uniknąć miernoty, jest staranne prześledzenie jego/jej kariery i efektów ich
pracy, choć i to nie przynosi czasem
spodziewanych rezultatów.
Jak motywować pracowników? Dowódca też na co dzień staje przed takim wyzwaniem. Był, co prawda, odosobniony

Wypowiadając się o biznesie, menedżerowie często używają terminologii wojennej.
Mówią o atakowaniu konkurentów
i obronie przed ich zakusami, o zwalczaniu
przeciwnika jego własną bronią, o dotrzymywaniu pola i miażdżącej przewadze
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chyba przypadek Fryderyka II, który nie
zawracał sobie tym głowy i zakładał, że
jego perfekcyjnie wyszkoleni żołnierze
i tak zdezerterują przy pierwszej nadarzającej się okazji. Ale z jego rad trudno
będzie nam skorzystać. Nie wystawimy wart ani nie mamy huzarów, by jak
Fryderyk II wysłać ich za dezerterami
w pościg.
Motywacja do działań, a w konsekwencji uzyskiwanie korzystnych
rezultatów i tworzenie dobrej atmosfery w firmie/jednostce to umiejętność, którą muszą posiadać dowódcy
i menadżerowie, jeśli chcą osiągnąć
sukces.
Uważam, że należy motywować
samego siebie, mieć umiejętność stawiania zadań i ich egzekwowania, delegowania uprawnień i odpowiedzialności. Dawać przykład osobisty, mieć
zaufanie i wiarę w swoich podwładnych, trafnie rozpoznawać potrzeby
swoich ludzi, nie unikać negocjacji,
również w swoim zespole.
Preferuję motywowanie pozytywne, stosując przy tym całą gamę środków, takich jak środki zachęty: ekonomiczne (wynagrodzenia, materialne
pozapłacowe), organizacyjne (awans,
szkolenia, rozwój zawodowy), techniczne (warunki pracy, sprzęt), rzetelne okresowe (roczne, dwuletnie) opiniowanie wraz z wnioskami i dalszą
prognozą kadrową, dotyczącą awansu
zawodowego oraz kształcenia.
Jaki zakres swobody dawać podwładnym w kwestii sposobu wykonywania
zadań? To też pytanie, przed jakim
nieraz staje dowódca w wojsku. Da się
te doświadczenia jakoś przenieść „do
cywila”? Ta kwestia jest szczególnie
ważna w dobie coraz bardziej rozpowszechniającej się pracy zdalnej, przy
której ścisły nadzór nad pracownikami
staje się coraz bardziej problematyczny.
W odpowiedzi na to pytanie posłużę się slajdem obrazującym proces i kryteria podejmowania decyzji
w biznesie i w wojsku. Widzimy tutaj,
że po zatwierdzeniu decyzji i wydaniu
rozkazu do wykonania zadań, podwładny ma swobodę jego realizacji
w ramach jasnego celu do osiągnięcia. Jednocześnie przełożony kontroluje osiągnięte rezultaty i reaguje na
niedociągnięcia. Wymaga to jednak
dużej dozy wzajemnego zaufania, jasno wytyczonych celów, odpowiedniego współdziałania i wsparcia w razie potrzeby. Nowoczesne systemy
i środki dowodzenia oraz ustanowio-

ne procedury od dawna pozwalają
prowadzić operacje wojskowe z dala
od stanowisk dowodzenia wyższego
szczebla, dając swobodę działania
dowódcom niższego szczebla w ramach określonego zamiaru i celów
do osiągnięcia.
Dobry dowódca musi znać się na logistyce. Da się tu przenieść doświadczenia z wojska? Problem sprawnego zorganizowania łańcucha dostaw wydaje
się bardzo podobny...
Odpowiedź na to pytanie koresponduje z kanonem sztuki strategiczno-operacyjnej, a mianowicie sił
i środków. Bez właściwie zorganizowanego systemu wsparcia logistycznego nie jest możliwe prowadzenie
operacji. Przykładów niedoceniania
tego problemu jest całe mnóstwo.
Najbardziej dobitnym jest tu inwa-

BIZNESU

zwala zachować ciągłość tych dostaw
w czasie kryzysu.
Wiele firm wdraża i certyfikuje systemy
zarządzania jakością. Nazwa jest według mnie myląca, właściwym celem
jest uporządkowanie zasad postępowania oraz tego, kto za co odpowiada
i jakie ma obowiązki w firmie. A także
korygowanie tego, gdy nie funkcjonuje
jak należy. Kiedy taki system jest wdrażany, tylko by otrzymać certyfikat, a jak
często rzeczywiście pomaga w dobrym
zarządzaniu firmą?
Można w tym miejscu posłużyć się
przykładem właściwego systemu dowodzenia i jego skuteczności w zarządzaniu polem walki.
System dowodzenia to wzajemnie
ze sobą powiązane funkcjonalne i wewnętrznie skoordynowane elementy
organizacyjne, ludzkie i materiało-

Uważam, że należy motywować samego
siebie, mieć umiejętność stawiania zadań
i ich egzekwowania, delegowania uprawnień i odpowiedzialności
zja niemiecka na Związek Radziecki w 1941 r. Niemcy kompletnie nie
docenili sprawy zabezpieczenia logistycznego dla tak olbrzymiej operacji,
co, obok innych czynników, przyczyniło się do ich klęski.
Dostarczanie środków zaopatrzenia realizowane jest poprzez dowóz
transportem szczebla nadrzędnego lub odbiór przez użytkownika ze
wskazanych źródeł. W czasie pokoju
i kryzysu dostarczanie środków zaopatrzenia realizowane jest w łańcuchu dostaw podsystemu materiałowego, realizuje się je zgodnie z planem zaopatrywania albo doraźnie
na podstawie zgłaszanych potrzeb.
W czasie wojny dostarczanie środków
zaopatrzenia realizowane jest z zapasów zgromadzonych na szczeblu taktycznym, następnie ze stacjonarnych
składów stacjonarnej jednostki logistycznej właściwej do spraw zakupu,
utrzymywania i dystrybucji środków
zaopatrzenia oraz realizacji zadań
obsługowych w regionalnym. System taki musi być skomputeryzowany i uwzględniać wiele czynników, aby
zapobiec przerwaniu łańcucha dostaw. W tym celu stosuje się również
pewną rezerwę materiałową, która po-

we, zgrupowane w trzy komponenty: organizacja dowodzenia – ogólne
zasady działania, doktryna, sposób
zorganizowania dowództwa, relacje
pomiędzy dowództwami, uprawnienia i odpowiedzialność dowództw,
podział i struktura funkcjonalna dowództw na stanowiskach dowodzenia.
Środki dowodzenia – to zasoby
techniczne i materiałowe wydzielone
do działania w systemie dowodzenia,
zorganizowane jako: stanowiska dowodzenia, sieci telekomunikacyjne,
pocztowe, sygnalizacyjne, informatyczne itp.
Proces dowodzenia – to proces
informacyjno-decyzyjny
realizowany przez dowództwo, polegający na
cyklicznym zbieraniu i opracowywaniu informacji oraz przetwarzaniu ich
w decyzje, które w postaci zadania doprowadza się do wykonawców.
Wszystko to oprzyrządowane jest
procedurami operacyjnymi opisanymi bardzo precyzyjnie oraz opisem
obowiązków i wymagań do spełnienia
na zajmowanych stanowiskach. Tylko
posiadanie tak zorganizowanego systemu może umożliwić certyfikacje dowództw i sztabów do wykonania zadań bojowych.
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Przekształcenie jednoosobowej
działalności gospodarczej w spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Z roku na rok liczba zakładanych spółek
rośnie w bardzo szybkim tempie. Co prawda obecnie jest możliwa również nowa forma
prowadzenia działalności gospodarczej, mianowicie prosta spółka akcyjna. Jednakże
biorąc pod uwagę, że jest to zupełnie nowe rozwiązanie i nie wszystkie jego elementy są
już znane, ja osobiście zalecałabym wstrzymanie się od zakładania działalności w tej
właśnie formie.
Małgorzata Lewandowska
Co po JDG?

Warto tutaj wskazać, że jednoosobowa działalność gospodarcza, zaraz po spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jest drugą co do frekwencji formą prowadzenia biznesu
w Polsce.
Nie dziwi zatem fakt, że bardzo
często osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą,
w trakcie rozwoju swojego przedsiębiorstwa zastanawiają się nad przekształceniem tej formy w spółkę z o.o.
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Jest to możliwość prawnie dozwolona
– JDG można przekształcić w spółkę
kapitałową. Istnieją wymagania, które muszą zostać spełnione, aby do takiego przekształcenia mogło w ogóle dojść.Kodeks spółek handlowych
przewiduje możliwość przekształcenia
formy prawnej przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
w jednoosobową spółkę kapitałową.
W trakcie przekształcenia dochodzi
do sukcesji praw i obowiązków. Tuż

po przekształceniu nie ma żadnych
przewidzianych prawem przeszkód,
aby jednoosobowa spółka kapitałowa
stała się spółką wieloosobową.
Jedno z podstawowych pytań, jakie
pojawia się przy analizowaniu przekształcenia brzmi: z jakiego powodu
przedsiębiorcy się na nie decydują?
Odpowiedzi tutaj z pewnością może
być tak wiele, jak wiele jest motywacji. Jednak najbardziej podstawowe
mechanizmy kierujące przedsiębiorcami przy takiej zmianie dotyczą przede

Twarze

Bardzo często jednoosobowa działalność
gospodarcza zaczyna osiągać na tyle duże
obroty i przychody, że rozważenie innej
formy działalności staje się wskazane
wszystkim rozwoju gospodarczego
firmy. Bardzo często jednoosobowa działalność gospodarcza zaczyna
osiągać na tyle duże obroty i przychody, że rozważenie innej formy działalności staje się niewskazane. Nie ma
co się oszukiwać, nikt nie ma wątpliwości, że inaczej w obrocie gospodarczym postrzegana jest JDG, a inaczej
przedsiębiorstwo prowadzone w formie spółki z o.o., zwłaszcza jeżeli rozważamy ekspansję na rynki zagraniczne. W niektórych przypadkach skala prowadzonej działalności wraz ze
wzrostem klientów i zamówień determinuje konieczność powiększenia jej
zakresu. Wówczas, biorąc pod uwagę
rozmiar inwestycji, rozważa się zmianę formy.
Jeżeli chodzi o dalsze motywacje
albo też inne powody kierujące przedsiębiorcami w zakresie przekształcenia, moim zdaniem kwestie dotyczące
opłacania składek ZUS nie powinny
tutaj być brane pod uwagę. Owszem,
przy prowadzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ZUS w niektórych sytuacjach nie jest wymagany, jednak próba uzasadnienia zmiany
formy prowadzenia działalności niepłaceniem składek jest w mojej ocenie
infantylna.
W tym temacie jednak zachęcam
do obejrzenia filmu na moim kanale na YouTube – Małgorzata Lewandowska – by uzyskać odpowiedzi na
pytanie, czy wybrać jednoosobową
działalność gospodarczą, czy też spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak to zrobić krok po kroku?

Niewątpliwie bardzo ważnym elementem jest rozważenie kwestii odpowiedzialności finansowej za prowadzoną działalność. Zupełnie inaczej
kształtuje się odpowiedzialność jednoosobowej działalności gospodarczej i właściciela firmy w odniesieniu
do kwestii wspólników działających
w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Kwestia dotycząca
odpowiedzialności zarządu to już zu-

pełnie odrębny temat, niemniej bardzo istotny i warty rozważenia.Przy
analizowaniu przekształcenia działalności w spółkę z o.o. należy wziąć
pod uwagę przede wszystkim pewne
elementy, które muszą zostać spełnione, aby do takiego przekształcenia doszło. Można usystematyzować przebieg przekształcania w osiem podstawowych działań.

Krok pierwszy

Należy się udać do profesjonalisty. Przede wszystkim swoją decyzję
powinno się skonsultować z adwokatem i doradcą podatkowym. Pamiętajmy, że jest to decyzja bardzo poważna i w znacznym stopniu wpływająca na prowadzony przez nas biznes.
Zarówno pierwszy, jak i drugi wyjaśni
nam po kolei, na czym polega przekształcenie, z jakiego powodu się je
wykonuje oraz jakie elementy w naszym przypadku muszą zostać spełnione, aby w ogóle do przekształcenia doszło. Eksperci ci z pewnością
ocenią, czy nasza działalność nadaje
się do przekształcenia, czy być może
istnieje tutaj inne rozwiązanie pozwalające osiągnąć zamierzony rezultat.
Najważniejsza w prowadzeniu działalności gospodarczej, niezależnie od
jej formy, jest funkcja celu. Zawsze
musimy zadać sobie pytanie, jaki cel
chcemy osiągnąć i jaki rezultat nas
interesuje.

Krok drugi

Następnie przygotowujemy plan
przekształcenia, który musi zostać
sporządzony w formie aktu notarialnego. Forma ta jest przewidziana prawem, co znaczy, że inny kształt dokumentu spowoduje nieważność tego planu. Nasuwa się tutaj pytanie,
co powinno znaleźć się w takim akcie przekształcenia. Przede wszystkim musimy ustalić wartość bilansową majątku jednoosobowej działalności gospodarczej na określony dzień
w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia. Bar-
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dzo ważne jest, by pamiętać, że do
planu przekształcenia należy dołożyć
niezbędne dokumenty, takie jak: na
przykład projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy, projekt aktu założycielskiego spółki przekształcanej czy wycena składników majątku.
Koniecznym jest dołączenie również
innych, bardziej specjalistycznych dokumentów, których na potrzeby tego
artykułu wymieniać nie będę.

Krok trzeci

Teraz czeka nas uzyskanie opinii
biegłego rewidenta. Plan przekształcenia działalności musi zostać zlecony profesjonalnemu podmiotowi,
który bada poprawność i rzetelność
przygotowanego dokumentu. Sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy
(wydział gospodarczy KRS) wyznaczy biegłego i określi jego wynagrodzenie. Do wniosku koniecznie należy dołączyć plan przekształcenia wraz
z załącznikami. Biegły rewident ma
maksymalnie dwa miesiące od dnia
wyznaczenia go przez sąd na napisanie opinii i złożenie jej wraz z planem
przekształcenia sądowi rejestrowemu
oraz przedsiębiorcy.

Krok czwarty

Kolejnym ruchem jest złożenie
oświadczenia o przekształceniu. Przy
czym należy pamiętać, że musi ono
również zostać sporządzone w formie aktu notarialnego, a co za tym
idzie, musimy udać się do notariusza, który, podobnie jak w przypadku
planu przekształcenia, sporządzi nam
oświadczenie o przekształceniu w odpowiedniej formie aktu notarialnego.
W oświadczeniu takim musi zostać
zawarty szereg informacji, między
innymi rodzaj nowej spółki, wysokość kapitału zakładowego czy imiona i nazwiska członków zarządu. O ile
rodzaj nowej spółki, który tutaj przedstawiam, jest oczywisty, ponieważ
chodzi o spółkę z o.o., to warto zastanowić się, czy kapitał, który zamierzamy dla spółki stworzyć, powinien
być minimalny, czyli aktualnie wynosić 5000 zł, czy też warto zastanowić
się nad możliwością zwiększenia go.
Należy w tym miejscu podkreślić, że
zwiększenie kapitału spółki może odbyć się także poprzez inkorporowanie
do spółki składników niematerialnych.
Natomiast przy ustalaniu osób wchodzących w skład zarządu sp. z o.o.,
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warto zastanowić się nad kwestią ich
udziału w zakresie odpowiedzialności
cywilnej i karnej.

Krok piąty

Dalszym elementem przedmiotowo istotnym w kwestii przekształcenia
jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę jest stworzenie i podpisanie umowy spółki. O ile możliwe
jest stworzenie umowy spółki ze wzorców ogólnie dostępnych, ja gorąco
namawiam, aby w sytuacji zakładania
sp. z o.o. rozważyć możliwość dostosowania umowy do indywidualnych
potrzeb przekształcanego podmiotu. Jest wiele elementów, które należy
wziąć pod uwagę przy konstruowaniu
umowy spółki. Pamiętajmy ponadto

dzialnością dokonywany jest online
– od pobrania odpowiednich formularzy z internetu do załączenia dokumentów spółki. Pamiętajmy, że jest
to system nowy, niełatwy w obsłudze,
w zależności od naszych umiejętności
cały proces może potoczyć się różnie.
Spółka może rozpocząć swoje działanie wtedy, kiedy zostanie wpisana
do rejestru przedsiębiorców. Bez tego
wpisu nie może funkcjonować.

Krok siódmy

Kolejnym etapem zarejestrowania
spółki jest złożenie dokumentów podatkowych do właściwego, ze względu
na siedzibę spółki, urzędu skarbowego.
W tym miejscu warto się zastanowić,
czy spółka ma być czynnym płatnikiem

Ważnymi aspektami, które niewątpliwie
należy wziąć pod uwagę, są koszty i czas
potrzebny do sfinalizowania tego procesu
– jeżeli skorzystamy ze wzorca ogólnie dostępnego, wszelkie zmiany, których będziemy później chcieli dokonać
w jakimkolwiek zakresie, będą wymagały ponownego złożenia i opłacenia
wniosku o wpis do KRS. Ostatecznie
zatem warto rozważyć, czy po prostu
jest to finansowo opłacalne.

Krok szósty

Po umowie spółki nadchodzi moment złożenia wniosku o rejestrację
w KRS. Przede wszystkim należy pamiętać, że wspomniany dokument
musi zostać złożony w odpowiednim
czasie. Aktualnie od 1 lipca 2021 roku
wpis spółki z ograniczoną odpowie-
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podatku VAT. To zadanie najlepiej zlecić księgowemu zaznajomionemu z sytuacją finansową naszego przedsiębiorstwa. Unikniemy w ten sposób wielu przykrych niespodzianek i błędów.

Krok ósmy

Na koniec należy wziąć pod uwagę powiadomienie wszelkich urzędów
i kontrahentów o zmianie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.
Ja bardzo często rekomenduję swoim klientom, aby przeanalizowali, czy
ich kontrahenci mogą współpracować z nimi w formie spółki, a jeśli są
w stanie kontynuować współpracę, to
na jakich warunkach. Pamiętajmy, że

niektóre działalności posiadają licencje, zezwolenia i pozwolenia wydane
właśnie na te działalności. Zmiana
formy prawnej prowadzenia działalności może spowodować konieczność
ponownego ubiegania się o udzielenie zezwoleń czy też licencji. Warto tę
czynność przeanalizować na samym
początku naszej przygody z przekształceniem działalności.

Czas i pieniądze

Ważnymi aspektami, które niewątpliwie należy wziąć pod uwagę, są
koszty i czas potrzebny do sfinalizowania tego procesu. O ile koszty przekształcenia mogą się różnić w zależności od etapu, na jakim będziemy chcieli skorzystać z profesjonalnej obsługi
i wsparcia, o tyle czas przekształcenia
jest mniej więcej w każdym przypadku
bardzo zbliżony. Jak wynika z mojego
doświadczenia, przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej
w spółkę zajmuje około pół roku przy
założeniu, że wiele dokumentów musi
zostać sporządzonych przez biegłego
rewidenta czy też notariusza. Niektóre
czynności bardzo ściśle uzależnione
są od rozpatrzenia wniosku przez sąd
rejestrowy. Warto zatem pamiętać, że
nie jest to czynność, którą można wykonać z dnia na dzień.
Nie w każdym przypadku przekształcenie jest jedynym rozwiązaniem w zakresie prowadzonej przez
nas działalności. Tak jak pisałam
wcześniej, warto każdorazowo przedyskutować to z profesjonalistą, który zajmuje się przekształceniami jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki. Czasami rozwiązanie
leży zupełnie gdzie indziej, niż klient
by sobie tego życzył, ale to już temat
na zupełnie inny artykuł.

Poczucie bezpieczeństwa
to nie luksus, to prawo!

fot. Mag Wozniak Art

Według tegorocznych badań Eurostatu Polska jest piątym najbezpieczniejszym krajem
Europy, a trzecim w Unii Europejskiej. Zaledwie 4,4 procent Polaków zgłosiło przestępstwo, przemoc lub wandalizm w okolicy swojego miejsca zamieszkania. Trend w tych
statystykach jest w dodatku wzrostowy. Czyni to z Polski jeden z najbezpieczniejszych
krajów na globie.
Michał Młynarczyk
Bezpieczeństwo to towar
deficytowy

Jednak nasz kraj znalazł się na trzecim miejscu w Europie także w innym
rankingu – średniej liczby zgonów na
drogach na 1 mln mieszkańców. Gorzej jest jedynie w Rumunii i Bułgarii.
Co więcej, zajęliśmy pierwsze miejsce
ze wskaźnikiem 12 zabitych na miliard
przejechanych kilometrów w latach
2016–2019.

Statystyki Eurostatu pomijają więc
coś istotnego: jak czuć się bezpiecznie
w kraju, w którym, choć ciężko paść
ofiarą gangu czy mordercy, to wyjątkowo łatwo wpaść pod koła kierowcy?
Ryzyko wypadku drogowego to ciche zagrożenie, ponieważ pozostaje
ono często niezauważane przez sferę
publiczną, mimo licznych negatywnych konsekwencji, jakie ze sobą niesie. Należą do nich skutki zdrowotne,

psychologiczne, społeczne i ekonomiczne, które przekładają się na koszty ponoszone nie tylko przez bezpośrednio poszkodowanych, ale także
wszystkich obywateli. Zapewnienie
bezpieczeństwa jest podstawowym
sensem istnienia struktur państwowych. Służenie obywatelom zaczynać
się musi od zapewnienia im podstawowej ochrony będącej naszym prawem, a nie towarem luksusowym.
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Stad państwo oraz wspierające je instytucje obywatelskie muszą reagować
w sferze bezpieczeństwa ruchu drogowego. Szczególnie w obliczu przytoczonych wyżej danych.

Świadomość społeczna jako
fundament sukcesu

Pierwszym krokiem jest uświadomienie społeczeństwa. Kampanie
społeczne, medialne i tym podobne
działania muszą zwracać uwagę na
istnienie problemu oraz promować
odpowiednie postawy. Tak jak bez
postawienia diagnozy pacjent może
poważnie chorować, nawet o tym nie
wiedząc, bez edukacji nie ma mowy
o poprawie zachowań. Takie kampanie prowadzi m.in. Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, skupiając uwagę na
niechronionych uczestnikach ruchu
drogowego, w poczet których wliczani są m.in. rowerzyści. Walkę o interes
tej grupy realizujemy przez program
„Bezpieczny Rowerzysta”, w ramach
którego publikujemy i propagujemy treści informacyjno-edukacyjne.
W 2018 r. nasza fundacja rozpoczęła
również ogólnopolską medialną kampanię społeczną „Jeżdżę świadomie”.
To akcja prewencyjna prowadzona
na rzecz poprawy bezpieczeństwa
na drogach. Ponadto we współpracy
z Wydziałem Ruchu Drogowego Polskiej Policji dystrybuujemy materiały
informacyjne o możliwych skutkach
wypadków drogowych. Przeprowadziliśmy również wiele publicznych zbiórek na rehabilitację, leki bądź protezy
dla podopiecznych Fundacji.

Wspólnie w stronę bezpieczniejszej przyszłości

Oczywiście problem, z którym się
tu mierzymy, jest bardzo złożony, wymaga wielowymiarowych działań. Sama edukacja będzie przebiegać mozolnie i nie do końca skuteczne, jeśli
nie poruszymy tak ważnych zagadnienień, jak zmiany w przepisach, procedurach, infrastrukturze i technologii.
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Dlatego Fundacja „Nadzieja” od
lat organizuje spotkania wszystkich zaangażowanych podmiotów, aby dzięki
wymianie poglądów i doświadczeń wypracować spójną, szeroką odpowiedź
na problem nadmiernej liczby śmiertelnych wypadków komunikacyjnych
w naszym kraju. Inspiracją do podjętych przez nas działań są doświadczenia płynące z prawie 20-letniej działalności oraz prowadzone w obrębie
tego tematu badania, statystyki i raporty. W ten sposób powstał realizowany przez fundację Ogólnopolski Program „Bądź bezpieczny na drodze”,
którego misją jest integracja wszystkich
środowisk zawodowych i społecznych
wokół tematu bezpieczeństwa ruchu
drogowego. Podsumowanie efektów
całorocznej pracy uczestników tego
przedsięwzięcia następuje na corocznie organizowanym Ogólnopolskim
Konwencie pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. W tym roku
odbędzie się już trzecia edycja.Podczas
wydarzenia eksperci i reprezentanci wszystkich sektorów oraz różnych
szczebli wspólnie ze zwykłymi obywatelami uczestniczą w spotkaniach oraz
wykładach i debatują nad nimi. Efektem tej współpracy jest m.in. sporządzenie listy rekomendowanych rozwiązań przesyłanej bezpośrednio do decydentów. Propozycje wyłonione w toku
poprzednich edycji zostały w znacznej
liczbie zrealizowane lub są w trakcie
realizacji. Sam konwent każdorazowo
otrzymuje przy tym patronaty honorowe i wyrazy poparcia Prezesa Rady Ministrów, Ministrów, PFRON, NCBR,
wyższych uczelni, samorządów itp.

Nasz dorobek

Dotychczasowe konwenty okazały się sukcesem – obie konferencje
zaowocowały utworzeniem listu postulowanych rozwiązań innowacyjnych, legislacyjnych i organizacyjnych,
zwiększających nasze bezpieczeństwo.
Korespondencję tę przesyłamy do
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
skąd dalej rozdysponowana zostaje do

poszczególnych resortów. Głównym
postulatem Fundacji „Nadzieja” był
wniosek o powołanie wiodącej instytucji zarządzającej bezpieczeństwem
na polskich drogach. Spotkał się on
z aprobatą i chęcią powołania opisanej instytucji. Inne zaproponowane
na konwentach pomysły i rozwiązania
znajdują już zastosowanie w praktyce,
jak np. wykorzystanie dronów przez
Policję.Prezentowane były także takie
innowacje techniczne, jak zróżnicowane systemy inteligentnych przejść dla
pieszych czy VR-owe symulatory jazdy oraz drony służące do patrolowania tras samochodowych i kolejowych
wraz z oprogramowaniem rozpoznającym miejsca newralgiczne, aplikacje
służące wyznaczaniu tzw. tras alternatywnych lub osobiste czujniki ochrony
pieszych. Ostatnie głośne zmiany dotyczące pierwszeństwa pieszych, minimalnej odległości od poprzedzającego
pojazdu, przepisów dotyczących hulajnóg czy podwyższenia wysokości mandatów i grzywien również znajdowały
się na listach postulowanych zmian.W
ramach przedsięwzięcia ogłoszony został także otwarty nabór dla osób zainteresowanych zgłaszaniem innowacyjnych rozwiązań i pomysłów wdrożenia
nowych technologii mogących przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa
na polskich drogach. Zaproszenie skierowane jest do osób prywatnych, wynalazców oraz przedsiębiorców, którzy
chcieliby zaprezentować swoje propozycje w sferze tego zagadnienia. Chcemy w ten sposób zaangażować w problem bezpieczeństwa ludzi z różnych
grup. Pokazać, że każdy z nas może
dokładać starań, by wciąż poprawiać
sytuacje na drogach. Staramy się w ten
sposób nie tylko budować poczucie
odpowiedzialności, ale też sprawczości
pojedynczego obywatela w tym palącym społecznym problemie.

Edukacja dzieci i młodzieży

Sfera ruchu drogowego ma jednak to do siebie, że każdy z nas w niej
uczestniczy, czy to jako pieszy, czy kierowca, tym samym każdy z nas ma
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bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
– wypadki powodują przecież przede
wszystkim ludzie. Poczucie bezpieczeństwa towarzyszy nam również, gdy
jesteśmy pewni swoich umiejętności,
a nabyta wiedza i związane z nią wyrobione nawyki pozwolą uniknąć niezamierzonych błędów. Wdrożenie prawidłowych zachowań wymaga jednak
kształtowania odpowiedniej postawy
już od najmłodszych lat. Stąd postulat naszej fundacji, by wprowadzić obligatoryjne dla wszystkich poziomów
szkół zajęcia z „wychowania drogowego”. W programie tego przedmiotu
zawierałyby się między innymi sposoby reagowania w sytuacjach zagrożenia, uczulanie młodzieży na potrzebę wzmożonej uwagi, respektowanie
przepisów czy stosowanie zasady ograniczonego zaufania.

Przepracowywanie traumy

Konsekwencje każdego wypadku
drogowego są wielowymiarowe, dalekosiężne i dotykają w każdym indywidualnym przypadku więcej niż jedną
osobę. Każde takie zdarzenie jest zazwyczaj początkiem długiego okresu
braku poczucia bezpieczeństwa. Dotyka to dzieci, niejednokrotnie osieroconych, osób bliskich poszkodowanym
i sprawcom. Osoby te razem z bezpośrednio poszkodowanymi wymagają
często wsparcia, opieki i działań mających na celu odbudowanie poczucia
bezpieczeństwa – nie tylko materialnego, ale również psychicznego.Taką
pomoc w procesie podnoszenia się po
tragedii zapewnia Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych, która przy wsparciu
Fundacji ORLEN powraca do organizacji turnusów psychoterapeutycznych
dla swoich podopiecznych i ich rodzin.
Trauma powypadkowa wymaga leczenia i rehabilitacji dokładnie tak samo
jak uszkodzenia ciała. Oprócz turnusów, nasza fundacja wspiera ofiary
wypadków zapewniając indywidualne
spotkania, od czasu pandemii działamy także w trybie online. Poświęcamy
im swoją uwagę i świadczymy wsparcie, czy to w formie porady i informacji
dotyczących ich obecnego położenia,
czy też oferując możliwość rozmowy, również tej psychoterapeutycznej.
Funkcjonuje także forma telefonu zaufania, gdzie każdy potrzebujący może
uzyskać pomoc.
Wsparcie bywa jednorazowe, jednak opieka wymaga czasu, tak jak cza-
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su potrzeba na samą podróż. Jechać
„szybko, ale bezpiecznie” się nie da.
To oksymoron.

Przede wszystkim zapobiegać

W Polsce wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną śmierci młodych
ludzi w wieku do 44 lat – czy mamy
się na to godzić? NIE! Doświadczenia, jakie płynną z długoletniej pracy
z ofiarami wypadków komunikacyjnych, upoważniły Fundację do wyraźnego zaakcentowania oraz wskazania,
jak wysokie są koszty społeczne rehabilitacji. Traktując swoją misję szeroko, nasza fundacja dostrzega przy
tym konieczność poprawy profilaktyki systemowej nastawionej na ograniczenie liczby osób poszkodowanych
w wypadkach drogowych. To jeden
z naszych głównych celów.Wzmożone
ostatnimi czasy działania prewencyjne
skupiające się na zmianach przepisów
i kar muszą być uzupełniane działaniami miękkimi, angażującymi organizacje trzeciego sektora w realizację misji
niesienia pomocy tym już poszkodowanym, również w wymiarze psychologicznym. Poczucie bezpieczeństwa
będzie pełne tylko wtedy, gdy oprócz
poprawy sytuacji na drogach zapewnimy ofiarom i ich bliskim łatwy i ogólny
dostęp do pomocy.Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych działa już prawie 18
lat, w tym 17 jako organizacja pożytku
publicznego, na rzecz pomocy ofiarom
wypadków komunikacyjnych. Na tym
polu swojej działalności nasza fundacja koncentruje się na kompleksowej
rehabilitacji powypadkowej, tj. fizycznej, psychicznej i społeczno-zawodowej. Dzięki otrzymywanym funduszom
z tytułu zasądzonych od skazanych za
przestępstwa drogowe nawiązek sądowych kilka lat z rzędu organizowane były cykliczne grupowe wyjazdy
podopiecznych fundacji. Realizujemy
w ten sposób program „Rehabilitacja
i rozwój psychofizyczny poprzez wypoczynek, turystykę i rekreację”. Misją
fundacji jest zwiększenie szans osób
niepełnosprawnych na możliwie niezależne, samodzielne i aktywne życie.
Obecnie zadanie to wykonywane jest
przede wszystkim dzięki darowiznom
wpływającym na indywidualne konta bankowe prowadzone dla każdego
podopiecznego oddzielnie oraz z uzyskanego 1% podatku od osób fizycznych, co bardzo ogranicza niesioną
pomoc.
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Buduj relacje biznesowe
w dojrzały sposób
Krzysztof Jończyk
Ekspert do spraw networkingu
Prezes Klubu Integracji Europejskiej
Zastępca Redaktora Naczelnego przedsiębiorcy@eu

fot. materiały własne

Dojrzały networking

Krzysztof Jończyk

Ż

eby zrozumieć, czym jest
dojrzały networking, najpierw należy zdefiniować
sam networking. Najprościej
mówiąc, jest to nawiązywanie relacji
biznesowych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz nawiązania
współpracy. Networking biznesowy
to tworzenie sieci kontaktów, która
sprzyja wymianie informacji, uzyskiwaniu rekomendacji oraz wspieraniu

się w świecie biznesu. Z roku na rok
wzrasta świadomość przedsiębiorców,
że jest to skuteczne narzędzie rozwijania firmy.
Nie ukrywam, że taki stan rzeczy
bardzo mnie cieszy. Trzeba pamiętać,
że networking stwarza możliwość pozyskiwania zarówno nowych klientów,
jak i partnerów biznesowych, a przede
wszystkim sprzyja tworzeniu trwałych
relacji zawodowych. Ale nie tylko…

Czym jest zatem dojrzały networking? To nowy trend, który od kilku lat
zaczyna być coraz bardziej widoczny
na polskim rynku. Charakteryzuje go
to, że jest bardzo daleki od bicia rekordu w liczbie zebranych wizytówek,
niekiedy naciskając czy wręcz wymuszając na osobie, z którą rozmawiamy,
by dała nam swój kontakt. Taki sposób nawiązania relacji to agresywny
networking. Większość świadomych
i dojrzałych przedsiębiorców odchodzi
już od tego. W dzisiejszych czasach
relacje buduje się stopniowo, przede
wszystkim na fundamencie kontaktów towarzyskich. Dopiero później,
gdy już przedsiębiorcy dobrze się poznają, wymieniając się przy tym jeszcze swoją wiedzą i doświadczeniami,
zaczynają współpracę nad bardziej intratnymi przedsięwzięciami. Podejście
oparte na stopniowym budowaniu relacji jest niezwykle istotne, pozwala
bowiem na osiągnięcie lepszych wyników sprzedażowych. Równie ważnym
czynnikiem jest zwracanie uwagi na
potrzeby klienta. Powinno to być dla
nas bardzo istotne, ponieważ jeśli będzie się on czuł pewnie, to być może
zamówi więcej produktów czy usług.
Osoba, z którą zbudowaliśmy relację, powinna stać się dla nas lojalnym
i pełnym zaufania partnerem, którego
dobro stoi zawsze na pierwszym miejscu. Myślę, że właśnie dzięki takiemu
podejściu biznesowemu przedsiębiorcy pomagają zarówno sobie, jak i innym. Zaangażowanie w tworzenie
dojrzałych relacji biznesowych można zauważyć w kilku instytucjach do
tego powołanych, takich jak Klub Integracji Europejskiej, Business Centre
Club czy chociażby Krajowa Izba Gospodarcza. W nich właśnie kładzie się
nacisk przede wszystkim na dojrzały
networking
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Pamiętliwe towarzystwo – relacja
z VI Ogólnopolskich Mistrzostw
Pamięci Best Brain
Mimo wielu pandemicznych ograniczeń w 2021 roku zgodnie z tradycją 12 czerwca odbyły się VI Ogólnopolskie Mistrzostwa Pamięci Best Brain. Wzięły w nich udział
łącznie 64 osoby w trzech kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Dzięki
dużej przestrzeni udostępnionej przez Centrum Konferencyjne ADN w Warszawie przy
ulicy Grzybowskiej możliwe było zorganizowanie wydarzenia z zachowaniem wszelkich
zasad bezpieczeństwa.
Victoria jest kobietą!

Uczestnicy mistrzostw stawili się
w miejscu zawodów już koło godziny
dziewiątej rano, by wziąć udział w pięciu pamięciowych konkurencjach: zapamiętywaniu trudnych słów (dwie
minuty), cyfr (dwie minuty), losowych
obrazków (cztery minuty), słówek fikcyjnego języka (pięć minut) i kolorów
ze słuchu wypowiadanych co sekundę. Wynik na tym etapie liczono do
pierwszego błędu. Podczas tegorocz-

nych zawodów ustanowiono aż pięć
nowych rekordów Polski! Wśród dzieci padły aż dwa nowe rekordy – oba
ustanowiła Julia Jakubowska, która
zapamiętała 155 losowych obrazków
i aż 23 kolory ze słuchu. Pozostałe trzy
rekordy zostały pobite w kategorii dorosłych. Dwa z nich ustanowiła Ewelina Preś, która zapamiętała 47 losowych słów w ciągu dwóch minut oraz
29 słówek fikcyjnego języka. Trzeci rekordowy wynik uzyskał Łukasz Kaste-

lik, zapamiętując aż 131 cyfr, również
w ciągu dwóch minut. Najlepszymi
w swoich kategoriach okazały się: Julia Jakubowska w kategorii dzieci, która zdobyła aż trzy złote medale, Jadwiga Mierzejewska w kategorii młodzież
z czterema złotymi medalami i jednym
srebrnym. Wśród dorosłych po laur
zwycięstwa sięgnęła Ewelina Preś, wygrywając dwa złote i dwa srebrne medale. Robi wrażenie, prawda?

Mnemotechniki – potrzebne nie
tylko na zawodach

fot. Marta Jakubiak
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Możemy się zastanowić: po co właściwie nam zdolność zapamiętywania
słów czy obrazków w krótkim czasie?
Umiejętność szybkiego zapamiętywania opiera się oczywiście na pewnych
technikach, ale jej skuteczność i rezultaty osiągane przez zawodników wynikają przede wszystkim z treningów.
Potwierdzić to mogą wszyscy uczestnicy, zwłaszcza medaliści mistrzostw,
którzy na siłowni umysłu spędzili wiele godzin! Na pewno nie był to czas
stracony. Rezultaty regularnych treningów pamięci i pracy nad tempem
zapamiętywania są widoczne w życiu
codziennym. Świadczą o tym: polepszenie koncentracji, łatwiejsze przyswajanie informacji czy szybsze tempo nauki zarówno w szkole, jak i na
studiach. Podczas treningów pamięci ćwiczymy także spostrzegawczość,
rozwijamy wyobraźnię, kreatywność
czy uważność, a są to umiejętności
bardzo pożądane przez przyszłych
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Rezultaty regularnych treningów pamięci
i pracy nad tempem zapamiętywania są
widoczne w życiu codziennym
pracodawców. Co więcej, udział
w mistrzostwach jest doskonałą okazją do sprawdzenia siebie, tego, jak
działa nasz mózg w sytuacji stresowej, co nas dekoncentruje i jak wypadamy na tle innych. Rywalizacja
bardzo motywuje do pracy, co można
zauważyć po zakończeniu mistrzostw,
gdy większość uczestników planuje
wzmożone treningi, by na przyszłorocznych zawodach znaleźć się w gronie medalistów.

Gra jest warta świeczki

Jeśli już mówimy o zawodach,
to oczywiście muszą być i nagrody.
W tym roku było ich bardzo dużo.
Każdy medalista otrzymał ponadto
atrakcyjny upominek. Laureaci cieszyli się z nagród ufundowanych przez
wydawnictwa: Rebel, Iskry, Anagram,
Memotopia CzuCzu i Wydawnictwo Naukowe UAM oraz z biletów
wstępu ufundowanych przez Farmę
Iluzji. Jak co roku, patronat nad mi-

strzostwami objęło Europejskie Forum Przedsiębiorczości i Klub Integracji Europejskiej wraz z magazynem
„przedsiębiorcy@eu”.Gdy emocje już
opadną, pozostaje nam wypatrywać
z niecierpliwością kolejnych pamięciowych zawodów. Obserwując zapał
do trenowania swojego umysłu, który
opanował zarówno naszych stałych
bywalców, jak i nowych pasjonatów
sportu pamięci, na pewno nie będziemy zawiedzeni w przyszłym roku!
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Thai Bali Spa –
raj dla ciała i umysłu
Thai Bali Spa to wyjątkowy koncept, który narodził się w 2019 roku dzięki pasji do
dalekich podróży w głąb Azji, zamiłowaniu do masażu oraz z potrzeby dzielenia się
relaksem w Polsce. Jesteśmy największą siecią salonów masaży orientalnych w kraju,
a naszą misją jest dbanie o samopoczucie i zdrowie naszych Gości. Każdego dnia
staramy się, by salony Thai Bali Spa były miejscem odpoczynku, w którym panuje
wyciszająca atmosfera dająca odprężenie po ciężkim dniu.
Dbałość o indywidualne
potrzeby Klienta
W prowadzeniu marki Thai Bali
Spa kierujemy się przede wszystkim
potrzebami naszych Gości. Kładziemy ogromny nacisk na szkolenie personelu w zakresie ich obsługi oraz indywidualnego podejścia do każdego,
kto odwiedzi nasz salon. Każdego
Gościa traktujemy wyjątkowo i proponujemy zabieg najbardziej odpowiadający jego potrzebom. Uważnie
wsłuchujemy się w oczekiwania Klienta względem wykonywanych przez nas
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usług. Dzięki profesjonalizmowi naszego personelu masaże są na bardzo
wysokim poziomie. Na bieżąco utrzymujemy kontakt ze wszystkimi członkami zespołu, jesteśmy wyrozumiali
i otwarci na ich uwagi. Stawiamy na
dialog i współpracę w pełnym zakresie działalności i doskonalenia biznesu. Słuchamy swoich pomysłów dotyczących rozwoju marki, wspieramy się
nawzajem każdego dnia. Codziennie
wieloosobowy zespół dokształca się
i poznaje coś nowego. Nieustannie
stajemy się lepsi i z uśmiechem przy-

chodzimy do pracy, która daje nam
spełnienie i satysfakcję – komentuje
Renata Nakielska, Marketing Manager w sieci Thai Bali Spa.

Masaż dla każdego

Zależy nam również, aby na masaż
w salonach mógł się wybrać każdy,
dlatego bardzo często tworzymy promocje i rabaty. Obejmują one wszystkie masaże z naszej oferty oraz zabiegi
w komorze hiperbarycznej. Pragniemy
upowszechnić dbanie o siebie i zer
wać z mitem, że zabiegi w salonach
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masażu muszą być kosztowne i jedynie zamożne osoby mogą sobie na
nie pozwolić. Każdy z nas zasługuje na odpoczynek i relaks, niezależnie
od statusu społecznego. Przekazujemy
pozytywną energię i zarażamy optymizmem, który czuć w naszych salonach
– dodaje Renata Nakielska.
Dzięki nieustannemu wzrostowi
popularności naszej sieci przychodzą
do nas sławne osoby, które doceniają
jakość naszych usług. W swoich relacjach w mediach społecznościowych
zawsze pozytywnie się o nas wypowiadają i zachwalają masaże. Wśród popularnych osób pojawili się już u nas:
Julia Wieniawa, Doda czy Misiek
Koterski. Duża część z osób odwiedzających nasze salony to nasi stali Goście mający swoje ulubione masażystki, do których przychodzą regularnie.

Ambicja, rozwój i ciągłe dążenie do
celu – to nasza dewiza

W prowadzeniu biznesu stawiamy
również duży nacisk na analizę naszych działań. Zorganizowanie i świadomość funkcjonowania konkurencyjnych salonów sprawia, że każdego
dnia ulepszamy naszą markę. Cały
czas trzymamy rękę na pulsie i nie dajemy się prześcignąć w rankingach.
Ambicja, rozwój i ciągłe dążenie do celu to niewątpliwie pojęcia, które charakteryzują nas w najbardziej trafny
sposób. Za pięć lat chcielibyśmy, aby
Thai Bali Spa było nadal w naszym
kraju największą siecią masaży orientalnych i życzymy sobie zapału i chęci do działania, które doprowadzą nas
do ekspansji na rynki zagraniczne. Na
razie skupiamy się na tym, co jest tu
i teraz, wyznaczamy sobie cele na najbliższe miesiące. Jesteśmy przekonani,
że zapał i determinacja doprowadzą
nas do jeszcze większego sukcesu.
Bardzo ważną rolą w prowadzeniu Thai Bali Spa odgrywa nieustanny rozwój. Jesteśmy młodą marką, ale
przez dwa lata nasza firma otworzyła
najwięcej salonów spośród całej konkurencji. Nie zwalniamy tempa i odpowiadamy na potrzeby naszych Gości,
którzy pragną mieć nas w swoich miastach. Już wkrótce pojawi się nasz jedenasty punkt, z którego jesteśmy bardzo
dumni. Każde otwarcie nowej lokalizacji wiąże się z długim planowaniem,
analizowaniem i tytaniczną pracą.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za zaufanie, jakim darzą nas Klienci – bez nich

BIZNESU

Twarze

BIZNESU

nie mielibyśmy możliwości tak dynamicznego rozwoju. Obecnie nasze salonu znajdują się na terenie Warszawy
i okolic, Gdańska oraz Krakowa, ale
wciąż planujemy zwiększać ich liczbę.

Wielowymiarowe doznanie

Salony Thai Bali Spa są czymś więcej niż miejscami relaksu. To przede
wszystkim przestrzeń, w której dbamy nie tylko o ciała swoich Gości,
lecz również o ich duszę. Poprzez
masaże przenosimy ich do pasjonującego świata harmonii, wyciszenia
i piękna. Podczas wykonywanych zabiegów dbamy o każdy detal. Orientalna atmosfera, indywidualnie dobrany masaż, odpowiednia muzyka
i zapach olejków sprawią, że po wyjściu od nas każdy czuje się odprężony
i wypoczęty.

Dbaj o siebie również w pandemii

W dobie pandemii warto jest korzystać z usług salonów masaży.
Dzięki nim przez chwilę możemy się
zrelaksować i oczyścić myśli z problemów życia codziennego. To czas,
który poświęcamy tylko sobie i swojemu ciału. Uspokajamy się i odprężamy, a wytwarzane podczas dotyku
endorfiny łagodzą ból, niwelują stres
oraz obniżają ciśnienie krwi. Masaże
też świetnie sprawdzą się u osób, które
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są aktywne fizycznie. Łagodzą napięcie mięśni i sztywność stawów, poprawiają ich ruchomość i elastyczność.
W naszej ofercie mamy wiele rodzajów masaży. Oprócz tych najbardziej
klasycznych, czyli tajskiego i balijskiego, oferujemy także masaże gorący-

żystki, które naukę technik masaży
orientalnych pobierały w renomowanych szkołach. W doborze masażystek stawiamy na profesjonalizm, pracowitość i indywidualne podejście do
każdego Gościa. Często słyszymy od
osób odwiedzających salon, że są za-

Salony Thai Bali Spa są czymś więcej niż
miejscami relaksu. To przede wszystkim
przestrzeń, w której dbamy nie tylko o ciała
swoich Gości, lecz również o ich dusze
mi kamieniami, świecą czy stemplami
ziołowymi. Dla fanów zabiegów SPA
mamy odmładzające rytuały – złuszczający peeling i nawilżającą maskę oraz masaż balijski lub olejkowy.
Od kwietnia wprowadziliśmy również
do naszych salonów tlenoterapię – zabieg przeprowadzany w komorach hiperbarycznych, który dotlenia organizm, przyspiesza jego procesy regeneracyjne. To sposób na leczenie wielu
schorzeń.

Profesjonalizm i zaangażowanie

W sieci salonów Thai Bali Spa
od początku założenia marki pracują wyłącznie wykwalifikowane masa-

chwycone bardzo personalnie dobraną siłą nacisku podczas masażu. Profesjonalizm w połączeniu z ogromną
wiedzą w zakresie masażu stanowią
podstawę naszej działalności.
Jeżeli potrzebujecie regeneracji,
odpoczynku i naładowania się pozytywną energią, zapraszamy do salonów Thai Bali Spa, w których poznacie moc działania tajskich i balijskich
masaży. Wpłyną one relaksacyjne na
wasze ciała i umysły. W naszej ofercie znajdziecie wiele rodzajów masaży i rytuałów, dzięki którym poczujecie się jak w raju. Czekamy na Was
w Warszawie i okolicach, Krakowie
oraz Gdańsku.
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25 lat w branży
beauty
zobowiązuje
– Wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś
przyszła do mnie klientka, która miała
piękny makijaż ust. Zapytałam ją, czego
używa, a ona odparła, że to makijaż permanentny. Nie mogłam uwierzyć, bo byłam przyzwyczajona do mniej subtelnych
mikropigmentacji. Zaczęłam więc szukać
sprzętu i pigmentów, które zapewniałyby
taki efekt – mówi Magdalena Bogulak, założycielka Sharley Medical Clinic & Day Spa
i Permanent Makeup Center.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Jest pani jedną z najbardziej znanych
postaci branży beauty w Polsce. Jak wyglądały początki pani kariery?
Moją zawodową mentorką była
dr Irena Rudowska-Jakubowicz, lekarka dermatologii i prekursorka dzisiejszej kosmetologii. Kiedy po ukończeniu szkoły kosmetycznej przyszłam
na praktyki do jej gabinetu kosmetyki lekarskiej przy ul. Świętokrzyskiej
w Warszawie, byłam zachwycona tym,
jak prowadzone są pacjentki i jakie
wykonuje się im zabiegi. Nic dziwnego, że stare schody prowadzące do
salonu były praktyczne wyżłobione
przez osoby przychodzące na wizytę
(śmiech). Po praktykach zostałam na
stałe. Współpracowałam z bardzo doświadczoną kosmetyczką, która przekazała mi całą swoją wiedzę. Nauczyłam się zaawansowanych zabiegów
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Magdalena Bogulak,
założycielka Sharley Medical Clinic & Day Spa i Permanent Makeup Center.

złuszczających, zamykania naczynek
czy medycznego czyszczenia twarzy.
To właśnie wtedy kosmetyka wciągnęła mnie tak bardzo, że z zawodu przerodziła się w pasję.
Z czasem postanowiła pani otworzyć
własny gabinet…
Chciałam iść o krok dalej i mogłam
to zrobić, ponieważ mam ogromne
szczęście do ludzi, których spotykam
na swojej drodze. Motywacją i wsparciem była dla mnie moja przyjaciółka Iwona. Najpierw przychodziła do
mnie jako klientka, a z czasem bardzo
się zaprzyjaźniłyśmy. Ja uratowałam
jej cerę, a jej pomoc pozwoliła mi rozwinąć skrzydła i założyć własny biznes. Tak 25 lat temu powstał Sharley.
Zaczęłam od 200-metrowego salonu, w którym było pięć gabinetów
kosmetycznych, fryzjer i usługi mani-

cure-pedicure. Wnętrza były urządzone ze smakiem, w bardzo eleganckim
stylu. Mieliśmy piękne pudroworóżowe wykładziny, stylowe meble z Desy, a w oknach ciężkie kotary. To był
pierwszy taki instytut urody w Warszawie. Nasza kadra była świetnie wyszkolona, wprowadzaliśmy do Polski światowe nowości i odwiedzały nas rzesze
klientek, także tych z pierwszych stron
gazet.
To pani wprowadziła na polski rynek
wiele nowości kosmetycznych, których
wcześniej ani klientki, ani kosmetyczki
nie znały.
Wyszukiwałam zabiegi i kosmetyki,
które były światowymi hitami i wprowadzałam je w Sharley’u. Na szczęście
nie zdarzyły mi się wpadki – zawsze
stawiałam na najwyższą jakość i efekty. Miałam też zwyczaj urządzania

cyklicznych konferencji prasowych,
na których dziennikarki magazynów
urodowych mogły poznać i zobaczyć
z bliska efekty zaawansowanych kuracji. Wtedy to była absolutna nowość.
Później dziennikarki opisywały te zabiegi w magazynach, a dzięki temu
poznawały je ich czytelniczki. Tak budowaliśmy świadomość klientek.
Starłam się zaskakiwać rynek. Kilkanaście lat temu zorganizowałam
cykl spotkań z wybitnym chirurgiem
plastycznym – dr. Markiem Szczytem,
który pokazywał nowoczesne procedury zabiegowe. To był hit i wielki
szok. To u nas pojawiło się też pierwsze urządzenie do drenażu Slide Styler czy aparat do tzw. ridulizy, która za
pomocą prądu stymulowała włókna
kolagenowe. Wiele nowych gabinetów,
które wtedy powstawały, bacznie obserwowało nasze działania i kopiowało je. Był to najlepszy wyraz uznania,
bo to my wyznaczaliśmy trendy.
Z czasem jednak Sharley okazał się być
za mały…
Tak (śmiech). Po dziesięciu latach
przestaliśmy się mieścić w przestrzeni,
którą dysponowaliśmy, więc powiększyliśmy Instytut. Dziś Sharley Medical Clinic & Day Spa ma powierzchnię 800 m2. Po rozbudowie wprowadziliśmy do oferty zabiegi medycyny
estetycznej, która wtedy była jeszcze
niezwykle nową i mało znaną w Polsce dziedziną. Tu też postawiliśmy
na spotkania edukacyjne i pokazy zabiegów. Pracujący u nas lekarze nieustannie się szkolili i doskonalili techniki pracy, a klientki coraz chętniej korzystały z zaawansowanych procedur.
Kiedy dziś o tym myślę, mam wrażenie, że w tej dziedzinie także byliśmy
pionierem.
Sharley ma imponująco szeroką ofertę.
Czy chciałaby pani coś więcej o niej powiedzieć?
W zabiegowym menu mamy kosmetykę twarzy i ciała, zabiegi medycyny estetycznej, ale też terapie aparaturowe, masaże, zabiegi na dłonie i stopy, fryzjerstwo oraz makijaż
permanentny.
Dobrze, że pani o tym wspomniała, bo
także we wprowadzaniu makijażu permanentnego do Polski ma pani spory
udział.
Wszystko zaczęło się od tego, że
kiedyś przyszła do mnie klientka, która miała piękny makijaż ust. Zapytałam ją czego używa, a ona odparła, że
to makijaż permanentny. Nie mogłam

Magdalena Bogulak, z córkami

uwierzyć, bo byłam przyzwyczajona
do mniej subtelnych mikropigmentacji. Zaczęłam więc szukać sprzętu
i pigmentów, które zapewniałyby taki
efekt. I tak trafiłam na markę Long-Time-Liner. Wyszkoliłam się i wprowadziłam trwały makijaż do Sharley’a.
Kiedy już część naszych klientek z niego skorzystała, wieści szybko się rozniosły i coraz więcej pań trafiało do
mnie na zabieg permanentnego make-

studiach pracowały w naszym Instytucie, uczyły się zawodu, asystowały
lekarzom, ostatecznie skoncentrowały się jednak na makijażu permanentnym. To Iga i Martyna odpowiadają
za nasze centrum na Pięknej, ja wspieram je i doradzam, ale na co dzień jestem w Sharley’u.
Centrum okazało się strzałem
w dziesiątkę. Makijaż permanentny
przeżywa dziś prawdziwy boom, ale też

Podążamy zarówno za trendami
zabiegowymi, jak i marketingowymi
-upu. To było istne szaleństwo – pracowałam wtedy po 12 godzin na dobę! Zaczęłam szkolić swoje pracownice i wkrótce całe piętro zajęły nam
gabinety do wykonywania mikropigmentacji. To było 20 lat temu, wtedy ta dziedzina dopiero raczkowała
w Polsce.
Po pewnym czasie znów okazało się, że
w Instytucie brakuje miejsca.
I dlatego 10 lat temu otworzyliśmy Centrum Makijażu Permanentnego Magdy Bogulak przy ulicy Pięknej.
Potrzebowałam miejsca, by prowadzić
szkolenia i przyjmować klientki. Zaczęłyśmy od pięciu gabinetów, dziś mamy
tu także duże centrum szkoleniowe.
To miejsce prowadzą pani córki – Iga
i Martyna, które także pasjonują się branżą beauty. Namawiała je pani do tego?
Nie, choć nie ukrywam, że miałam nadzieję, że zarażę je swoją pasją.
Obie skończyły psychologię i kosmetologię, są także certyfikowanymi trenerkami makijażu permanentnego. Po

bardzo się zmienił, ewoluował. Modne
są delikatne, naturalne stylizacje, które
nie mają już nic wspólnego z zabiegami sprzed lat. Kobiety pokochały trwały makijaż, a moje córki – Iga i Martyna, świetnie czują ten temat. Prowadzą
szkolenia, wykonują zabiegi i zajmują
się zarządzaniem. Centrum pod ich
skrzydłami ma się świetnie.
Nieustanny rozwój jest wpisany w DNA
pani biznesu. W branży beauty nie można osiadać na laurach?
Absolutnie nie! Nie dość, że sama
kosmetyka nieustannie się rozwija, to
jeszcze na rynku pojawiła się całkowicie nowa grupa młodych klientek
i klientów, na których potrzeby trzeba odpowiedzieć. Dotyczy to nie tylko oferty zabiegowej, ale także komunikacji. Podążamy więc zarówno za
trendami zabiegowymi, jak i marketingowymi. Jesteśmy aktywni w mediach
społecznościowych, wykorzystujemy
zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne
kanały komunikacji.
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Sharley Youth Elixir to magiczna receptura
zawarta w kremie stworzonym przez
Magdę Bogulak

To nieustanna praca, monitorowanie i reagowanie na zmiany. Dziś bez
tego trudno prowadzić z sukcesem biznes. Z drugiej strony, niezwykle satysfakcjonujące jest, kiedy naszymi stałymi klientkami stają się córki pań, które
przychodzą do nas od lat. To potwierdza, że ludzie dobrze się u nas czują
i świadczy o obraniu dobrego kierunku.
Cieszę się, że nawiązała pani do ludzi,
bo to oni w biznesie beauty są najważniejsi. Mam na myśli nie tylko klientki,
ale przede wszystkim zespół salonu…
Jak już wspominałam, mam szczęście do ludzi i bardzo to doceniam.
W Shalrey’u pracują osoby, które są
ze mną od samego początku. Oczywiście dołączają do nas także nowi pracownicy, więc mamy dopływ świeżej
energii. Jestem zżyta z moim zespołem. Wiem, że mogę na nich liczyć nawet w trudnych chwilach. Proszę sobie
wyobrazić, że gdy kilka lat temu musiałam z przyczyn osobistych wyłączyć się z pracy praktycznie z dnia na
dzień i to na dłuższy czas, mój zespół
sam prowadził biznes i świetnie sobie
poradził. Większość osób nie zorientowała się, że mnie tam fizycznie nie
ma. To wielki skarb otaczać się tak
wspaniałymi ludźmi. Jestem im za to
niesamowicie wdzięczna.
Czy dziś zatrudnia pani specjalistów od
zarządzania?
Sharley nigdy nie miał managera. Zawsze był zespół i ja. Oczywiście
mamy bardzo dobrze podzielone role,
każdy zna swoje obowiązki i wie, za co
odpowiada. Wiele decyzji podejmujemy wspólnie, po długich rozmowach.
Dotyczy to także zatrudniania nowych
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osób. Kandydat zawsze jest oceniany
przez zespół i nawet jeśli jest świetny
technicznie, ale nie dogaduje się dobrze ze współpracownikami, muszę
odpuścić. Zdarza się, że to trudna decyzja, ale nie mogę ryzykować konfliktów w zespole. Na tym też trochę opiera
się magia Sharlay’a – wszyscy jesteśmy
wobec siebie w porządku, wspieramy
się i szanujemy wzajemnie. Dlatego
udaje się nam utrzymać stałą ekipę.
Dobre warunki pracy, zaufanie
i poczucie sprawczości to podstawa.
Dla mnie nie ma znaczenia, jakie ktoś
ma stanowisko – czy jest asystentką,
lekarzem, kosmetyczką czy recepcjonistką. Wszystkich staram się traktować tak samo – z empatią i szacunkiem. Co ważne, klientki także czują,
że atmosfera miejsca jest dobra i z tego powodu zostają z nami na lata.
Co jest największym wyzwaniem w kierowaniu zespołem?
Bardzo uważnie przyglądam się
moim pracownikom. Czasem zdarza się, że po wielu latach pracy tracą
motywację i wpadają w rutynę. Brakuje im impulsu do rozwoju. Kiedy dostrzegam taką sytuację, rozmawiam,
zwracam uwagę i namawiam do dokształcania, odświeżania i poszerzania wiedzy. Ostrzegam, że jeśli będą
stali w miejscu, cofną się. Staram się
ciągle wprowadzać nowości, rozszerzać ofertę i zaskakiwać klientki. To, że
Sharley ma 25 lat nie oznacza, że możemy odpuścić – to zobowiązuje! Musimy być na bieżąco, nadążać za klientami, ich potrzebami i wymaganiami.
Konkurencja w branży jest ogromna. Czy
łatwo dziś utrzymać klientów?
Trzeba się starać. Oferta jest bardzo szeroka, a klientki odwiedzają
różne salony, szukają nowych rozwiązań. Okazuje się jednak, że nawet jeśli trafią w nowe miejsce, to zwykle do
nas wracają. Są przyzwyczajone do jakości, którą oferujemy i tego brakuje
im gdzie indziej. Mam tu na myśli nie
tylko wystrój, obsługę klienta, pięknie podaną kawę czy świeże kwiaty,
ale przede wszystkim jakość i sprawdzone rozwiązania, które oferujemy.
Zanim wprowadzimy coś nowego,
sprawdzamy, testujemy, szkolimy się.
W efekcie klientka otrzymuje kompletne doświadczenie, które nie tylko gwarantuje widoczne efekty, ale też daje
poczucie rzetelnej i całościowej opieki. Staramy się indywidualnie podchodzić do każdej osoby, która przekracza
nasz próg. Klienci to doceniają.

25 lat istnienia Instytutu to wielki sukces. Czy dziś łatwo stawiać pierwsze
kroki w branży kosmetycznej?
Realia są zdecydowanie inne niż
25 lat temu. Miałam to szczęście zaczynać w czasach, kiedy kosmetyka jeszcze raczkowała i łatwiej było
klientkę zaskoczyć. Dziś konkurencja
jest ogromna i nie jest to łatwy rynek.
Powstaje bardzo wiele nowych gabinetów i klinik, ale też wiele z nich
szybko się zamyka. Nie wystarczy ładny lokal, kupienie kilku nowoczesnych
urządzeń i czekanie aż przyjdą klienci. Trzeba mieć pomysł, wizję i przede
wszystkim lubić kontakt z ludźmi.
Kolejna sprawa to koszty – dziś
prowadzenie i utrzymanie salonu wymagają sporych nakładów finansowych i umiejętności liczenia. Rentowność zabiegów musi być odpowiednio
wyliczona tak, by przynosiły zyski.
Warto też pamiętać, że w biznesie poza liczbami liczą się ludzie i to oni są
na pierwszym miejscu.
Pani chyba bardzo lubi ludzi?
Tak! Kontakt z ludźmi sprawia mi
ogromną przyjemność. Do dziś pracuję „przy fotelu” i osobiście przyjmuję stałe klientki, które – chociaż mamy
świetny zespół – nie wyobrażają sobie
iść do kogoś innego. Wielką satysfakcję sprawia mi też prowadzenie szkoleń z makijażu permanentnego, dzięki
temu poznałam mnóstwo świetnych
kobiet. Tysiące osób, które wyszkoliłam lub obsługiwałam, bardzo wiele
mnie nauczyły. Słyszałam wiele niesamowitych historii, z czasem stałam się wręcz psychologiem od kobiecych spraw. Pracowałam przez lata bez wytchnienia, ale za to z wielką
przyjemnością.
Jest pani bardzo aktywna w pracy, a jak
pani odpoczywa?
Wystarczy mi chwila ciszy w samotności. Medytacja, posłuchanie
relaksującej, spokojnej muzyki, przebywanie na łonie natury. To pozwala
mi doładować akumulatory. Kiedyś
bardzo lubiłam nurkować, dzięki temu
zwiedziłam kawał świata i zobaczyłam
wiele ciekawych miejsc z innej, mniej
turystycznej perspektywy. Wiem więc
jak wygląda nasz świat „bez filtrów”.
To dało mi duży dystans i nauczyło
pokory. Niezmiennie uważam, że liczy
się to, co mamy w środku – to przede
wszystkim nasze wnętrze powinno być
piękne i zadbane. Co nie wyklucza
oczywiście dbałości o wygląd, ale najlepiej zadziała to w połączeniu!
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Jeść jak Taj
W naszych restauracjach to nie wstyd jeść widelcem. Mimo że Tajlandia jest krajem
azjatyckim, je się widelcem i łyżką. Nóż jest rzadko używany, służy głównie do dań typu
Crying Tiger – czyli stek po tajsku – rozmawiamy z Karoliną Bryś, która stoi za popularną siecią restauracji tajskich Tuk Tuk.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Skąd fascynacja kuchnią tajską? Nie
jest to może nic niezwykłego, ale w twoim wypadku zamiłowanie przerodziło się
w pomysł na biznes.
Zadziwię was, ale moje zainteresowanie kuchnią tajską zrodziło się
wiele lat temu, gdy mieszkałam w Australii. Odkryliśmy z Mariuszem, moim wspólnikiem, małą tajską knajpkę,
która zainspirowała nas do podróży
do Tajlandii... i właśnie tam, w Bangkoku, powstał pierwszy pomysł na Tuk
Tuka.
Pierwszy Tuk Tuk powstaje na placu
Zbawiciela. Miejsce wybrane chyba nieprzypadkowo?
Oczywiście, że miejsce jest nieprzypadkowe! Pierwszy Tuk Tuk w Warszawie mógł powstać tylko tam. Dużo dobrej energii i ludzi otwartych na
różnorodne smaki.

Skąd nazwa? Fantazyjny znak pod literą
„u” to chyba z tajskiego alfabetu, bo Tajowie mają swój własny alfabet. Co on
oznacza?
Jak to, nie wiesz? Tuk Tuk to najpopularniejszy środek transportu w Tajlandii i chyb a najbardziej rozpoznawalny prze z turystów z całego świata.
Nie mieliśmy wątpliwości co do nazwy. Nasz logotyp z kolei nawiązuje
do tajskiej typologii.
Jak ostre, azjatyckie smaki są przyjmowane w Polsce?
Polacy są coraz bardziej otwarci na
azjatyckie smaki i ostrość tamtejszych
potraw.
Kogo zatrudniasz w kuchni?
Głównie Azjatów. Szefami kuchni
w każdej z naszych restauracji są Tajowie. Niemniej jednak mój wspólnik,
Mariusz Kozłowski, często obejmuje

dowodzenie w kuchni i serwuje równie
wyśmienite dania.
W kuchni tajskiej można się zakochać,
ale co poleciłabyś na początek tym, którzy jej jeszcze nie próbowali?
Wszystkiego po trochu! Przyjść ze
znajomymi, zamówić kilka najpopularniejszych dań i dzielić się. Sharing
jest w modzie!
Tajowie, tak jak inni mieszkańcy Azji,
używają pałeczek. A co, jeśli ktoś nie
potrafi?
W naszych restauracjach to nie
wstyd jeść widelcem. Mimo że Tajlandia jest krajem azjatyckim, je się widelcem i łyżką. Nóż jest rzadko używany,
służy głównie do dań typu Crying Tiger – czyli stek po tajsku.
Tajski street food – takiego określenia
używacie, aby opisać swoją ofertę. By
do was przyjść, nie trzeba być pod kra-
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Karolina Bryś

watem, a ceny nie są z kosmosu. Kto
jest twoim klientem?
Absolutnie wszyscy. Biznesmeni,
artyści, rodziny, młodzież i studenci.
Ostatnio obserwuję, że odwiedza nas
coraz więcej starszych osób, co wcześniej stanowiło rzadkość.
Oprócz restauracji na placu Zbawiciela
masz jeszcze dwie, na Saskiej Kępie
i w Hali Koszyki. Same prestiżowe lokalizacje, bo konkurencja jest tam olbrzymia. Radzisz sobie?

Jasne! Wszędzie znajdujemy fanów naszej kuchni. To dowód na to,
że Tuk Tuk jest dobrze przemyślanym
biznesem.
Pandemia mocno odbiła się na gastronomii. Czy otrzymałaś pomoc i udało się
zacząć odrabiać straty?
Tak, otrzymaliśmy pomoc, która pomogła przetrwać naszej firmie
w ciężkim okresie. Dzięki niej mogliśmy
wspierać również jeden z warszawskich
Szpitali podczas pierwszej fali korona-

Ostatnio obserwuję, że odwiedza nas
coraz więcej starszych osób, co wcześniej
stanowiło rzadkość
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wirusa. Pod naszą opieką był Szpital przy Szaserów. Wspieraliśmy dwa
oddziały – ratunkowy i covidowy.
Codziennie przez okres kilku miesięcy dostarczyliśmy posiłki dla naszych
lekarzy, pielęgniarzy i ratowników.
Osób, które mimo otaczającego nas
strachu, codziennie dbały i wspierały chorych pacjentów. Ta akcja pozostanie w naszych sercach jako bardzo
szczególna.
Zwiedziłaś kawał świata. Czy dalej podróżujesz, a jeśli tak, to dokąd?
Zwiedziłam pół świata i jestem
podróżniczką. Czerpię z tego wielką
przyjemność, a każda podróż daje mi
wiele inspiracji. To mój motor napędowy. Ostatnio eksplorowałam Brazylię i odkrywałam jej smaki. Jestem absolutnie zauroczona tym krajem i planuję niebawem tam wrócić.
Co gotujesz w domu dla siebie? Też
kuchnia tajska, a może eksperymentujesz i wyłoni się z tego kolejna fascynacja? Może kolejny pomysł na biznes?
Pewnie cię zaskoczę – głównie steki. Mój 11-letni syn jest ich wielkim
fanem, więc na naszym domowym
stole króluje wołowina. Dla siebie samej często przygotowuję pasty – mam
wiele lat doświadczenia z kuchnią
i kulturą włoską, więc wychodzą, nieskromnie mówiąc, znakomitości.
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Fotowoltaika –
oszczędność dla firm!
Fotowoltaika w abonamencie to unikalny model finansowania instalacji przeznaczony
dla firm. Przedsiębiorstwo nie ponosi żadnych kosztów początkowych. Stawiamy fotowoltaikę, a firma płaci stały miesięczny abonament z oszczędności, jakie wygeneruje
instalacja produkująca prąd – o ekologicznych rozwiązaniach dla firm rozmawiamy
z Beatą Chrząstowską z Businessthink Sp. z o.o.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Czym się zajmuje Businessthink?
Zajmujemy się wsparciem firm będących na różnych etapach rozwoju.
Łączymy ludzi i biznesy. Najważniejsze dla nas jest podejście systemowe,
a nie jedynie doraźne rozwiązywanie
powstałych problemów. Każdorazowo staramy się dotrzeć do ich źródła,
przedstawić sposoby ich rozwiązania
oraz zaproponować strategię działania na przyszłość. Staramy się, aby
przedsiębiorcy czuli się z nami bezpiecznie i w każdym momencie mogli liczyć na nasze wsparcie. Praca jest
naszą pasją, w każdy projekt, poza
wiedzą ekspercką i doświadczeniem,
wkładamy dużo serca
O fotowoltaice słyszy się głównie w kontekście pięciu tysięcy dotacji dla instalujących ją indywidualnie. Na czym polega model abonamentowy?
Fotowoltaika w abonamencie to
unikalny model finansowania instalacji przeznaczony dla firm. Przedsiębiorstwo nie ponosi żadnych kosztów
początkowych. Stawiamy fotowoltaikę,
a firma płaci stały miesięczny abonament z oszczędności, jakie wygeneruje
instalacja produkująca prąd. Możemy
się umówić na abonament nawet do 15
lat, co oznacza, że koszty miesięczne są
nieduże. W okresie objętym abonamentem instalacja jest serwisowana, zapewniamy ewentualne naprawy i pełne
ubezpieczenie. Przez całą dobę monitorujemy, czy instalacja pracuje w pełnej
wydajności. W dzisiejszych, bardzo niepewnych czasach to świetne rozwiązanie, bo ceny energii rosną bardzo szybko, są wprowadzane różnego rodzaju
opłaty, np. opłata mocowa czy CO2.
W naszym modelu abonament jest cały czas tej samej wysokości, więc firma
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nie musi obawiać się wzrostu stóp procentowych czy cen prądu w przyszłości.
Aby skorzystać z naszej usługi, wystarczy przesłać do mnie ostatnią fakturę
za prąd.
Pomagacie firmom w zdobyciu dotacji
unijnych i krajowych. O co teraz warto
zawalczyć? O jaki rodzaj wsparcia firmy mogą się ubiegać z waszą pomocą?
Często nie zdajemy sobie sprawy, że
możemy taką pomoc w ogóle uzyskać.
Obecnie Polska jest na etapie przygotowania tzw. nowego rozdania,
czyli przygotowywane są programy
2021–2027. Przewidujemy, że dużo
środków, tak jak dotychczas, zostanie
przeznaczonych na wsparcie nowych
technologii, innowacji, a także rozwój
technologii związanych z szeroko rozumianym rynkiem OZE, czyli rozwojem tzw. zielonej energii i programem
„Czyste powietrze”. We wrześniu odbędzie się kolejna runda dotacji Przemysł 4.0 dla firm produkcyjnych o obrotach nie niższych niż 2 mln zł. Ta
dotacja otwiera drogę do otrzymania
kolejnych, które będą dostępne w niedalekiej przyszłości. Businessthink ma
duże doświadczenie w tym zakresie,
dzięki temu z sukcesem wspieramy firmy w uzyskaniu tych środków. Zapraszam do współpracy.
Finansowanie można też uzyskać z kredytów bankowych. Z pozoru pieniądze

leżą na ulicy, oprocentowanie jest bardzo niskie, ale trzeba jeszcze udowodnić, że posiada się tzw. zdolność kredytową i że „biznes się opłaci”. Pomagacie
w przekonaniu do tego banków?
Banki powoli „odmrażają” swoje oferty dla firm i jest nieco łatwiej
uzyskać finansowanie, jednak nadal w wielu branżach jest to wyzwanie. Proces uzyskania kredytu
w bankach jest bardzo długi i coraz bardziej skomplikowany. Mam
wrażenie, że bank chce odstraszyć
klientów. W takich przypadkach
jesteśmy my – jako eksperci wspieramy
cały proces, od przygotowania projektu po złożenie wniosku i negocjacje aż
do podpisania umowy. Businessthink
tworzy biznesplany, plany naprawcze
czy restrukturyzacyjne. Tam, gdzie
nie udaje się uzyskać finansowania
w banku, przygotowujemy wnioski
o pożyczki z programów BGK. Wkrótce będzie możliwe uzyskanie tzw. pożyczki płynnościowej związanej z COVID-19. Wsparcie w tym zakresie
znajduje się również w naszej ofercie.
Czy w dobie bardzo nisko oprocentowanych kredytów leasing dalej jest opłacalny?
Jak najbardziej, leasing to bardzo
dobra i prosta forma finansowania
biznesu. Tym bardziej że rata leasingowa w całości stanowi koszt dla fir-
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my. Poza tym łatwiej jest uzyskać leasing niż kredyt bankowy.
Ma pani ponad trzydzieści lat doświadczenia w pomaganiu firmom, ale nie od
razu zaczęła pani prowadzić własny biznes. Co było przedtem?
Przez 25 lat pracowałam w międzynarodowych korporacjach bankowych jako manager wysokiego szczebla. Zarządzałam zespołami liczącymi ponad 300 osób. W swojej karierze
zawsze kierowałam się dobrem klienta, dlatego po zmianie w bankowości
postanowiłam kontynuować karierę,
prowadząc własną firmę. Pracując
w bankowości, uzyskiwałam wiele nagród i wyróżnień, w tym tytuł „Bankiera Roku” przyznawany dziesięciu najlepszym dyrektorom banków, z którego jestem bardzo dumna.
Co okazało się najtrudniejsze, gdy zdecydowała się pani „pójść na swoje”?
To była nagła i szybka decyzja,
więc nie miałam jakiegoś planu, wiedziałam natomiast, że chcę rozwinąć
własny biznes na zasadach, które sa-
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ma ustalam. Propozycje powrotu były, natomiast ja konsekwentnie mówiłam „nie”! Na początku próbowałam
zmienić zupełnie branżę na zdrowie
i urodę, w której dobrze sobie radziłam i nawet odnosiłam pewne sukcesy.
Jednak finanse w dalszym ciągu mnie
interesowały. Klienci firmowi cały czas
kontaktowali się ze mną, prosząc mnie
o radę i wsparcie. Dlatego podjęłam
decyzję o założeniu firmy w branży,
którą znam najlepiej, w której jestem
ekspertem i mam realną możliwość
robienia tego, co lubię. Mam również
dużą satysfakcję z tego, że moją pracą przyczyniam się do rozwoju firm,
z którymi współpracuję.
Gdy przyszła pandemia, okazało
się, że moje dotychczasowe doświadczenie jest bardzo potrzebne. Zgłaszali się do mnie klienci, którzy potrzebowali wsparcia przy składaniu wniosków
o otrzymanie środków z tarcz antykryzysowych. W tamtym okresie starałam
się pozyskać dla moich klientów fundusze z różnych źródeł. Wyszukiwa-

łam instytucji finansowych współpracujących z BGK i PARP, ponieważ tam
były i są pieniądze dla firm, które ucierpiały podczas pandemii.
Łatwo zbudować dobry zespół pracowników?
Moja Spółka współpracuje z najlepszymi ekspertami na rynku, to lata mojej pracy. Na początku nie było
łatwo. To ja musiałam udowodnić,
że to, co robię, jest wartościowe dla
klientów i stanowi wsparcie dla firm.
Dopiero wtedy pojawiły się firmy i ludzie, z którymi chciałam tworzyć zespół ekspertów. Udało mi się również
rozpocząć współpracę z jednostkami
naukowymi i badawczymi oraz bankami. Dzięki temu obecnie mam możliwość tworzenia wielu niestandardowych i niepowtarzalnych rozwiązań
przy aplikowaniu o dotacje unijne
i krajowe.
W zeszłym roku została pani uhonorowana statuetką Lidera Polskiego Biznesu, w tym roku odbierze pani statuetkę
Filarów Polskiego Biznesu. Czy te nagrody są dla pani ważne?
Dla mnie każda nagroda, każde
wyróżnienie jest bardzo ważne, bo to
pokazuje efekty mojej pracy.
Jakie ma plany na przyszłość?
Obecnie mam w przygotowaniu
kolejny projekt, czyli certyfikowane
domy ekologiczne. Mogę tylko powiedzieć, że jestem w trakcie nawiązywania współpracy z fabrykami domów prefabrykowanych modułowych
oraz firmą, która daje certyfikaty PSP
dotyczące Pozytywnych Przestrzeni
PRO w przyjaznym środowisku. Taki
certyfikat otrzymują również produkty, z których produkowany jest dany
dom. Jesteśmy w trakcie projektowania modelowego osiedla, które będzie
zdrową przestrzenią do mieszkania
czy wypoczynku.
Jak pani spędza wolny czas?
Ponieważ prowadzę dużo projektów, mój odpoczynek sprowadza się
do krótkich wyjazdów weekendowych
w gronie znajomych na łono natury.
Ostatnio właśnie tak odpoczywałam
nad morzem i na Roztoczu. W sierpniu planuję trochę dłuższy urlop nad
polskim morzem.

Beata Chrząstowska
Businessthink Sp. z o.o.
�l. Spalinowa 13
04-058 Warszawa
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Kurs na optymizm
Branża spożywczo-przemysłowa ucierpiała chyba najmniej z całej gospodarki.
Sektory gospodarcze to naczynia połączone. Jeśli ludziom żyje się lepiej, to ja
również się rozwijam. Niestety, z czymś takim jak pandemia nie mieliśmy do czynienia za
naszego życia, każdy musiał uczyć się funkcjonować w tej zupełnie nowej sytuacji –
rozmawiamy z Ireneuszem Cichońskim, CEO sieci Intermarché w Polsce.
Rozmawiał RAFAŁ KORZENIEWSKI
Na Facebooku jest napisane, że jest pan
optymistą roku 2019. Czy to aktualne?
Optymista to stan ducha i z tym
się nie rozstajesz. Są oczywiście zachwiania, jak u każdego człowieka, ale
ważny jest kurs – kurs na optymizm.
Ponadto, optymiście łatwiej jest żyć
i pokonywać przeciwności. Zdecydowanie mogę powiedzieć – optymistą
pozostanę!
Branża FMGC, w której pan działa, uchodzi za tę, która ucierpiała stosunkowo
najmniej, a niektórzy twierdzą, że nawet
wcale. Jak pan to ocenia?
To prawda, branża spożywczo-przemysłowa ucierpiała chyba najmniej z całej gospodarki. Poszczególne sektory gospodarcze to naczynia
połączone. Jeśli ludziom żyje się lepiej, to ja również się rozwijam. Niestety, z czymś takim jak pandemia nie
mieliśmy do czynienia za naszego życia, każdy musiał uczyć się funkcjonować w tej zupełnie nowej sytuacji. Dodatkowo pewne triki marketingowe,

cja sieci handlowych i grup produkcyjnych celem minimalizowania kosztów.
Skraca się droga między producentem
i sklepem. Hurtownie powoli wypadają z rynku. Następnym etapem będzie
zapewne konsolidacja sieci handlowych z producentami. Na zachodzie
jest to już bardzo zaawansowane, ale
w Polsce takie konstrukcje również się
pojawiają. Jeżeli chodzi o przychody pasywne, jak zwykle, długofalowo
warto inwestować w grunty czy nieruchomości w dobrych miejscach i uważać, żeby się nie dać wkręcić w bańkę
spekulacyjną.
Czym się różni sieć Intermarché od konkurencji?
Oczywiście Intermarché ma wiele pozytywnych wyróżników, ale również są, jak u wszystkich, pewne mankamenty. Intermarché to sieć franczyzowa, każdy punkt ma swojego
właściciela, dlatego pozytywem jest
krótka droga decyzyjna i szybka reakcja na zmiany. Byliśmy pierwszą sie-

Jeżeli chodzi o moją branże, tak jak na
innych rynkach nastąpi konsolidacja sieci
handlowych i grup produkcyjnych celem
minimalizowania kosztów
jak sprzedaż internetowa z odbiorem
gotowego zamówienia bez wchodzenia do sklepu – tzw. drive, umocniły
naszą pozycję na rynku spożywczym.
A jak ocenia pan perspektywy sektora spożywczego? Na co warto stawiać, w co inwestować?
Jeżeli chodzi o moją branżę, tak jak
na innych rynkach nastąpi konsolida-

cią w kraju, która zabezpieczyła sklepy przeciwcovidowo. Jesteśmy jedyną
siecią, która ma własny rozbiór mięsa
i wędzarnie wędlin. Klient dostaje towar pachnący i świeży, od razu z pieca. Duża robotę w czasie pandemii
zrobił projekt Drive, który pozwalał
klientowi robić zakupy, nie wchodząc
do sklepu.

Kto jest głównym konkurentem? Lidl,
Biedronka, a może Carrefour?
Intermarché jako sieć nie jest kolosem na rynku polskim. Biedronka czy
Lidl znacząco nas wyprzedzają pod
względem liczby placówek i obrotu.
W tym przypadku nasza franczyza jest
hamulcem rozwoju, gdyż każdy sklep
wymaga właściciela z odpowiednim
kapitałem. Sieci scentralizowane mają szybką ścieżkę, rozwój i przyrost
placówek jest szybszy, a co za tym
idzie – mają przewagę negocjacyjną
z dostawcami.
Czym jest dla pana odebrana w zeszłym
roku statuetka Lidera Przedsiębiorczości? Wiem już, że w tym roku odbierać
pan będzie kolejne wyróżnienie, statuetkę Filarów Polskiego Biznesu.
Statuetka to dla mnie źródło dumy.
Zaszczyt, że tak powszechna i z pozoru prosta sprawa, jak handel spożywczy, została dostrzeżona przez
kapitułę. Ale, swoją drogą, wielkopowierzchniowy handel spożywczy to
teraz przedsięwzięcie wymagające tak
skomplikowanej i przemyślanej strategii, że trzeba uczyć się nieustannie,
a to i tak w dalszym ciągu za mało.
Pozbywa się pan stresu, odrywając się
od ziemi – pana hobby to pilotowanie
śmigłowca. Skąd ten pomysł?
Dokładnie tak! Samodzielne latanie to sposób na przełamanie własnych lęków i obaw, udowodnienie
sobie czegoś. Jednocześnie to nauka
koncentracji, oderwanie się od innych
problemów . To też adrenalina, motyle w brzuchu, krótko mówiąc – zdrowy haj.
Czy trudno było zrobić licencję? Może
kogoś pan zainspiruje i będzie chciał
pójść w pana ślady.
Licencja śmigłowcowa jest najcięższym do osiągniecia uprawnieniem.
Przechodzenie ze startu pionowego
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do lotu poziomego to dwie odrębne
sprawy, które w pewnym momencie
trzeba połączyć. Do tego każda kończyna musi wykonywać inny ruch.
Niestety, im starszy mózg, tym ciężej
tworzyć mu nowe połączenia mające
na celu wyrabiać automatyzmy. Ma-

wyrobieniu licencji czeka cię już tylko
piękny świat widziany z góry.
Ta niezapomniana chwila w powietrzu?
Najsilniejsze uczucie w powietrzu?
Dla każdego to chyba start i rozpędzanie śmigłowca do maksymalnej
prędkości na wysokości do dwóch me-

Wydawanie pieniędzy na rzeczy,
często niepotrzebne, dla mnie nie ma
większego sensu
my w grupie osoby młode, którym
łatwiej przychodzi praktyka, są takie osoby jak ja, które orłami nie są,
więc muszą poświecić czas i energię,
ale koniec końców udało się. Każdemu polecam takie doświadczenie. Po
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trów. Nazywamy to kosiarką. W locie
na wysokości przelotowej można się
rozluźnić, nawet zrobić zapiski, podziwiać. Na przelocie na niskiej wysokości wszystkie zmysły muszą być na
najwyższych obrotach. Nie ma tutaj

miejsca na jakikolwiek błąd. Proszę mi
uwierzyć, że po trzech minutach takiego lotu wszystko mam mokre od potu,
jak po godzinie ostrego biegu.A oprócz
tego rower. Niełatwo za panem nadążyć. To pana sposób na utrzymanie
kondycji? Poleci go pan innym?
Rower był o wiele wcześniej niż śmigłowiec. Tak, gównie chodzi o utrzymanie kondycji i odreagowanie, a przy
okazji biorę też udział w amatorskich
wyścigach kolarskich. To dla mnie rywalizacja, która daje pozytywnego kopa. Polecam to każdemu.
Do tego uwielbia pan podróże. W tym
roku, gdy wszyscy byli raczej pozamykani w domu, był pan w Egipcie. Co jest
takiego ciekawego w podróżach?
Ja od czasu studiów mieszkałem
w wielu regionach świata, od USA po
Indie i Tajlandię, od Syberii po Brazylię. I tak mi już zostało. Wydawanie
pieniędzy na rzeczy, często niepotrzebne, dla mnie nie ma większego sensu.
Ja gromadzę przeżycia, wspomnienia,
kolory, smaki i zapachy, które Europie,
zwłaszcza tej północnej, są bardzo odległe. A co do moich podróży w 2020,
nie udało się nigdzie wyjechać, więc
teraz nadrabiam straty. Jutro wylatuję
właśnie w okolice równika.
Jak pan na to wszystko znajduje czas?
Daje się zauważyć pewną prawidłowość. Nie wiem, czy zwróciła pani uwagę, że osoby mające mało zajęć
wiecznie się spóźniają, nie maja czasu,
są wiecznie zalatane po nic. Ale gdy
masz codziennie takich spraw 30-50,
to planowanie i działania są nagle tak
przemyślane, że na wszystko znajdujesz czas. Delegowanie zadań, zostawienie dla siebie tych najważniejszych
decyzji, to umiejętność znajdywania
czasu dla siebie.
Szczepienie to dziś właściwie podstawowy warunek, by gdziekolwiek się
wybrać. Ale to nie jedyny argument za.
Warto się szczepić? Mnie nie trzeba
przekonywać, ale wciąż wielu jest takich, których trzeba.
Ja mogę być niewłaściwą osobą do
tego pytania. Bardzo ciężko przechorowałem Covid, przeżyłem w szpitalu coś, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłem, a zatem szczepienie to
dla mnie „oczywista oczywistość”,
mówiąc językiem klasyka. Nie odmawiam jednak nikomu prawa do samodzielnej oceny i nienawidzę tego, że
politycy za pomocą strachu wymuszają na ludziach pewne sytuacje. To jest
jeszcze groźniejsza choroba.
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Rynek potrzebuje ekspertów
Zajmując się kredytami od ponad 11 lat, bywałem w sytuacjach, kiedy stres związany
z pomocą przy kredycie był ogromny. Ktoś może powiedzieć, że to nie zależy ode mnie,
ale przez lata pracy nie wyzbyłem się empatii, tylko przybyło mi siwych włosów ze stresu – o pracy doradcy kredytowego rozmawiamy z Robertem Furtakiem.
Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK
Na czym polega praca doradcy kredytowego i czy jest na nią popyt?
Na dobrych i uczciwych ludzi zawsze jest popyt. Dotyczy to zarówno
doradców kredytowych, jak i każdej
innej branży. Moja jest o tyle specyficzna, że pomagam ludziom realizować ich marzenia dotyczące zakupu
nieruchomości. Nie każdy ma pieniądze, by kupić mieszkanie za gotówkę, w związku z tym musi udać się do
banku po kredyt. Pomagam tym osobom znaleźć najlepszą ofertę kredytu i przejść przez cały proces, służę
również pomocą już po uzyskaniu finansowania. Co bardzo ważne, za
moją pomoc klient nic nie płaci – zabrania tego ustawa o kredytach. Moje wynagrodzenie pochodzi od banku,

bił. Moi koledzy z akademika, którzy
pracowali w bankowości, doradzili mi,
bym zajmował się właśnie kredytami.
Miałem od nich duże merytoryczne
wsparcie, zresztą i do tej pory mam.
Interesowałem się giełdą, finansami
i zawsze lubiłem pomagać innym – tę
przypadłość mam akurat od najmłodszych lat. Więc to, czym się zajmuję,
jest połączeniem zainteresowań finansami i pomocą drugiej osobie.
Czy to zajęcie jest intratne? Myślę,
że adekwatne do tego, co niesie ze sobą moja praca. Zajmując się kredytami od ponad 11 lat, bywałem w sytuacjach, kiedy stres związany z pomocą
przy kredycie był ogromny. Ktoś może
powiedzieć, że to nie zależy ode mnie,
ale przez lata pracy nie wyzbyłem się

Nie każdy ma pieniądze, by kupić
mieszkanie za gotówkę, w związku z tym
musi udać się do banku po kredyt.
Pomagam tym osobom znaleźć najlepszą
ofertę kredytu i przejść przez cały proces,
służę również pomocą już po uzyskaniu
finansowania
który dzieli się ze mną pieniędzmi za
sukces, jakim jest przyprowadzenie
klienta, który będzie związany z bankiem na kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat.
Dlaczego zdecydował się pan zostać
ekspertem kredytowym? Czy to intratny
zawód?
Oj, to bardzo długa historia, której początki sięgają mojego pobytu
w Wielkiej Brytanii. Wracając do Polski nie bardzo wiedziałem, co będę ro-

empatii, tylko przybyło mi siwych włosów ze stresu.
Czym różni się ekspert kredytowy
od doradcy, czy to nie jest to samo?
Generalnie to jest to samo, ale kilka
lat temu rząd chciał zlikwidować nasz
zawód. Idąc na kompromis pozostawił nas, pośredników, w spokoju, tylko
zakazał nam używania słowa doradca,
więc musimy być teraz ekspertami.
Jakie cechy charakteru powinien mieć
dobry ekspert kredytowy?

Według mnie powinien być uczciwy, kompetentny, potrafiący zrozumieć różnych klientów. Zdarzyła mi
się sytuacja, że wynegocjowałem
klientowi bardzo dobre warunki, ale
on chciał zmniejszyć przyznany kredyt. Mógł zrobić to w dwojaki sposób:
wziąć kredyt i następnego dnia spłacić część lub zawnioskować o zmianę przyznanego kredytu. Nie dało
się go przekonać, że ta druga opcja
niesie ze sobą zmianę oprocentowania. Tym sposobem klient zapłaci
o 16 000 zł więcej, niż gdyby wziął
kredyt i następnego dnia go spłacił.
Musiałem uszanować jego zdanie, ale
przyznam, że długo nie mogłem się
z tym pogodzić.
Czy w obecnej sytuacji gospodarczej
związanej z pandemią doradcy mają
więcej pracy, tzn. klientów z problemami
kredytowymi?
Tak, słyszałem, że niektórzy mają
więcej pracy. Ja zawsze miałem jej
bardzo dużo. Myślę, że rynek potrzebuje dobrych ekspertów i oni zawsze
będą mieli wzięcie.
Jak doradca kredytowy może pomóc
w pandemii?
Przede wszystkim znając się na
tym, co robi – nie można zamykać
się na znajomość kredytów w jednym
banku. W obecnej sytuacji są banki,
które nie akceptują np. dochodu z gastronomii, a są takie, które akceptują.
Właśnie w ten sposób możemy pomóc, znając ofertę każdego banku.
Jak wygląda pana współpraca jako doradcy kredytowego z klientem i jakie taki
układ ma zalety?
Zalet jest bardzo dużo, my nie jesteśmy pracownikami jednego banku i nie musimy mówić, że dany bank
ma dobre oprocentowanie, jeśli go nie
ma. Klieci spotykają się często w godzinach wieczornych lub w weekendy, a to nie jest możliwe, kiedy idą
bezpośrednio do banku. Ja mam ta-
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fot. Sebastian Stasiuk

ki model biznesu, że klient dostarcza
mi dokumenty, których ja sam nie jestem w stanie zdobyć, resztę wymaga-

Chyba z każdego, począwszy od nauczycieli, kończąc na pracownikach korporacji. Mam też sporo klientów, którzy

Nie jesteśmy pracownikami jednego
banku i nie musimy mówić, że dany bank
ma dobre oprocentowanie, jeśli go nie ma
nych papierów załatwiam ja sam, jadę
do geodezji po dokumenty dotyczące
danej nieruchomości i wiele innych
rzeczy.
Z jakiego sektora gospodarczego ma
pan najwięcej klientów? Czy są to może
jednak klienci prywatni?
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prowadzą działalność gospodarczą.
Czy klient może być pewny, że jego dane
osobiste i finansowe są bezpieczne?
Oczywiście! Kiedyś trafił do mnie
klient, który znalazł mnie w internecie.
Powiedział, że zajmuje się telekomunikacją i nie chce iść do dużego pośred-

nika, gdyż boi się, że jego dane wypłyną do innego podmiotu. Nie mógłbym
sobie pozwolić, by cokolwiek się stało z danymi klientów. Nas, pośredników, również obowiązuje RODO,
ale gdy nawet jeszcze nie było ustawy o ochronie danych osobowy, wypłynięcie danych na zewnątrz byłoby
katastrofą.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas rozmowy z doradcą kredytowym?
Czasami warto pójść do dwóch
różnych osób, by skonfrontować to,
co powiedziały. Myślę, że da się wyczuć, czy dana osoba zna się na tym,
co robi. Jeśli odpowiada na pytania
i przy tym wydaje się prawdziwa, to
można jej zaufać.
Co jest dla pana najważniejsze?
Dobro klienta – robię wszystko, by
klient dostał najlepszy kredyt możliwy
do otrzymania w danym czasie. Bywa jednak, że trzeba robić wszystko,
by klient otrzymał w ogóle jakikolwiek
kredyt. Sytuacje są przeróżne, zarówno z dochodami klienta, jak i nieruchomościami, które są kupowane. Co
człowiek, to inna historia.
Czy pana zdaniem warto przynależeć do
organizacji skupiającej przedsiębiorców
i czy wynikają z tego jakieś konkretne
korzyści dla firmy?
Warto, warto się rozwijać, poznawać innych ludzi. Warto słuchać bardziej doświadczonych i warto dzielić
się swoim doświadczeniem. Kiedyś
jeden z moich znajomych powiedział,
że przypływ podnosi wszystkie łodzie. Przynależność do takich organizacji przynosi wiele pożytku, czasem w krótkim czasie, a czasem trzeba
poczekać.
Jak i gdzie najbardziej lubi pan wypoczywać?
Sport pozwala mi na zapomnienie
o pracy, która jest obciążona ogromnym stresem. Czasu wolnego niestety
nie mam zbyt wiele, ponieważ w ostatnich latach mam tyle pracy, że każda
sobota jest zajęta. Kiedy już moja głowa jest bardzo przeciążona, lubię wyjeżdżać na Podlasie – tam na rowerze
spędzam wspaniały czas.
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Przywództwo oparte na sercu
– Zauważyłam, że efektywni przywódcy, prezesi i managerowie coraz częściej
zaczynają rezygnować z tradycyjnego, hierarchicznego stylu prowadzenia
organizacji i wracają do fundamentalnego aspektu biznesu – budowania prawdziwych, długoterminowych relacji, zarówno z klientami, jak i zespołem – mówi
Beata Gogulska, Prezes Zarządu QUANTUM Polska.
Beata Gogulska,
Prezes Zarządu QUANTUM Polska

fot. Sebastian Stasiuk

Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Czym kieruje się pani w prowadzeniu
biznesu?
Uwielbiam pracować z ludźmi,
choć w dzisiejszych czasach nie jest to
takie proste, ponieważ często oczekują więcej od innych niż od siebie. Widoczny jest też brak pokory, ale nie
zniechęca mnie to do budowania zespołów i dalszej pracy. Wieloletnie
doświadczenie pokazało mi, że prowadzenie biznesu wiąże się z różnymi
stylami przywództwa. Jedni budują je
na hierarchii, inni wybierają przywództwo oparte na prowadzeniu sercem
(z ang. Heart-Center Leadership). Ten
drugi styl stosuję z przyjemnością i jest
mi on bliski. W pracy z klientami mam
zasadę, żeby służyć im, jak najlepiej

potrafię – i za to jest również odpowiedzialny zespół, którym zarządzam.
Takie podejście tworzy dobrą atmosferę w naszej organizacji oraz wywołuje zadowolenie naszych klientów, którzy chętnie do nas wracają po kolejne
produkty oraz rekomendują nas swojej rodzinie czy znajomym, co tworzy
długoterminowe relacje, a nie szybki zysk. Korzyści z takiego podejścia
są obopólne. Należy do nich również
moje osobiste zadowolenie i satysfakcja z wykonywanej pracy.
Zauważyłam, że efektywni przywódcy, prezesi i managerowie coraz częściej zaczynają rezygnować
z tradycyjnego, hierarchicznego stylu prowadzenia organizacji i wra-

cają do fundamentalnego aspektu
biznesu – budowania prawdziwych,
długoterminowych relacji, zarówno
z klientami, jak i zespołem. Cieszy
mnie, że na pierwszym miejscu jest
człowiek, a później skupiamy się na
liczbach, targetach, wynikach oraz
statystykach.
Jak zacząć stosować w swojej firmie
przywództwo oparte „na sercu”?
Wymienię tu kilka kluczowych
zasad:
1. Zawsze przyznawaj się do błędów
i mów prawdę oraz oczekuj tego
samego.
2. Zatrudniając nowe osoby do zespołu, zwracaj uwagę na ich wartości.
Wyznawanie podobnych wartości
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to podstawa, bo umiejętności zawsze możesz ich nauczyć.
3. Zainwestuj w rozwój, zarówno swój,
jak i swoich ludzi. Postaw na długoterminowe bogactwo, a nie szybki zysk.
4. Uwierz, że za działaniami twoich
ludzi, nie tylko tymi udanymi, zawsze mogą stać dobre intencje.
5. Zawsze oczekuj najlepszego.
6. Zdecyduj się wywrzeć jak najlepszy wpływ na życie swoich klientów
i współpracowników.
7. Dobre nastawienie to klucz do
sukcesu.
Jakie cechy są ważne w pani branży?
To cechy, które pomagają w skutecznym prowadzeniu biznesu: zdolności przywódcze, wewnętrzna motywacja, dobre nastawienie, umiejętność
zmiany planów, żelazna dyscyplina,
kreatywność i innowacyjność, pewność siebie i odwaga.
Czy pandemia wpłynęła na wasz biznes?
Najważniejsze to być świadomym,
że, po pierwsze, nie ty decydujesz, kiedy nadejdzie kryzys. Po drugie, jak
powiedział Heraklit z Efezu, „jedyną
stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. Po
trzecie, wszystko jest tymczasowe.
Wróćmy do kryzysu w biznesie.
Słowo „kryzys” (w języku chińskim
weiji) składa się z dwóch znaków;
pierwszy z nich oznacza niebezpieczeństwo lub zagrożenie, drugi natomiast to początek nowej drogi lub
szansa. I to od ciebie zależy, na czym
skupisz uwagę.
Na kryzys trzeba być przygotowanym, bo załamanie co jakiś czas spotyka każdą firmę. Człowiek również
przechodzi takie kryzysy w życiu osobistym, rodzinnym, zdrowotnym czy

sować do nowych sytuacji. Kiedy wybuchła pandemia, pewnie w każdym
z nas pojawił się strach czy niepokój.
Moje nastawienie było takie, że trzeba
działać dalej i podejść do tego w taki sposób, jakby miało to nigdy nie
minąć.
Wszystko jest tymczasowe – ja to
nazywam wektorem czasu przemijania i podchodzę do tego tak: „pa-

Każda sytuacja kryzysowa w twoim życiu
lub biznesie pokazuje, kim naprawdę
jesteś i daje kolejne możliwości rozwoju
miętaj, to również minie”. Ta zasada towarzyszy mi w życiu zarówno
w dobrych, jak i tych trudniejszych
chwilach, co pozwala czerpać radość,
kiedy wszystko układa się pomyślnie,
a także ułatwia przejście drogi, kiedy
napotyka się te trudne momenty i zawsze pamiętam o tym, że przeszkody
są drogą.
Jak kształtuje się wasza obecna sytuacja?
Zapotrzebowanie rynku, pomimo
sytuacji, jest nawet większe niż wcześniej. Może to dlatego, że podniósł się
poziom wiedzy prozdrowotnej, ludzie
dbają o siebie bardziej niż do tej pory, mieli czas na refleksję i opamiętanie się w biegu. E-handel to klucz do
postcovidowej rzeczywistości i coś mi
się wydaje, że proces zmiany nie jest
wcale ukończony.
Jaka będzie przyszłość?

Powołaliśmy fundację, która otacza
opieką porzucone zwierzęta i znajduje im
nowe przyjazne domy i opiekunów
finansowym. To, na co mamy wpływ,
to jak na nie zareagujemy. Uważam,
że jeśli jest problem, to również istnieje rozwiązanie. Nie ma wyzwania, którego nie możesz pokonać – wystarczy,
że będziesz wytrwały. Każda sytuacja
kryzysowa w twoim życiu lub biznesie
pokazuje, kim naprawdę jesteś i daje
kolejne możliwości rozwoju.
Kiedy wiesz, że zmiana to jedna
stała w życiu, łatwiej jest się dosto-
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nym gronie ludzi pełnych optymizmu
i motywacji do działania pomimo
okoliczności.
Jak kształtuje się obecne zapotrzebowanie na produkty Quantum?
Skupiamy się na teraźniejszości,
na tym, co możemy zrobić w danych
warunkach i patrzymy w przyszłość
z nadzieją. Utrzymujemy oczekiwaną
dynamikę sprzedaży i wprowadzamy

Życie jest nieprzewidywalne i nikt
tego nie wie. Opierając się na faktach,
można wierzyć, że będzie po prostu…
dobrze. Po każdej burzy zawsze wychodzi słońce. Wierzę, że i tym razem
uda nam się otrząsnąć z tego, czego
doświadczamy, że jako ludzkość wyciągniemy wnioski i odrobimy lekcję.
Życzę nam sukcesów i cieszy mnie
fakt osobistego spotkania, które już
niebawem się odbędzie w tak cudow-

nowe produkty, które mają pozytywny
wpływ na jakość i komfort życia Polaków, co nas bardzo cieszy.
Skąd w pani tyle mocy i energii. Skąd
pani bierze ten zapał?
Lubię robić wartościowe rzeczy
i każdego dnia jestem wdzięczna za
kolejne możliwości, które daje mi życie. Motywację dają mi przyjaciele
i otaczające mnie zwierzęta. Mam to
szczęście, że zarządzam stadniną i by
naładować akumulatory, zajmuję się
gromadą koni, psów i kotów – które
wcześniej miały pecha i trafiły w ręce
nieodpowiednich ludzi. Powołaliśmy
fundację, która otacza opieką porzucone zwierzęta i znajduje im nowe
przyjazne domy i opiekunów. Dbamy
o ich komfort życia i pomagamy z powrotem zaufać człowiekowi.
Jakie są pani plany?
Poza oczywistym rozwojem biznesu bardzo mocno rozwijamy naszą
działalność w ramach Fundacji King.
To projekt, któremu poświęcam całe
swoje serce. Chcę, by kolejne miesiące
były nowym początkiem nie tylko dla
ludzi, ale także dla zwierząt z naszego
ośrodka. Mam ambitny plan, który na
pewno nie zostanie pominięty przez
media – proszę się spodziewać, że
Fundacja King stanie się kolejnym powodem do naszego spotkania w przyszłym roku na tej samej gali.
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Przyjemność pisania
Pisanie piórem jest naprawdę przyjemne i wcale nie takie trudne. Głębiej skupiamy się
wtedy na pisanym tekście, wyglądzie liter, dłużej zastanawiamy się nad wagą każdego
słowa, a więc przekazem, jaki niesie. Pisanie piórem dodaje prestiżu i pewności siebie.
Kiedy już posiądziemy tę sztukę, okazać się może, że nie chcemy już tak często wracać
do szybkiego klikania na klawiaturze – mówi Iwona Jagielska-Piwińska, Prezes Zarządu Bazarnik Sp. z o.o.
Rozmawiała IZABELA WŁODARCZYK
Czy w cyfrowym świecie pisze się jeszcze wiecznym piórem?
Wydawać by się mogło, że pióro
wieczne to archaiczny, zapomniany
przedmiot, a wcale tak nie jest. Firmie Bazarnik z roku na rok przybywa
klientów zainteresowanych piórami
wiecznymi – czy to tymi standardowymi do codziennego pisania, jak Parker,
Waterman i Sheaffer, czy kolekcjami
limitowanymi i specjalnymi z Montblanc, Aurory, Carandache i Pelikana,
które kolekcjonerzy nabywają do swoich zbiorów lub traktują jako pewną
lokatę kapitału w niepewnych czasach.

Pióro wieczne lub pióro kulkowe
(które działa jak długopis, ale zawarty
w nim atrament daje wrażenie pisania
piórem wiecznym) to niezawodny prezent dla prezesa, dyrektora, prawnika,
lekarza czy nauczyciela. Pióro opatrzone indywidualnym grawerunkiem
laserowym, personalizacją imienną
czy grawerowaną tabliczką z dedykacją jest doskonałym pomysłem na
uczczenie ważnych życiowych chwil,
od narodzin przez kolejne urodziny,
maturę, obronę pracy magisterskiej,
awans zawodowy i tym podobne. Eleganckie pióro z grawerowanym lo-

go to również idealny upominek firmowy dla kontrahentów i klientów
korporacyjnych.
Zainteresowały mnie pióra limitowane.
Czym różnią się od tych zwyczajnych?
Edycje limitowane to najbardziej
wyróżniające się kolekcje piór wiecznych, posiadające swój indywidualny
charakter. Skierowane są do wyjątkowych osób o wyrafinowanych gustach i zainteresowaniach. Na egzemplarzach z limitowanych edycji tworzonych pieczołowicie w najlepszych
fabrykach piśmiennych wydarzenia
historyczne, życiorysy czy niewiary-
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godne miejsca na Ziemi są opisywane i upamiętniane przy wykorzystaniu symboli, kształtów i ornamentów.
Każdy limitowany egzemplarz posiada indywidualny, niepowtarzalny
numer krótkiej zazwyczaj serii produkcyjnej. Takie limitowane edycje
są poszukiwane przez kolekcjonerów
na całym świecie i już same w sobie
stanowią atrakcyjną lokatę kapitału,
a ich sentymentalna wartość nie pozostaje bez znaczenia. Można powiedzieć, że poszukiwanie takiego pióra limitowanego to podróż po galerii
najbardziej pożądanych dzieł sztuki
piśmienniczej.
Jakie to na przykład modele?
W bieżącym roku kolekcje limitowane z marki Montblanc to dwa pióra
specjalne, poświęcone Napoleonowi
Bonaparte oraz dedykowane powieści
Juliusza Verne’a „W 80 dni dookoła
świata”.
Montblanc Patron of Art Homage Bonaparte to pióro, w którym zawarte zostały najważniejsze symbole kojarzące się z francuskim cesarzem. Ciemnoniebieski kolor lakieru
ozdobiony został wzorem ze złotych
pszczół. Inspiracją dla takiego wykończenia był tron Napoleona z Fontaine
bleau. Klip pióra, który ma kształt
miecza, ozdobiony jest w górnej części
grawerem napoleońskiego „N”.
Pióro Montblanc „W 80 dni dookoła świata” nawiązuje do pierwszej części podróży Fileasa Fogga, głównego
bohatera. Podróżuje on wówczas parowcem z Londynu do Bombaju, przemierzając Morze Śródziemne i Kanał
Sueski. Skuwka jest więc zdobiona
grawerem przedstawiającym morskie
fale oraz parostatek. Na górnym pierścieniu skuwki wygrawerowano cyfry
18 oraz 80. Pierwsza z nich symbolizuje liczbę dni, które upłynęły głównemu bohaterowi na dopłynięciu z Londynu do Bombaju. Druga wskazuje,
w ciągu ilu dni główny bohater książki
Juliusza Verne’a objechał świat.
Inne marki piśmiennicze także nie
pozostają w tyle jeśli chodzi o kreację
piór limitowanych. Włoska manufak-
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tura Marlen w tym roku postanowiła
uczcić 80. rocznicę śmierci wybitnego
polskiego pianisty, kompozytora i polityka Ignacego Jana Paderewskiego.
Liczba dostępnych piór wiecznych
wynosi właśnie 80 sztuk. Każde pióro ma wygrawerowany unikatowy numer i wraz z certyfikatem umieszczone
jest w pięknym pudełku. Marka Graf
von Faber Castell na motyw pióra roku 2021 wybrała średniowiecznych
rycerzy, a każdy egzemplarz tej serii,
podobnie jak w przypadku rycerskich
mieczy, charakteryzuje się unikatowym wzorem.
Część czytelników piórem wiecznym pisała lub chociaż próbowała pisać. Mnie
osobiście zmuszano do tego we wczesnych klasach podstawówki. Pisałam,
jak chyba wszyscy w klasie, chińską
podróbką Parkera 51. W jaki sposób
przekonałaby pani tego, kto nigdy piórem nie pisał, aby wziął je do ręki?
Proszę mi wierzyć, pisanie piórem
jest naprawdę przyjemne i wcale nie
takie trudne. Głębiej skupiamy się wtedy na pisanym tekście, wyglądzie liter,
dłużej zastanawiamy się nad wagą
każdego słowa, a więc przekazem, jaki niesie. Pisanie piórem dodaje pres
tiżu i pewności siebie. Kiedy już posiądziemy tę sztukę, okazać się może,
że nie chcemy już tak często wracać
do szybkiego klikania na klawiaturze.
W ostatnich latach pojawiło się wiele

W czasie pandemii okazało się, że kaligrafia niweluje stres, uspokaja i jest doskonałym sposobem na kreatywne spędzenie
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szkół i warsztatów kaligrafii, czyli nauki pięknego pisania i coraz więcej jest
chętnych do takiej nauki. W czasie
pandemii okazało się, że kaligrafia niweluje stres, uspokaja i jest doskonałym sposobem na kreatywne spędzenie
czasu z dziećmi. Dalej, podpisywanie
i parafowanie umów biznesowych najlepiej wychodzi i dobrze wygląda, jeśli uczynimy to właśnie piórem wiecznym. W ubiegłym roku dla Klubu Integracji Europejskiej organizowaliśmy
Warsztaty Kaligrafii online. Znany
krakowski kaligraf, Grzegorz Barasiński, zadał uczniom tych zajęć pracę domową, aby wykaligrafowali cytat
„Vita sine litteris mors est et hominis
vivi sepultura”, co w wolnym tłumaczeniu oznacza „Życie bez kaligrafii
to śmierć i mogiła żywego człowieka”.
I to chyba jest najkrótsza i najdosadniejsza odpowiedź, dlaczego warto pisać piórem wiecznym.
A co do historycznego pióra Parker 51, to właśnie w tym roku producent na wyraźną prośbę użytkowników wrócił do produkcji tego kultowego modelu, będącego kiedyś szczytem
nowoczesności, wyprzedzającym swoją epokę, a który teraz doczekał się
renesansu.
Nabój czy kałamarz? Kałamarz wydaje
się bardziej stylowy (ładnie prezentuje
się na biurku), jednak nabieranie atramentu z kałamarza niesie ryzyko rozlania. Natomiast gdy zabieramy pióro ze
sobą, to bardziej praktyczne wydają się
naboje...
No i właśnie odpowiedziała pani na to pytanie. Świadomy miłośnik
piór wiecznych powinien mieć do dyspozycji co najmniej dwa pióra wieczne – jedno elegancko prezentujące się
na biurku razem z kałamarzem z atramentem – i tu zwracam uwagę na modele posiadające wbudowany na stałe,
zintegrowany tłoczek, którym w łatwy
sposób bez konieczności rozkręcania
pióra możemy napełnić pióro atramentem. W tej technologii najwięcej
piór produkują Montblanc i Pelikan.
Pozostałe marki oferują pióra wieczne
zazwyczaj z podwójnym, wymiennym
systemem napełniania – na tłoczek zewnętrzny i na naboje. Istotne jest, aby
do pióra danej marki używać zawsze
nabojów tej samej produkcji.
Jak wybrać atrament?
Odpowiem krótko: ładny. Firma
Bazarnik w swojej ofercie ma tylko
sprawdzone, wysokiej jakości atramenty do piór. Dlatego, kupując u nas

Twarze

Aby odwzorować podpis odręczny właściciela w pieczątce, trzeba go przeskanować
na profesjonalnym skanerze, odtworzyć
komputerowo, a następnie wygrawerować
poprzez przeniesienie pliku z projektem
do urządzenia grawerskiego
atrament, klient ma zawsze gwarancję
doskonałych parametrów. Poza wieloma, często „wyskokowymi”, kolorami, producenci prześcigają się w coraz piękniejszych szklanych flakonach,
w których podawane są atramenty.
Niezależnie od rodzaju stosowanego
atramentu, choć szczególnie przy pigmentowym należy dbać o swoje pióro niczym o własny samochód, trzeba poddawać je co jakiś czas przeglądom. Przede wszystkim radzimy, aby
raz na jakiś czas wymoczyć pióro kilkakrotnie w ciepłej wodzie, tak aby zaschnięty atrament rozpuścił się i wypłynął ze stalówki.
Pytam ciągle o pióra, a w waszej ofercie
są przecież i inne produkty…
Jesteśmy liderem personalizowanych usług – wizytówek ze specjalnymi uszlachetnieniami o druk wypukły,
lakier UV, zaokrąglone rogi, foliowanie. Produkujemy pieczątki imienne,
firmowe, datowniki z treścią, suche
pieczęci czy pieczątki w technologii
wielokolorowej. Proponowane przez
nas pieczątki to najbardziej wytrzymałe na rynku produkty marki Trodat,
które jako pierwsi wprowadziliśmy na
polski rynek. Są to automaty dające
gwarancję nawet do 400 tysięcy odbić
obudowy. Płytki tekstowe wykonywane
w nowoczesnej technologii laserowej
to gwarancja dokładnego i widocznego odbicia, także małych czcionek
i elementów logo. Dzięki technologii
laserowej istnieje również możliwość
zabezpieczenia ważnych stempli metodą UV oraz precyzyjnego odtworzenia wykaligrafowanego podpisu i zamknięcia go w formie faksymile.
A właśnie chcę spytać o faksymile!
W dobie podpisu elektronicznego wydają się jeszcze bardziej anachroniczne od
piór wiecznych.
Nie zgodzę się z panią, podpis ręczny, zarówno pełen, jak i w formie skróconej (czyli parafka) wciąż są bardzo

często używane i weryfikowane na pismach urzędowych czy umowach. Nie
każdy ma bowiem możliwość i potrzebę używania kwalifikowanego podpisu
elektronicznego. Faksymile możemy
zamknąć właśnie w formie pieczątki. Aby odwzorować podpis odręczny właściciela w pieczątce, trzeba go
przeskanować na profesjonalnym
skanerze, odtworzyć komputerowo,
a następnie wygrawerować poprzez
przeniesienie pliku z projektem do
urządzenia grawerskiego. Najlepsze
i najbardziej dokładne odtworzenie
faksymile daje laser do znakowania
i cięcia, np. Speedy firmy Trotec, na
którym wykonywane są wszystkie zamawiane w firmie Bazarnik pieczątki.
W przyszłym roku firma Bazarnik będzie
obchodzić stulecie istnienia. Niewiele
jest w Polsce firm o tak długiej historii.
Czy może ją pani przybliżyć?
Firma założona w 1922 roku przez
Kazimierza Bazarnika, przez kolejne lata prowadzona przez jego syna,
Wojciecha Bazarnika, cały czas nierozerwalnie wpisuje się w historię Warszawy. Przetrwaliśmy drugą wojnę
światową, komunizm i niedawną pandemię, jesteśmy stałym, znaczącym
punktem na mapie Warszawy. Przez te
dziesiątki lat wielu klientów obdarzyło
nas zaufaniem. Wśród nich są najwyższe urzędy państwowe, instytucje, wiodące polskie i zagraniczne firmy, a także przedstawiciele wolnych zawodów.
W swojej działalności wykorzystujemy
zarówno wieloletnie doświadczenia,
jak i tradycyjne wartości kupieckie,
które w połączeniu z nowoczesnymi
technikami produkcji i sprzedaży oraz
kompetentnym zespołem pracowników i profesjonalną obsługą klienta
budują zaufanie i zadowolenie naszych odbiorców. Należymy do grona
najlepszych specjalistów w dziedzinie
sprzedaży piór wiecznych, ekskluzywnych upominków oraz najwyższej ja-
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kości personalizowanych usług. Miło jest nam poinformować, iż jako
jedyna firma stemplarska dwukrotnie otrzymaliśmy przyznawany przez
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i BCC Złoty Medal Europejski
za usługi świadczone na najwyższym,
europejskim poziomie.
Odkąd pamiętam, wasz sklep był na
Nowym Świecie w Warszawie, obecnie
jesteście w Galerii LIM hotelu Marriott
w Alejach Jerozolimskich. Dlaczego
właśnie to miejsce?
Przez wiele lat nasz salon sprzedaży piór wiecznych mieścił się na ulicy
Nowy Świat 66. Z powodu remontu
kamienicy pod tym adresem musieliśmy przenieść się w inne miejsce. Wybór padł na niewielki, butikowy, kameralny pasaż właśnie przy tym hotelu.
Mieliśmy tu być na chwilę, a zostaliśmy na dużo dłużej, przede wszystkim
dlatego, że w międzyczasie zmienił się
rynek i jego otoczenie. Do głosu coraz mocniej zaczął dochodzić internet
i sprzedaż tym kanałem, zaś sam Nowy Świat zmienił się bardziej w ulicę
restauracyjną. Galeria LIM to dobre
miejsce ze względu na bliskość biznesu. Jest w tej okolicy wiele biurowców, a w nich firm, które obsługujemy;
są ministerstwa i urzędy centralne, do
których docieramy ze swoim asortymentem; naprzeciwko jest Dworzec
Centralny, a więc nasi pozawarszawscy klienci mają do nas kilka kroków.
Przy hotelu i pod nim znajduje się parking podziemny, na którym nasi klienci
mogą zaparkować nieodpłatnie. Lubią
do nas wpadać także polscy i zagraniczni goście hotelowi oraz pacjenci
i personel znajdującego się w biurowcu Centrum Medycznego Lux Med.
Jednocześnie wciąż mocno rozwija się
sprzedaż internetowa przez nasz sklep
na www.bazarnik.pl. Mamy jednak
grono naszych stałych, wiernych klientów, którzy nie wyobrażają sobie zakupów w innej formie niż tradycyjna,
dlatego cieszymy się, że pandemiczne
obostrzenia zostały zniesione i możemy się z nimi spotykać osobiście.
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Firma założona w 1922 roku przez
Kazimierza Bazarnika, przez kolejne
lata prowadzona przez jego syna,
Wojciecha Bazarnika, cały czas nierozerwalnie wpisuje się w historię
Warszawy.
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Gospodarka ruszyła –
czas na analizy i działania
– Uważam, że zarówno dla przedsiębiorców, jak i księgowych, okres ten był i nadal
jest niełatwy. Skutki pandemii będą jeszcze długo odczuwalne. Z ogólnodostępnych
danych wynika, że gospodarka ruszyła do przodu. Bądźmy więc dobrej myśli,
jak w słowach znanej piosenki „a po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój” – mówi Ewa
Jakubczyk-Cały, partner zarządzający PKF Consult.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
PKF to dziś jedna z największych i najbardziej poważanych firm audytorsko-konsultingowych na polskim rynku. Jak zaczęła
się wasza prawie trzydziestoletnia działalność?
Firma PKF powstała w 1993 roku
pod nazwą A&E Consult. To były czasy wielkiej transformacji polskiej gospodarki, czasy wielkich wyzwań i szans,
wprowadzania normalności w stosunki
gospodarcze. Po latach gospodarki zarządzanej centralnie, wszechobecnych
przedsiębiorstw państwowych, pejoratywnego postrzegania przedsiębiorców
jako kombinatorów i krwiopijców, wreszcie dostrzeżono znaczenie kreatywności
biznesowej drobnych przedsiębiorców
dla sytuacji społeczno-ekonomicznej
w Polsce.
Początkowo, jako mikro firma konsultingowa zatrudniająca założycieli
i kilku ekspertów, wspieraliśmy rządzących w dokonywaniu zmian, współtworzyliśmy nowe strategie biznesowe, doradzaliśmy w restrukturyzacjach przedsiębiorstw, a nawet całych branż, jak na
przykład w przypadku górnictwa, cu-
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krownictwa, przemysłu maszynowego.
Wspomagaliśmy komercjalizację i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych
jako doradca Ministra Przekształceń
Własnościowych. Odrębną linią biznesową był audyt finansowy, którego jakość i wiarygodność w okresie zmian
właścicielskich, przejęć, fuzji, konsolidacji biznesów była warunkiem zaufania inwestorów do realizacji transakcji.
Powstanie w Polsce rynku kapitałowego
pozwoliło na aktywny udział naszych
audytorów, ekspertów branżowych w realizacji wielu usług związanych z wycenami, analizami lub audytem finansowym. Wszystko to umożliwiało przedsiębiorcom rozwój, pozyskanie kapitału
poprzez giełdę, alternatywny rynek New
Connect lub od inwestorów branżowych. Wraz z przystąpieniem do dużej
międzynarodowej sieci PKF International byliśmy w stanie obsługiwać transakcje również w skali międzynarodowej.
Obecnie PKF zatrudnia w Polsce ponad
200 ekspertów, audytorów finansowych,
doradców podatkowych, adwokatów,
radców prawnych, analityków finan-

sowych, księgowych, specjalistów kadr
i płac oraz kontrolingu. To już „fabryka kompetencji”, bo w naszych kancelariach audytorskich, prawnych, doradztwa podatkowego, biurach rachunkowych realizujemy praktyki i aplikacje dla
adeptów tych wolnych zawodów, którzy
przy wsparciu naszych doświadczonych
ekspertów i partnerów tworzą nowe pokolenie osób wspierających przedsiębiorców w Polsce w zakresie zagadnień
prawnych, podatkowych, finansowych
i księgowych.
PKF nadal działa jako spółka komandytowa, nawet po zmianach podatkowych obowiązujących od 1 maja 2021 roku. Dużo

się mówiło o zmianach, które miały
uczynić tę formę spółki mało atrakcyjną,
jednak zdecydowaliście się przy niej pozostać. Dlaczego?
Dokonaliśmy wielu analiz, aby
podjąć decyzję dotyczącą zmiany formy prawnej. W swej istocie nowe regulacje nakazały nam odpowiedzieć
sobie na pytania: czy jesteśmy gotowi wziąć na siebie, jako partnerzy
PKF, odpowiedzialność za zobowią-
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zania firmy całym majątkiem osobistym? Czy i jak możemy asekurować
to ryzyko? Jaki jest koszt tego ryzyka
w porównaniu do korzyści w przypadku podjęcia decyzji o przekształceniu
PKF ze spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością,
bezpośrednio w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością? Nasza decyzja polegała na tym, że pozostając
przy spółce komandytowej – jej partnerzy przyjęli rolę komplementariusza
w miejsce spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jednocześnie asekurując ryzyka przez wzmożenie funkcji zarządzania i monitoringu jakości
usług, a także ubezpieczenia. Uznaliśmy, że długotrwały efekt wzrostu
poziomu usług, jakości i efektywności
zarządzania firmą jest więcej wart niż
koszt obciążeń podatkowych oraz ryzyka asekurowanego ubezpieczeniem.
Ośmieliłam się zadać to pytanie, bo
zauważyłam, że wiedzą dzielicie się
chętnie. Regularnie na waszej stronie
pojawiają się alerty podatkowe i prawne, publikujemy je też na łamach magazynu „przedsiębiorcy@eu”. Bardzo
konkretne i nieraz bardzo szczegółowe.
Nie boicie się, że pozbawicie się przez
to pracy? W końcu ta wiedza to wasze
know-how.
Informacje, jakie podajemy w naszych alertach, to w zasadzie wierzchołek góry lodowej, zaledwie ułamek
tego, co trzeba poznać, przeanalizować i dopiero potem przełożyć na sytuację danego klienta.
Dzielimy się tą wiedzą, aby nasi klienci i osoby zainteresowane na
bieżąco otrzymywały najważniejsze
informacje prawno-podatkowe i rachunkowe, które w natłoku informacji i spraw, jakimi zajmują się każdego dnia, mogłyby umknąć ich uwadze.
Poza tym dynamika zmian w ostatnim
czasie nabrała ogromnego tempa, zarówno pod względem ilości, jak i zakresu podlegających jej zagadnień.
Dzięki alertom pomagamy przygotować się do zmian, wskazujemy przedsiębiorcom korzyści, przyczyniamy
się do zmniejszenia lub likwidacji ryzyka. Jednocześnie pokazujemy też
naszym klientom, że możemy udzielić im profesjonalnego wsparcia, jeśli
nie mają czasu i odpowiednich zasobów, aby przygotować się we własnym
zakresie do zmian prawnych czy też
podatkowych w odpowiednim czasie,
przemyśleć strategie podatkowe czy

też finansowe, ocenić ryzyka prawne
i ekonomiczne.
Chciałabym też spytać o to, co nieelegancko nazywa się „biegunką legislacyjną”. Nie jest to nowy problem, ale
w ostatnich latach nasilił się. Jest to
dla was kłopot, czy może, choć nie jest
to dobre dla gospodarki, to akurat dla firmy doradczej tak, bo generuje zlecenia?
Faktycznie, jak wspomniałam
wcześniej, dynamika zmian jest bardzo duża. Oczywiście nie wszystkie
wprowadzane zmiany są niedobre dla
gospodarki, ale prawdą jest, że pośpiech i brak szerokich analiz i konsultacji społecznych niestety odbija się
na jakości wprowadzanych rozwiązań.
Nie postrzegamy tej sytuacji jedynie jako szansy na większą liczbę
zleceń. Sami, jako grupa spółek PKF
w Polsce, jesteśmy częścią życia gospodarczego i wprowadzane zmiany
dotykają nas bezpośrednio, poza tym
mają również wpływ na zwiększenie
ryzyka prowadzonej działalności.
Wśród tematów poruszanych w waszych
alertach podatkowych temat cen transferowych wraca jak bumerang. Oferujecie nawet pełny outsourcing w zakresie
tej usługi.
To jeden z tych obszarów, w których od 2017 roku było sporo zmian.
Można powiedzieć, że praktycznie
z każdym kolejnym rokiem zasady realizowania tych obowiązków ulegają
nowelizacji. Mocno uczulamy klientów na ten obszar, bo od dłuższego
już czasu jest to jeden z priorytetów
dla organów kontroli podatkowej. Poza tym wiąże się z nim też składanie
rocznych informacji TPR, zaniedbanie tego obowiązku może skutkować
odpowiedzialnością karno-skarbową.
Zwracamy uwagę klientom i osobom
potencjalnie zainteresowanym naszymi usługami na konieczność dokonywania analiz rynkowych cen przed
wdrożeniem transakcji z podmiotem
powiązanym. W sytuacji, gdy takie
analizy są przygotowywane post factum, tj. w związku z przygotowywaniem dokumentacji cen transferowych, wyniki mogą odbiegać od wcześniejszych oczekiwań, co pociąga za
sobą konieczność korekty cen.
Outsourcing obowiązków w zakresie cen transferowych jest odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów,
aby w sposób kompleksowy cały ten
obszar obowiązków przekazać wyspecjalizowanemu podmiotowi. W ten
sposób podatnik nie pozostaje zdany
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na samego siebie i nękany trudnymi
do zrealizowania terminami. Dzięki naszemu dostępowi do wyspecjalizowanych baz danych finansowych
klient otrzymuje rzetelnie przygotowaną dokumentację cen transferowych. Wszystko zostaje zrealizowane kompleksowo i na czas. Ponadto
w ramach tej usługi ma możliwość
konsultowania i weryfikowania warunków rynkowych, zanim podejmie
określone transakcje z podmiotami
powiązanym.
Skoro jesteśmy już przy outsourcingu
usług, wiem, że świadczycie również
usługi outsourcingu ksiąg oraz kadr
i płac. Z czym tak naprawdę musieli się
zmierzyć księgowi i biura rachunkowe
w ostatnich dwóch latach?
Przede wszystkim, najpierw musieliśmy się zmierzyć, zarówno my, jak
i klienci, ze zmianą formy pracy na
zdalną. Oceniam, że wszyscy szybko się przyzwyczailiśmy do nowej sytuacji, wdrożyliśmy narzędzia i procedury, które pozwolą w przyszłości
w dużej mierze nadal praktykować to
rozwiązanie, nawet po ustaniu pandemii. Kolejnym wyzwaniem były zmiany w podatkach, często wdrażane bez
odpowiednio długiego vacatio legis.
W samym 2020 roku było ponad 50
zmian w ustawach podatkowych, często obejmujących szeroki zakres regulacji. To średnio jedna zmiana prawa podatkowego w tygodniu, a tegoroczne statystyki nie rokują dobrze…
Przepisy często były niedoprecyzowane i niejasne. W wyniku wielu zmian
w prawie, podatkach, formach sprawozdawczości – u wielu przedsiębiorców, którzy mają swoje wewnętrzne
działy księgowości, wystąpiły liczne
wyzwania związanych ze spełnianiem
obowiązków regulacyjnych. W biurach rachunkowych zazwyczaj łatwiej
było dzielić się wiedzą, wynikami analiz zmian prawnych, przeprowadzać
szkolenia wewnętrzne, wspierać się
i wymieniać zadaniami. W przypadku wewnętrznych działów księgowych
trudniej o taki podział. Zazwyczaj było to sporym obciążeniem dla przedsiębiorców, którzy mieli przez to mniej
czasu, by koncentrować się na działalności operacyjnej.
Rząd uruchomił również wiele programów wsparcia dla przedsiębiorców
w ramach tarcz antykryzysowych. Jako księgowi zostaliśmy doradcami
w tym zakresie i byliśmy pierwszą linią
wsparcia. Doradzaliśmy, jak taką do-
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tację uzyskać, a potem rozliczyć.
Od lipca 2021 roku weszła też w życie aktualizacja przepisów dotyczących
AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu). Wielu naszych klientów jest zaskoczonych,
kiedy wymagamy od nich nowych informacji, aby móc wywiązać się z przepisów związanych z AML. Wymogi
formalne, administracyjne oraz prawne narzucane regulacjami na przedsiębiorców i księgowych tworzą nowe
zadania, a niedostosowanie się objęte jest wysokimi sankcjami. Wszystko
to ostatecznie doprowadza do wzrostu kosztów usług biur rachunkowych,
które naturalnie przekładają się na cenę, jaką musi zapłacić klient. Sankcje
ujęte w każdej regulacji zwiększają ryzyko zawodu i odpowiedzialność księgowego. Księgowi, kadrowcy, finansiści, kontrolingowcy, aby móc należycie
świadczyć pracę, muszą ciągle podnosić swoje kompetencje i szkolić się.
Spójrzmy może z perspektywy klienta.
Z czym on musiał się zmierzyć w ciągu
tych dwóch lat?
Okres pandemii i lockdownu to
bardzo trudny czas dla przedsiębiorców. Strach i niepewność towarzyszyły każdemu w biznesie. Spadek sprzedaży, zamknięcie dla szeregu branż
możliwości świadczenia usług, brak
środków na kontynuację działalności,
utrata płynności finansowej, absencje
w pracy z tytułu chorób lub kwarantanny, niepełne przystosowanie programowe i narzędziowe do realizacji
pracy w formie zdalnej – to tylko niektóre z powodów.
Oczywiście w każdej branży wyglądało to inaczej. Wielu klientów korzystało ze wsparcia rządowego. Co chwilę ustanawiane były nowe formy wsparcia, kolejne przepisy dotyczące tarcz.
Byliśmy pomocną dłonią dla wielu
przedsiębiorców zarówno w uzyskaniu
środków, jak i w ich rozliczaniu.
Wielu przedsiębiorców podjęło
szereg działań zarządczych dla zwiększenia spadającej efektywności. Spadek sprzedaży wymuszał analizy kosztów, budowę alternatywnych ścieżek
optymalizacji procesów operacyjnych.
Każda złotówka miała znacznie większą wartość niż w okresie przed pandemią. Dla wielu klientów przygotowaliśmy szersze analizy i raporty zarządcze dotyczące ich działalności.
Byliśmy dla nich po prostu doradcami, a nie tylko księgowymi. Pandemia i długie lockdowny wymagały od
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przedsiębiorców nieustannego trzymania ręki na pulsie, aby nie przegapić istotnych trendów i szans. Zagrożenia były widoczne wszędzie gołym
okiem, koncentracja była ukierunkowana na wyszukiwanie i kreowanie
szans. Niejednokrotnie w wyniku analiz zarządczych pomagaliśmy klientom na nowo poukładać procesy wewnętrzne, wdrożyć nowe procedury,
a w naszym systemie finansowo-księgowym i kadrowo-płacowym utworzyć nowe funkcjonalności, nowe konta. Wszystko po to, aby lepiej mierzyć,
wnioskować, zarządzać w oparciu
o rzetelne informacje kreujące szansę
na przetrwanie, a nawet budowanie
warunków rozwoju.
Z dużą uważnością trzeba było
przygotowywać i analizować dane zarządcze ze względu na możliwe kłopoty z ich porównywalnością. Rok 2020
/2021 był zupełnie inny niż poprzednie
lata. W księgach zostało ujętych wiele
nowych operacji, których wcześniej
nie było lub zdarzały się sporadycznie.
Przygotowując dane zarządcze, a także analizując je, należy przygotować
je w taki sposób, aby osoby decyzyjne po stronie klienta odpowiednio je
rozumiały i mogły wyciągnąć wnioski.

Zauważyliśmy zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców szczegółową analizą kosztów procesów w ich
firmach, mieliśmy też do czynienia ze
wspieraniem firm w pisaniu nowych
procedur.
Niestety w obliczu lockdownów
wiele firm zaczęło mieć problemy
z płynnością. Niejednokrotnie powodowało to efekt tzw. kuli śnieżnej
– jak jedna firma nie zapłaciła dostawcy, to ten dostawca miał problemy, aby zapłacić swoim dostawcom.
Klienci potrzebowali doradztwa lub
wsparcia w utworzeniu procedury
windykacyjnej, doradztwa w możliwych formach przyśpieszenia przepływów pieniężnych. Kolejnym zjawiskiem, które mocno uwidoczniło
się w tych dwóch latach, była bardzo
duża częstotliwość zapytań o wsparcie ad hoc, najlepiej „na wczoraj”.
Wynikało to też m.in. z absencji kadrowych – część pracowników przebywała na kwarantannach, zwolnieniach lekarskich, zmieniali miejsce
zamieszkania. Powodowało to często
paraliż w działach księgowych. Mieliśmy też częściej niż w poprzednich
latach zlecenia na audyty księgowe
oraz śledcze. Z naszych obserwacji
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wynika, iż właściciele i osoby zarządzające częściej potrzebowały danych
finansowych i zarządczych. Analizowali je z ogromną uważnością, każde nawet najmniejsze odchylenie nie
pozostawało niezauważone. Dostrzegli nieprawidłowości, które zaczęły
ich niepokoić. Mając na uwadze ilość
wprowadzonych zmian w przepisach
podatkowych w 2020 roku, nawet
najlepszy wyspecjalizowany pracownik może mieć wątpliwości, czy księgi i rozliczenia podatkowe są zgodne
ze wszystkimi przepisami. W wyniku
tego trafiali do nas klienci, którzy potrzebowali weryfikacji ksiąg.
Uważam, że zarówno dla przedsiębiorców, jak i księgowych, okres ten
był i nadal jest niełatwy. Skutki pandemii będą jeszcze długo odczuwalne. Z ogólnodostępnych danych wynika, że gospodarka ruszyła do przodu. Bądźmy więc dobrej myśli, jak
w słowach znanej piosenki „a po nocy
przychodzi dzień, a po burzy spokój”.
Wielu przedsiębiorców wykazało się
dużą umiejętnością przystosowania
do nowych warunków oraz przeprowadzania zmian. Wszyscy zdobyliśmy
doświadczenia w funkcjonowaniu
w warunkach niepewności. To dobry
symptom.
Obsługa prawna w zakresie zmiany formy prawnej, a także dzielenia bądź łączenia spółek, to jeden z ważniejszych
obszarów waszej działalności. Co przeważa, co jest najmodniejsze, a może
ważniejsze, jaka forma spółki jest dziś
najlepsza? Dzielimy czy łączymy?
Decyzje o przeprowadzaniu tego
typu procesów mają bardzo zindywidualizowany charakter, trudno mówić
tutaj o jakiejkolwiek modzie. Nawet
medialny ostatnio temat objęcia opodatkowaniem CIT spółek komandytowych nie oznacza, że każdy podmiot
o takiej formie prawnej powinien lub
chce podjąć decyzję o przekształceniu. Do tego typu projektów restrukturyzacyjnych podchodzimy indywidualnie i zwykle są one poprzedzone
wieloma analizami aktualnego stanu
spółki, celów, jakie dzięki tym procesom chce osiągnąć i skutków realizacji takich działań. Na pewno aktualna sytuacja rynkowa niektórych branż
będąca pokłosiem panującej pandemii może być okazją do poszukiwania
potencjalnych podmiotów będących
celem przejęć i połączeń. Dla przejmujących to możliwość rozszerzania
działalności, a dla przejmowanych –

pozyskania inwestora czy wręcz docelowo sprzedaży całości lub części
biznesu.Warto tu dodać, że w tym
kierunku mają iść zapowiadane zmiany związane z planem gospodarczym
„Polski Ład” i konsultowany w związku z nim projekt ustawy zawierający
pakiet ulg dla biznesu. Jedna z zaproponowanych ulg to tzw. ulga konsolidacyjna, ma być ona kolejnym
mechanizmem wspierającym przedsiębiorców i podmioty płacące podatek dochodowy od osób prawnych
w zwiększaniu ich obecności na rynkach zagranicznych poprzez nabywanie udziałów lub akcji zagranicznych
spółek kapitałowych.
W sektorze New Connect jesteście jedną
z najważniejszych firm audytorskich na
rynku. Według rankingu „Rzeczpospolitej” oraz Gazety Giełdy i Inwestorów
„Parkiet” drugą co do wielkości w 2020
roku. Czy warto się tym rynkiem interesować?
New Connect to alternatywny rynek
finansowy, gdzie przedsiębiorcy mogą
pozyskać finansowanie na rozwój swojej działalności, jednakże wymogi kapitałowe i obowiązki informacyjne nie są
tak istotne jak na rynku regulowanym.
Już ok. 400 firm pozyskało w ten
sposób znaczne środki pieniężne od
inwestorów.
Oczywiście zmniejszone wymogi informacyjne powodują, że inwestowanie na tym rynku jest objęte zwiększonym ryzykiem. Tym większe znaczenie
dla inwestorów powinien mieć rzetelny
audyt sprawozdań finansowych emitentów notowanych na tym rynku. PKF
jest jednym z liderów wśród audytorów
firm, które mają notowania na rynku New Connect. Chcemy dostarczać
wiarygodną informację inwestorom.
Ze względu na ryzyko, które objawiać się może ponad proporcjonalnymi zyskami lub stratami, rynek
ten budzi duże zainteresowanie. Jest
potrzebny, pozwala na uzyskanie finansowania nawet dla małych firm.
Z drugiej strony, należy porównać ryzyko i potencjalne korzyści, bo zdarza
się, że płynność obrotu akcjami na
tym rynku jest za mała lub też korzyści
z inwestycji nie są zgodne z oczekiwaniami inwestorów.
Na głównym rynku giełdy też należycie
do czołowych firm audytorskich.
Od lat jesteśmy jednym z liderów
wśród firm audytorskich, które przeprowadzają badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania

BIZNESU

publicznego, w tym spółek, których
akcje są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, a także banków, firm ubezpieczeniowych, towarzystw funduszy
inwestycyjnych.
To efekt wdrożonej wcześniej strategii w PKF Consult. Braliśmy udział
jako audytor we wprowadzeniu na rynek regulowany akcji 35 Spółek.
Corocznie przeprowadzamy też
wiele badań sprawozdań finansowych
spółek notowanych, w tym również
z indeksu WIG 20, dostarczając tym
samym informacji ich inwestorom.
W Polsce liczba firm audytorskich
badających spółki giełdowe stale się
zmniejsza, w tym zakresie następuje
powolna koncentracja rynku. Związane jest to z wymogami wobec firm audytorskich, ale także bardzo istotnym
publicznym nadzorem tych usług realizowanym przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego oraz Komisję Nadzoru Finansowego. Realizacja takich
usług wymaga niezwykłej staranności
i objęta jest zwiększonym ryzykiem.
W waszej firmie funkcjonuje cały dział
zajmujący się ekskluzywnie szkoleniami, nazwaliście go Centrum Edukacji
PKF. Pandemia i obostrzenia sanitarne
wymusiły przejście na szkolenia w formie online. W międzyczasie lockdown
został w znacznym stopniu zniesiony,
ale wy pozostajecie przy tej formie.
Sprawdziła się?
Czasy pandemii były trudne dla
branży szkoleniowej. Wydawało się
wcześniej, że „płodność” rządu w zakresie zmian prawnych, nowych wymogów regulacyjnych będzie katalizatorem rozwoju tej linii biznesowej PKF.
Pandemia zmieniła jednak wszystko: wymogi narzędziowe, formę szkoleń, a nawet cały rynek szkoleniowy.
Potencjalny popyt jest oczywiście nadal ogromny, ale ograniczenia kosztowe w firmach, absencje pracowników,
brak kompatybilności urządzeń i programów do komunikacji, niezwykłe
zaangażowanie instytucji pararządowych w działalność edukacyjną sprawiły, że efektywny popyt istotnie odbiegał od popytu potencjalnego.
Tym bardziej mamy powód, aby
podziękować całemu zespołowi pracowników Centrum Edukacji PKF za
bardzo szybkie i sprawne dostosowanie do nowych warunków świadczenia usług, wdrożenie nowych narzędzi
i programów informatycznych. Pomogła też zmiana sposobu dystrybucji.
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Przeprowadzono sporo szkoleń o charakterze zamkniętym dla określonych
grup przedsiębiorstw.
Wielkie znaczenie miał też fakt, że
od lat PKF przeprowadza coroczne
szkolenia obligatoryjne dla biegłych
rewidentów w formie stacjonarnej,
wyjazdowej, online, a także na platformie e-learningowej – w tym zakresie
jesteśmy niekwestionowanym liderem.
Co zaskakujące – 2020 rok był jednym
z najbardziej efektywnych i zyskownych okresów na płaszczyźnie działalności szkoleniowej dla PKF.
Jest pani nie tylko członkiem Rady Fundatorów Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów, ale i działającej w Polsce Izby
Biegłych Rewidentów komisji etycznej.
Etyka w biznesie jest ważna? Popłaca?
Etyka to osobista postawa, na
wszystkich płaszczyznach, w tym biznesowej. To sposób myślenia i działania. To rzetelność, prawdomówność,
staranność, zarówno w realizacji
usług, jak i w komunikacji. Jest wyrazem mojego osobistego „JA”. To możliwość uśmiechnięcia się do swojego
odbicia w lustrze i powiedzenia sobie
– „lubię Cię”. Bezcenne.
Uważam, że etyka ma pozytywny
wpływ na sposób prowadzenia biznesu. Zwłaszcza w kontynuacji kontraktów, gdy partnerzy biznesowi już
stworzyli między sobą odpowiedni
poziom zaufania. Jednak różnie to
bywa, kiedy kontakt biznesowy zostaje
dopiero nawiązany. Uważam, że etyka
ma niestety czasami charakter jedynie
deklaratywny. Czy słyszeliście kiedyś,
by ktoś przyznał się, że nie jest etyczny? Mimo to wszyscy spotkamy się
w praktyce z nieetycznymi zachowaniami w biznesie. Reasumując, jestem
przekonana, że warto być etycznym
dla siebie i dla otoczenia. Zaufanie
w biznesie to podstawowy warunek
kontynuacji współpracy.
A na koniec pytania o sprawy bardziej
osobiste, choć to pierwsze będzie biznesowo-osobiste. Mąż w tej samej firmie –
da się to łączyć, niektórzy uważają, że to
wręcz niebezpieczne. Bo zawsze jest się
trochę w pracy i trochę w domu…
Mój mąż był współzałożycielem
PKF. Tworzył strategię i wzorce pracy dla linii konsultingowej, ja dbałam
jako audytor finansowy o rozwój linii
audytorskiej oraz księgowej, podatkowej. Cel był wspólny – rozwój firmy,
ale stanowiliśmy dla siebie wsparcie,
nie wchodząc sobie w drogę. Nasze
zaangażowanie w pracę miało jed-
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nak wpływ na realizację zadań rodzinnych, domowych. Myślę, że trudno
byłoby określić nas jako standardową
polską rodzinę.
Rozwój PKF i kompetencji pracowników pozwoliły z czasem na dekoncentrację zarządzania firmą audytorsko-konsultingową. Obecnie PKF ma
siedmiu Wspólników, związanych z firmą od ponad 20 lat, uczestniczących
w budowaniu kultury organizacyjnej
od prawie początku jej działalności.
Razem tworzyliśmy tę firmę, mamy podobne wartości etyczne, które staramy
się przekazać naszym pracownikom.
Córki i wnuki pójdą w ślady rodziców?
Wiem, że jest pani z nich dumna, ale
pytam o plany.
Moje dwie córki są obecnie Wspólnikami PKF. Jedna z nich współzarządza
największą w PKF linią audytu finansowego (też jest audytorem finansowym),
druga jest liderem linii biznesowej outsourcingu, w skład której wchodzą usługi
księgowości, rachunkowości zarządczej,
kadr i płac. To prawda, jestem z nich
dumna. Mieliśmy z mężem dla nich
w poprzednich okresach mało czasu,

PKF, jak może pomóc prowadzona
przeze mnie firma innym przedsiębiorcom. Czy jest coś cenniejszego dla
człowieka niż poczucie użyteczności
dla innych, dla świata w jakiejś, choćby małej, wybranej niszy? Warunkiem
tej użyteczności jest oczywiście rzetelność, staranność, kompetencje (czyli
etyka). I dlatego dbamy o te wartości.
Potrzebuję jednak czasami odpoczynku, zmiany w swoim codziennym trybie życia. Chyba mam w sobie
wulkan energii, bo odpoczywam też
w sposób aktywny, nie lubię nudy, nie
lubię nie robić „nic”.
Od lat moją pasją są podróże, poznawanie różnych krajów, ich krajobrazów, historii, społeczności i kultur.
Mam taką mapę-zdrapkę, na której
zaznacza się destynacje podróży. Nie
wszystko zostało jeszcze zdrapane,
czyli są jeszcze cele dla moich podróży. Lubię też nurkowanie głębinowe,
zanurzając się w morzach i oceanach,
wchodzę w inny wymiar, podglądając
piękno innych gatunków, ich świat,
w którym jestem tylko chwilowym gościem, starającym się nie przybrać roli

Moją pasją jest kolekcjonowanie pięknych
chwil, choć czasami są krótkie, dbam,
by nie były ulotne
a więc ich sukcesy są zrealizowane ich
wysiłkiem i pracą osobistą, może trochę
wykorzystały tylko wpajanie takich wartości, jak szacunek do pracy i ludzi czy
zasady etyczne.
Na moje wnuki nie zamierzam wywierać presji w zakresie wyboru zawodu, mają jeszcze czas, najstarsze
z nich mają dopiero 14 lat. A zmienność otoczenia jest tak duża, że zdecydowanie pozostawiam im wybór w zakresie swojej misji życiowej.
Jak ktoś pracujący w zawodzie przez
wielu uważanym za śmiertelnie nudny
(nie podzielam tego zdania) spędza czas
wolny?
Po pierwsze też uważam, że to, co
robię w swoim życiu, jest fascynujące,
lubię swoją pracę. Pomimo że często
są wieczory, kiedy czuję się zmęczona,
to w każdy poranek odczuwam nowe
wyzwania, mam chęć zmierzenia się
z nimi z oczekiwaniem na sukces.
Widzę, ile wartości dla innych ma
szansę dać praca moja i ekspertów

intruza. To fascynujące – takie podglądanie innego świata – zdecydowanie
ciekawsze niż wiele programów telewizyjnych, w których widz pełni rolę podglądacza życia innych ludzi, zamiast
kreować swoje własne życie.
Lubię żeglarstwo, choć wyłącznie
jako formę transportu między poszczególnymi miejscami docelowymi, którymi mogą być zarówno piękne miejsca
na polskich Mazurach, jak też wyspy
archipelagów na morzach i oceanach.
I chyba po prostu kocham życie,
związane z nim pozytywne emocje wynikające zarówno z kontaktów z ludźmi,
rodziną, jak i z estetyki i różnorodności
krajobrazów, jak góry, zachody słońca, morza, jeziora i oceany, pustynie,
a także emocje związane z wartościami
wytworzonymi przez człowieka, jak architektura czy określone rodzaje sztuki,
malarstwo, muzyka, rzeźba etc. Moją
pasją jest kolekcjonowanie pięknych
chwil, choć czasami są krótkie, dbam,
by nie były ulotne.
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– Młodzi ludzie to nasza przyszłość, którą możemy kształtować. Chcemy, by dzieci
stały się mądre i wrażliwe. Wiemy, że wśród nich są przyszli naukowcy, lekarze,
prawnicy, artyści i że to od nas zależy, jacy ludzie z nich wyrosną. Zdecydowaliśmy
się na szpitalne oddziały dziecięce, ponieważ właśnie tam zauważyliśmy potrzebę czytelnictwa – mówi Stanisław Jędrysiak, prezes Fundacji oraz Wydawnictwa
MARTEL.
Stanisław Jędrysiak,
prezes Fundacji oraz Wydawnictwa MARTEL

62    przedsiebiorcy@eu

fot. Adam Gdula

Przywrócić
radość
czytania

Twarze

BIZNESU

Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK
Co skłoniło pana do stworzenia Fundacji
MARTEL?
Powołałem do istnienia fundację,
by pomagać dzieciom, które nie mają dostępu do nowości wydawniczych.
Chcę przywracać modę na czytanie,
pocieszać książką, bawić lekturą – bo
kto czyta, ma lepsze, bogatsze życie.
Jakie są cele Fundacji?
To przede wszystkim promocja
czytelnictwa oraz dostarczanie książek dla dzieci na oddziały pediatryczne. Naszym obecnym projektem są
biblioteczki w kształcie serca. Przekazujemy je zapełnione książkowymi podarunkami. Trafiają one na oddziały
pediatryczne szpitali w całej Polsce.
Chcemy, by przekazane pozycje wydawnicze zawsze kojarzyły się z dobrem. Nasze biblioteczne serce ma
to dobro symbolizować. Co wyróżnia ten projekt? Książki są prezentem
i będą one mogły wyruszyć do domu
razem z dzieckiem.
Dlaczego akurat szpitale i oddziały pediatryczne?
Młodzi ludzie to nasza przyszłość,
którą możemy kształtować. Chcemy, by
dzieci stały się mądre i wrażliwe. Wiemy, że wśród nich są przyszli naukowcy, lekarze, prawnicy, artyści i że to od
nas zależy, jacy ludzie z nich wyrosną.
Zdecydowaliśmy się na szpitalne od-

w Warszawie, a patronują jej TVP2,
TVP ABC, Polskie Radio Dzieciom,
Polska Agencja Prasowa, Instytut
Książki oraz Rzecznik Praw Dziecka.
Celem naszej kampanii jest zapewnienie nieograniczonego oraz bezpłatnego dostępu do książek dzieciom przebywającym w szpitalach na terenie
całego kraju. Mamy nadzieję, że przy
wsparciu naszych Patronów dotrzemy

Chcemy, by przekazane pozycje wydawnicze
zawsze kojarzyły się z dobrem.
Nasze biblioteczne serce ma to dobro
symbolizować
do Ludzi Wielkich Serc, którzy zechcą
wesprzeć kampanię, a tym samym zostać opiekunami biblioteczek Fundacji
MARTEL.
Skąd pomysł na taką kampanię?
Ostatnie miesiące oraz pandemia
koronawirusa spowodowały przewartościowanie działań na wielu płaszczyznach: zdrowotnej, gospodarczej,
a nawet rodzinnej. Zaczęliśmy zauważać problemy, które nas wcześniej nie
dotyczyły. Najbardziej dotknięty zo-

Jestem optymistą i nie stawiam sobie
ograniczeń – nigdy się nie poddaję, nie
załamuję. Ja działam. W życiu trzeba mieć
jasno określony cel i wytrwale do niego
dążyć
działy dziecięce, ponieważ właśnie tam
zauważyliśmy potrzebę czytelnictwa.
Dzieci zamknięte w szpitalnych salach
zwyczajnie się nudzą. Chcemy przenieść je do świata wyobraźni, by móc
umilić im te trudne chwile.
Jak są plany fundacji na przyszłe miesiące?
Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania ogólnopolskiej kampanii
społeczno-edukacyjnej „Czytaj dziecku – pokaż świat”. Jej premiera będzie
miała miejsce we wrześniu tego roku

ki i bajki, aby choć w małym stopniu
wynagrodzić im rozłąkę i tęsknotę za
najbliższymi.
Działa pan na kilku płaszczyznach: jest
pan prezesem prężnie działającego wydawnictwa i fundacji, ale nie poprzestaje pan na tym. Czemu zawdzięcza pan
swój sukces?
Jestem optymistą i nie stawiam sobie ograniczeń – nigdy się nie podda-

stał sektor służby zdrowia. Wprowadzenie surowych obostrzeń skutkowało ograniczeniem kontaktu z bliskimi.
Tysiące dzieci odbywających hospitalizację są często pozbawione kontaktu z rodzicami, rodzeństwem i najbliższymi. Dlatego kampania „Czytaj
dziecku – pokaż świat” ma wyjść temu problemowi naprzeciw i malować radość oraz uśmiech na twarzach
małych, dzielnych pacjentów. Wprowadzać ich do magicznego, barwnego świata poprzez nasze kolorowan-

ję, nie załamuję. Ja działam. W życiu
trzeba mieć jasno określony cel i wytrwale do niego dążyć. Determinacją i wytrwałością można osiągnąć
wszystko. Gdy rodzi się we mnie jakiś pomysł, analizuję go i rozwijam.
Mam elastyczny i twórczy zespół, gotowy na wszelkie wyzwania. Sam również poszukuję nowych rozwiązań,
stąd moje ostatnie przedsięwzięcie
– KOLAGEN10k.
Czy mógłby pan opowiedzieć nam o tym
projekcie coś więcej?
Zawsze propagowałem zdrowy
tryb życia. Uważam też, że inwestycja
w siebie, swoje zdrowie i dobre samopoczucie to droga do sukcesu. Jeżeli
dobrze się czujesz i nic cię nie boli, to
masz siłę i chęć do pracy, energię, którą widzą i odczuwają inni. Niestety, po
25. roku życia nasz organizm przestaje produkować kolagen, tak ważny dla
sprawności. Dlatego należy go uzupełniać. Rynek proponuje nam różne
suplementy, ale większość z nich ma
mocno chemiczny skład. Chciałem
pokazać wszystkim, że mogą suplementować kolagen w pełni naturalnie i skutecznie. Stąd nowy produkt
KOLAGEN10k według szwajcarskiej
receptury.
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POWSTRZYMANIE CELLULITU
WYGŁADZONE ZMARSZCZKI
SZYBKA REGENERACJA CIAŁA

MOCNE I LŚNIĄCE WŁOSY
NAWILŻONA, SPRĘŻYSTA SKÓRA
WZMOCNIONE STAWY I ŚCIĘGNA

Dlaczego warto uzupełniać kolagen?
Kolagen to jedno z najważniejszych białek w Twoim organizmie.
Występuje w skórze, układzie kostnym, mięśniach, tkance łącznej oraz rogówce oczu.
Jest eliksirem młodości, elastycznym rusztowaniem skóry.

Niestety już po 25 roku życia następuje powolna
utrata zdolności jego wytwarzania.

Dlaczego nasz kolagen jest najlepszy?
Najwyższa wchłanialność dzięki hydrolizowanej formie.
Wysokie stężenie kolagenu bez dodatku cukru.
100% naturalny skład wg szwajcarskiej receptury.

Zamówienia online
Sekwoja Group Sp. z o.o.
ul. Piwonicka 8, 62-800 Kalisz

kolagen10k.pl

Zamówienia tel.
kom. 501 742 892
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Wypadki drogowe
to „cisi zabójcy”
Od 2018 roku realizujemy Ogólnopolski Program „Bądź bezpieczny na drodze”, którego
misją jest integracja wszystkich środowisk zawodowych i społecznych wokół tematu
bezpieczeństwa ruchu drogowego – mówi Aleksandra Kieres, założycielka Fundacji
„Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych.
Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK
Kiedy powstała Fundacja Nadzieja Osób
Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych i jaki jest jej cel?
Nasza fundacja działa już prawie
18 lat (w tym 17 jako organizacja pożytku publicznego) na rzecz pomocy
ofiarom wypadków komunikacyjnych.
Przez ten czas zrealizowała również
liczne programy prewencyjne i kampanie medialne. Współpracujemy z osobami prywatnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi i podmiotami sfery biznesu. Dzięki
temu wokół Fundacji samoistnie zawiązała się społeczność wzajemnego
wsparcia na terenie całego kraju, ale
również poza jego granicami. Oprócz
organizowania zbiórek, prowadzenia
akcji, patronowania inicjatywom społecznym oraz udziału w wydarzeniach
i programach medialnych, fundacja
czynnie uczestniczy w życiu naukowym, dzieląc się swoją wiedzą dotyczącą problematyki wypadków drogowych (w tym profilaktyki), probacji ich
sprawców, a także rehabilitacji i życia
osób niepełnosprawnych. Fundacja
wspiera także rozwój techniki oraz
patronuje badaniom naukowym w zakresie wynalazczości i innowacyjności
w celu rozpowszechnienia i wdrażania nowych rozwiązań technicznych
do praktyki gospodarczej.
Co robiła pani przed założeniem fun
dacji?
Z wykształcenia jestem matematykiem – ekonomistą. Przez 18 lat uczyłam naszą młodzież matematyki, arytmetyki gospodarczej, ale także tańca,
którego jestem instruktorem. Prowadząc przez 17 lat prywatną działalność gospodarczą, dogłębnie poznałam również realia polskiego biznesu.
Poza tym, przez cały czas na bieżą-
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co uczestniczę w życiu naukowym
w dziedzinie ekonomii.
Co spowodowało, że poświęciła pani
swoją karierę fundacji?
Przez wiele lat prowadziłam salon
sukien ślubnych. Moimi klientami byli m.in. rodzice, których córki zginęły
w wypadkach drogowych przed ślubem. Chcieli je pochować w sukniach
ślubnych. W takich okolicznościach
często rezygnowałam z pobierania
należnej mi marży za sprzedany towar. Służyłam pomocą w załatwianiu
spraw urzędowych i każdej innej możliwej kwestii. Po kilku latach takiej nieformalnej charytatywnej działalności,
w 2003 roku zainicjowałam powstanie
Fundacji „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych,
która zaledwie po roku swojej prężnej
oficjalnej działalności otrzymała status Organizacji Pożytku Publicznego.
Nie od dziś wiadomo, że jeżeli
chcemy wykonywać coś dobrze, należy w pełni się w to zaangażować. Natomiast to całkowite zaangażowanie
wymaga ogromnej pracy i czasu, który trzeba temu wszystkiemu poświęcić. Działając z doskoku, nie można
oczekiwać zbyt dobrych efektów. Praca w fundacji czy w ogóle w organizacji pożytku publicznego na rzecz
społeczeństwa wymaga poświęcenia
niejednokrotnie tak naprawdę nawet
24 godzin na dobę. Musiałam więc
dokonać wyboru, dla którego dobra
chcę poświęcić swój czas, wiedzę i doświadczenie. I tak względy społeczne
przeważyły.
W jaki sposób wspieracie poszkodowanych i ich rodziny?
Przeważającą część zgromadzonych środków (w tym na indywidualnych subkontach podopiecznych) fun-

dacja przeznacza na dofinansowanie
środków pomocowych, a więc związanych z przeprowadzeniem operacji,
zabiegów, leczenia, rehabilitacji, zakupem lekarstw i sprzętu medycznego,
rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym, zaleconymi przez
kompetentne w tym zakresie osoby
(lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, rehabilitant itp.). Nasza fundacja dba o poprawę psychofizycznej
sprawności podopiecznych oraz rozwijanie ich umiejętności społecznych,
wyrobienie zaradności życiowej oraz
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań. Jednym ze sposobów osiągnięcia zamierzonych celów jest włączenie
ich w życie społeczne, co stanowi najbardziej terapeutyczną część szeroko
pojętej rehabilitacji. Stąd integracja
tych osób poprzez organizację turnusów wypoczynkowo-rehabilitacyjnych
z programem psychoterapeutycznym
w zakresie funkcjonowania osobowościowego, emocjonalnego, społecznego i intelektualnego. Prowadzone
warsztaty połączone są z zajęciami
turystycznymi, sportowymi, rekreacyjnymi i kulturalnymi. Jednakże takie
działania uwarunkowane są przede
wszystkim wysokością środków, którymi możemy dysponować.
Fundacja jest również zaangażowana w poradnictwo obywatelskie
przez cały rok. Działania te są metodą wsparcia dla osób, które w wyniku
nagłej sytuacji życiowej i braku znajomości odpowiednich przepisów mają
problem ze znalezieniem się w nowej
rzeczywistości. Funkcjonuje również
forma telefonu zaufania, pod którym
każdy potrzebujący pomocy uzyskuje ją.
Co ważne, stały kontakt przedstawicieli fundacji z podopiecznymi

fot. S. Stasiuk
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opiera się, w zależności od potrzeb,
na rozmowach telefonicznych, kontaktach online, a nawet spotkaniach
w ich miejscu zamieszkania.
Ponadto moje osobiste członkostwo w Radach Nadzorczych PFRON
i WWR NFZ w szczególności ma reprezentować sprawy i interesy środowiska osób niepełnosprawnych, co
przekłada się na korzyści odnoszone
również przez podopiecznych Fundacji „Nadzieja”.
Co należałoby zmienić w kodeksie drogowym, aby było lepiej?
Niestety, zmiany wymaga nie tylko
kodeks drogowy. Pozycja Polski jako
jednego z trzech najbardziej niebezpiecznych drogowo krajów w Unii Europejskiej zmusza do wprowadzenia
bardziej gruntownych zmian w zakresie przeciwdziałania temu problemowi
społecznemu. Procesy modyfikacyjne systemu bezpieczeństwa powinny
opierać się na podjęciu działań w takich obszarach docelowych, jak: edukacja i szkolenie użytkowników dróg,
bezpieczne użytkowanie dróg (w tym
kwestie prędkości, alkoholu i narkotyków), rozpraszanie uwagi oraz korzystanie z wyposażenia ochronnego,
egzekwowanie przepisów ruchu drogowego, bezpieczniejsza infrastruktura drogowa, bezpieczniejsze pojazdy, nowoczesne technologie, szybkie
i skuteczne rozwiązania w odpowiedzi na obrażenia i sytuacje nadzwyczajne oraz ochrona niechronionych
użytkowników dróg. Wybiórcze potraktowanie któregoś z obszarów, bez
kompleksowego podejścia, a przede

wszystkim koordynacji działań wszystkich instytucji odpowiedzialnych za
bezpieczeństwo ruchu drogowego, nie
będzie skuteczne.
Jest pani organizatorką konwentu organizowanego w ramach Ogólnopolskiego
Programu „Bądź bezpieczny na drodze”.
Czy w tym roku będzie kolejna edycja?
Od 2018 roku realizujemy ogólnopolski program „Bądź bezpieczny
na drodze”, którego misją jest integracja wszystkich środowisk zawodowych i społecznych wokół tematu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Usprawnienie współpracy instytucjonalnej i międzysektorowej w podjętej kwestii może wesprzeć powstawanie i wdrażanie nowych pomysłów
czy praktyk oraz stworzenie regulacji
prawno-instytucjonalnych służących
wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, legislacyjnych
i organizacyjnych.
Wydarzeniem podsumowującym
efekty całorocznej pracy jest Ogólnopolski Konwent pt.: „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”, który w roku
2021 odbędzie się już po raz trzeci.
Przedsięwzięcie uzyskało ponad
150 patronatów honorowych najważniejszych urzędów administracji rządowej i samorządowej, uczelni wyż-
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tury, a także – poprzez otwarty nabór
zgłoszeń online – każdego zainteresowanego tematem obywatela.
Organizowane spotkania każdorazowo uzyskiwały wsparcie werbalne
i patronat premiera polskiego rządu
Mateusza Morawieckiego, a wypracowane przez uczestników konferencji postulaty i rekomendacje przesyłane są do Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, skąd dalej rozdysponowane zostają do poszczególnych resortów. Taka współpraca pozwala na
wypracowanie skuteczniejszych polityk bezpieczeństwa ruchu drogowego ze wszystkimi zainteresowanymi
stronami i z wykorzystaniem badań
naukowych i innowacji, aby przygotować i przetestować nowe rozwiązania
oparte na polityce. Zidentyfikowane
przez panelistów dwóch pierwszych
edycji Konwentu problemy z rekomendowanymi rozwiązaniami posłużyły programowaniu ostatnich rządowych kierunków działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
w Polsce oraz projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego na lata 2021–2030. Rea
lizowany przez Fundację „Nadzieja”
program „Bądź bezpieczny na drodze” zaowocował również zwiększoną
uwagą mediów.

Nasza fundacja dba o poprawę psycho
fizycznej sprawności podopiecznych oraz
rozwijanie ich umiejętności społecznych,
wyrobienie zaradności życiowej oraz
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań
szych, instytucji i organizacji BRD,
a relacje medialne przeprowadzane są
przez największe polskie stacje telewizyjne i radiowe.
Pierwsza część konwentu, prowadzona w formie konferencji naukowej w sześciu tematycznych panelach
dyskusyjnych (Edukacja, Prawo, Infrastruktura, Ekonomia, Innowacje
i Zdrowie), to przede wszystkim forum wymiany informacji i doświadczeń dla szerokiego grona przedstawicieli urzędów administracji publicznej, jednostek i służb, placówek
naukowych, organizacji eksperckich,
przedstawicieli świata biznesu i kul-

Misją przedsięwzięcia jest upowszechnianie dobrych praktyk, stworzenie katalogu dobrych pomysłów, inspiracji, dyskursu, innowacji technicznych
lub też nowych działań w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tak jak w innych dziedzinach życia,
tak i w obszarze bezpieczeństwa wszelkie przedsięwzięcia, które w sposób efektywny wykorzystują zasoby, pozwalając
równocześnie na skuteczną realizację
zadań i osiąganie celów, winny być zauważane i wyróżniane. To zadanie spełnia druga część Konwentu, prowadzona
w formie uroczystej Gali, na której w tzw.
trybie oscarowym uhonorowani zosta-
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ją nominowani przez władze samorządowe, uczelnie techniczne lub Fundację
wiodący innowatorzy z branż: motoryzacyjnej, infrastruktury drogowej, transportowo-przewoźniczej i szkoleniowej,
a także służby i jednostki wyróżniające
się wysokim poziomem przeprowadzonych działań oraz wypracowanych rezultatów. Otrzymują tytuł i statuetkę:
„Patron Bezpiecznych Dróg”. Wyróżnione i uhonorowane certyfikatami zostają również „Najbezpieczniejsze Województwo, Powiat i Miasto na prawach
powiatu”, tj. jednostki administracyjne,
na terenie których w roku poprzedzają-

stępami charytatywnymi uświetniającymi uroczystą galę konwentu, otrzymują
podziękowania w formie okolicznościowego dyplomu „Złoty Artysta – Dobry
Duch Kultury”.
Z jakimi problemami najczęściej spotyka się pani w prowadzeniu fundacji?
Jak to zwykle bywa, tak i w przypadku naszej pracy największym problemem jest brak pieniędzy. Każda organizacja musi zapłacić czynsz, zakupić
sprzęt, oprogramowanie, pokryć koszty administracyjne czy wypłacić wynagrodzenia swoim pracownikom. Są
to koszty niezbędne do prowadzenia

Pozyskiwanie funduszy oraz większość działań Fundacji opiera się na
osobistych spotkaniach. Obostrzenia
uniemożliwiły ten sposób działalności, poważnie zagrażając funkcjonowaniu, w tym opłacaniu pracowników. Zakaz przemieszczania się został
wprowadzony w okresie kampanii dotyczącej przekazywania 1% podatku
na rzecz organizacji pożytku publicznego. Nie można zatem było m.in.
rozprowadzać ulotek czy prowadzić
agitacji na wydarzeniach publicznych
i innych spotkaniach grupowych. Ponadto wstrzymanie pracy, zwolnienia

cym w Systemie Ewidencji Wypadków
i Kolizji (SEWIK) zarejestrowano najniższą liczbę zabitych, rannych i wypadków komunikacyjnych.
Zgodnie z tytułem Konwentu –
„Współpraca międzysektorowa (…)” –
każdy ze współpracujących podmiotów
wnosi w realizację projektu swój wkład.
Taka postawa zasługuje również na wyróżnienie, stąd w podziękowaniu za aktywne włączenie się w podjęte działania
społeczne, zaangażowanym przedsiębiorcom wręczane są podziękowania
i certyfikaty „Szlachetna Firma – Dobroczyńca w Biznesie”, a artyści, którzy swoje zaangażowanie wyrażają wy-

każdego rodzaju działalności. Ponadto w realizowanych programach nie
wszystkie wydatki można pokryć w ramach współpracy z innymi podmiotami. Nasza fundacja jako organizacja
pożytku publicznego realizuje swoje zadania, bazując przede wszystkim
na przychodach z odpisu 1% podatku
oraz darowiznach. Wykorzystujemy
przy tym zaangażowanie wolontariuszy współpracujących z fundacją. Jednak wydatki w obszarze naszej działalności są tak duże, że pozyskane środki
stają się kropelką w morzu potrzeb.
Czy pandemia wpłynęła na działalność
fundacji?

i cięcia wynagrodzeń w większości
firm i związane z tym mniejsze dochody pracowników i pracodawców bezpośrednio pociągają za sobą skromniejsze wpłaty na rzecz organizacji
społecznych lub całkowite wycofanie
się z nich.
Jak lubi pani wypoczywać?
Jak na zodiakalnego strzelca przystało, uwielbiam podróżować – bezpiecznie! W przyszłym roku osiągam
wiek emerytalny. Mam nadzieję, że
znajdę na to czas, a realia naszej rzeczywistości pozwolą na spełnienie
tych marzeń.
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Telewizja internetowa to przyszłość
– Prawdziwy dokumentalista i reporter powinien poruszać różne tematy, a nie tylko
te łatwe i przyjemne. Moim pierwszym filmem dokumentalnym był „Zamach na Państwo”, którego głównymi bohaterami byli Vladimir Waszkiewicz oraz jego małżonka
Inara Vilkaste – rozmawiamy z Andrzejem Tarkowskim-Kiliszewskim, założycielem
Telewizji ATV Sp. z o.o.
Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK
Twoja droga do telewizji nie była typowa. Jesteś z wykształcenia prawnikiem,
prowadziłeś też własną kancelarię. Czy
dalej ją prowadzisz?
Tak, jak najbardziej, ukończyłem
wyższe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego, uzyskując stopień mgr
prawa w 2005 roku. Byłem też stypendystą Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. Następnie przez kilkanaście
lat prowadziłem kancelarię prawną.
W międzyczasie studiowałem teologię
i prawo kanoniczne na UKSW, które
musiałem przerwać, ponieważ ciężko
pogodzić prowadzenie własnej działalności gospodarczej ze studiowaniem równolegle dwóch kierunków.
Dlatego postawiłem na prowadzenie
działalności, oczywiście poprzedzonej kilkukrotnym odbywaniem praktyk
zawodowych w kilku kancelariach adwokackich i radcowskich. W międzyczasie rozpocząłem dodatkowo pracę w Telewizji Warszawa, po odejściu
z której otworzyłem własną Telewizję
Internetową ATV sp. z o.o. w dniu 31
grudnia 2012 r., i prowadzę ją do dziś.
Moja działalność telewizyjna została

nagrodzona kilkudziesięcioma nagrodami artystycznymi, filmowymi, charytatywnymi oraz biznesowymi. Cztery
lata temu zdecydowałem, aby połączyć
kancelarię prawną ATV z Telewizją Internetową ATV w jedno, obecnie prowadzę tylko jedną firmę: Telewizję ATV,
w ramach której funkcjonuje kancelaria
prawna, zajmująca się sprawami Telewizji i zleconymi przez klientów. Wspiera nas adwokat Mirosław Szlązak.
Jesteś Polakiem, ale do Polski przyjechałeś z Ukrainy, aby studiować tu prawo, także to kanoniczne. Chciałeś zostać
doktorem obojga praw?
Pochodzę z rodziny polskich emigrantów, urodziłem się w Fastowie
koło Kijowa. Przez około 10 lat wychowywałem się w klasztorze Ojców
Dominikanów przy parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Byłem
pod opieką ówczesnego przeora klasztoru i proboszcza parafii, Ojca Zygmunta Kozara OP, a także Kazimiery
Morka, matki przełożonej klasztoru
Sióstr Dominikanek Misjonarek OP.
To oni mnie przygotowali i wykształcili do wyższych studiów prawniczych
w Polsce. Pomogli mi w uzyskaniu sty-

Andrzej Tarkowski-Kiliszewski

pendium od MEN-u. Prawdę mówiąc,
nigdy nie myślałem, aby być doktorem
obojga praw, mimo że faktycznie zostałem przyjęty na studia doktoranckie
na WPiA UW. Jak wcześniej wspominałem, podejmując te czy inne studia
trzeba w pełni poświęcić się uniwersytetowi. Ciężko jest pogodzić życie zawodowe z akademickim, gdy jednego
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dnia przyjmujesz na porady prawne
po kilkanaście osób, chodzisz na rozprawy sądowe z klientami, latasz po
urzędach, załatwiając sprawy interesantów, a po nocach przygotowujesz
się do zajęć. Bycie aktywnym zawodowo przy weekendowych studiach na
Wydziale Teologii i dziennych na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW
nie jest łatwe. Ponadto z biegiem lat
zmieniły się moje pasje oraz zakres
wykonywanej pracy. Już około 10 lat
temu bardziej interesowałem się filmem, kinematografią i dziennikarstwem, dlatego najpierw trafiłem do
Telewizji Warszawa, następnie zacząłem dość aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Warszawy, rozpoczynając pracę w zawodzie dziennikarza,
którą kontynuuję do dziś, nagrywając
wywiady z wybitnymi osobowościami
z Polski i świata.
Powracając do mojego pochodzenia, warto nadmienić, że moi przodkowie byli warszawiakami, a dokładniej powstańcami listopadowymi.
Groziły im represje za udział w zrywie, dlatego moja rodzina bezzwłocznie podjęła decyzję o natychmiastowej
emigracji na kresy. Najpierw trafili na
tereny współczesnej Mołdawii, gdzie
spokojnie mieszkali, a następnie podjęli dalszą wędrówkę do Odessy. Tereny kresów wschodnich były bardzo
niespokojnym rejonem, dlatego część
mojej rodziny pozostała w Odessie, a część wyjechała do Fastowa,
w którym weszła w posiadanie majątku ziemskiego. W międzyczasie moje
prababcie otrzymały pensję na dworze u hrabiów Branickich, na którym
przebywały do początku XX wieku, aż
do rewolucji październikowej, kiedy to
musiały ukrywać się przed bolszewikami z powodu swojego szlacheckiego pochodzenia. Moja prababka Aleksandra Nowosielska zmarła na Ukrainie, a jej siostra Anna Topolska wraz
z pozostałą rodziną próbowała uciekać z Fastowa do Odessy, gdzie stacjonowały wojska niemieckie, by móc
przedostać się na jeden ze statków
płynących do Stanów. Niestety, Annie
Topolskiej nie udało się dostać się na
ostatni statek płynący do Pensylwanii.
Na szczęście reszta rodziny (odnoga
Kiliszewskich) szczęśliwie wyemigrowała do Pensylwanii i tam już zostali.
Wracając do tematu mojego wykształcenia i zawodu, po latach kształcenia prawniczego przekwalifikowałem się całkowicie w kierunku pracy
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w filmie. Obecnie kończę produkcję
filmową na jednej z warszawskich
uczelni i rozważam rozpoczęcie studiów podyplomowych z zakresu reżyserii na Warszawskiej Szkole Filmowej. Ostatecznie decyzję podejmę
przed końcem sierpnia.
Twoje pierwsze sukcesy na niwie sztuki
nie miały wcale związku ze sztuka filmową. Malowałeś na skorupach. Można
powiedzieć, że zaczynałeś jako artysta
ludowy. Znajdujesz jeszcze na to czas?
Tak, to prawda, moje początki były związane ze Szkołą Sztuki Ludowej w Fastowie, do której uczęszczałem przez kilka lat. Wtedy wziąłem
udział w ogólnoukraińskim konkursie
„Zielony Świat Ukrainy” i w sierpniu
1997 r. w Kijowie otrzymałem I Nagrodę od małżonki Prezydenta Ukrainy Ludmiły Kuczmy spośród ponad
5000 innych uczestników. Reprezentowałem mniejszość polską na Ukrainie,
ponieważ to z polskiego konsulatu
w Kijowie otrzymałem zaproszenie do
wzięcia udziału w tym konkursie. Następnie uzyskałem sporo innych nagród za swoją działalność artystyczną. Malarstwem zajmowałem się do
2004 roku, organizując po kilkanaście
wystaw rocznie w całej Polsce. Wiele
moich prac znajduje się w zbiorach
muzealnych, m.in. w Muzeum Etnograficznym w Warszawie czy w Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku.
Obecnie zupełnie nie mam czasu na
działalność artystyczną w zakresie
malarstwa na skorupie, zwłaszcza od
czasu, gdy zawodowo zaangażowałem się w działalnością prawniczą i reportersko-dokumentalną. To wymaga
ode mnie dużego wysiłku, skupienia
i wkładu czasu.
Choć telewizja jest sztuką ludyczną,
ty nie boisz się podejmować również
poważnych tematów. Twój film dokumentalny „Zamach na Państwo” zdobył
szereg nagród na festiwalach w kraju
i za granicą. Jest więc z pewnością dla
ciebie ważny. Poznałem kiedyś jego bohaterkę. Czy możesz opowiedzieć więcej
o tym filmie?
Prawdziwy dokumentalista i reporter powinien poruszać różne tematy,
a nie tylko te łatwe i przyjemne. Faktycznie, moim pierwszym filmem dokumentalnym był „Zamach na Państwo”, którego głównymi bohaterami
byli Vladimir Waszkiewicz oraz jego
małżonka Inara Vilkaste. Vladimir jest
uchodźcą politycznym przebywającym w Austrii, gdzie stara się o azyl

polityczny i odbywa leczenie w jednej
z austriackich klinik. Jego miejsce pobytu jest owiane tajemnicą w obawie
przed represjami ze strony łotewskich
elit politycznych oraz środowisk mafijnych. Ten człowiek naprawdę wiele
przeszedł, groził mu zamach na jego
życie, był bezprawnie przetrzymywany
w areszcie. Dopiero po długich staraniach udało mu się zbiec do Austrii.
Prace nad filmem trwały około trzy lata, zdjęcia były realizowane na Łotwie,
Ukrainie, w Polsce, Rosji, Austrii i we
Francji. „Zamach na Państwo” porusza wiele ważnych kwestii, takich jak
handel narkotykami, przemyt papierosów, korupcja i eliminowanie uczciwych urzędników na Łotwie w okresie
transformacji poprzedzającej jej wstąpienie do Unii Europejskiej. Film został dostrzeżony i doceniony na wielu
międzynarodowych festiwalach, między innymi na Europejskim Festiwalu
Filmowym Themodcon w Londynien,
The International Indie Gathering
w Cleveland, Ogólnokrajowym Festiwalu Sztuki Orzeł w Warszawie, Międzynarodowym Festiwalu CineFest
w Los Angeles czy International Filmmaker of World Cinema Festiwal.
Co ciekawe, główną bohaterkę filmu – Inarę Vilkaste, poznałem na
jednej z gal Klubu Integracji Europejskiej, nagrałem z nią wówczas wywiad. Rok później nagle dostałem od
niej tajemniczy telefon. Inara poprosiła mnie, bym natychmiast przyleciał
do Rygi. Nie podała żadnych szczegółów. Oczywiście bez wahania wsiadłem w samolot i poleciałem na spotkanie. W taki tajemniczy sposób rozpoczęła się nasza owocna współpraca,
która trwa do dziś. Nie muszę mówić,
że jesteśmy w stałym kontakcie. Dzięki mojemu debiutanckiemu filmowi
zostałem zwolniony z obowiązku studiów w Szkole Filmowej, ponieważ
spełniłem warunek zdobycia co najmniej dwóch nagród na międzynarodowych festiwalach.
Robisz też materiały z uroczystości
rodzinnych?
Tak, często realizuję materiały dodatkowe, m.in. z uroczystości rodzinnych lub przyjęć okolicznościowych.
Ostatnio realizowaliśmy relację wideo
z nadania książęcych tytułów w jednej
z warszawskich restauracji Tuk Tuk,
gdzie uhonorowano Jacka Rutkowskiego, Angelikę Jarosławską-Sapiehę
oraz Kamilę Bogacką. Często otrzymujemy też zaproszenia lub zlecenia
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na nagrania ślubów, wesel lub chrzcin
znanych osobistości z polskich środowisk artystycznych, które chętnie
przyjmuję, ponieważ nasi widzowie
przepadają za takimi materiałami.
Skąd pomysł, by działać jako telewizja
internetowa?
Filmowcy często realizują się w ramach zakładanych przez siebie studiów produkcyjnych lub pracy w zespołach. Ja najlepiej odnajduję się
w tym drugim wariancie, dlatego dekadę temu wpadłem na pomysł stworzenia własnej telewizji internetowej,
która nie wymaga zbyt wielkich nakładów finansowych. Najpierw przez
dwa lata uczyłem się, jak prowadzić
takie przedsięwzięcie, jak realizować
poszczególne projekty audiowizualne,
reportaże i wywiady. Potrzebny know-how zdobywałem w stacjach telewizyjnych, redakcjach, a następnie przeszedłem na swoje, wciąż jednak korzystając ze wsparcia profesjonalistów.
Obecnie prawie już dziewięć lat prowadzę własną, prężnie rozwijającą się
telewizję internetową. Ekipa ATV składa się z kilkunastu osób, które podchodzą do swoich zadań z pasją i profesjonalizmem. Dostarczanie naszym
widzom rzetelnego materiału to dla
nas priorytet. Dlatego każdy program,
każdy projekt telewizyjny lub filmowy jest wykonywany z maksymalnym
zaangażowaniem i dociekliwością.
Sprawna i profesjonalna realizacja
Telewizji ATV przyciąga coraz więcej
młodych osób, które pragną współpracować z nami na różnych polach
– w charakterze reporterów, dziennikarzy, operatorów czy montażystów.
Inwestycja w nowoczesną technologię
HD i ciekawe, świeże pomysły przynoszą oczekiwane efekty. Doświadczenie to nieodzowny elementy Telewizji
ATV. Na żadnym ważnym wydarzeniu
w Warszawie i w Polsce nigdy nie może nas zabraknąć. Czy jest inna równie
rozpoznawalna telewizja internetowa,
medium, które relacjonuje wywiady ze
znanymi osobistościami z grona artystów, projektantów mody, wokalistów,
muzyków czy polityków? Reflektory
naszych kamer towarzyszą każdemu
ważnemu wydarzeniu w Warszawie.
Prezentujemy najciekawsze wywiady
z osobami z pierwszych stron gazet.
Nagród, które dostałeś, jest więcej.
Otrzymywała je także telewizja ATV. Które
są dla ciebie najważniejsze i dlaczego?
Każda nagroda jest ważna, czy to
ta mniejsza, czy większa. Ja natomiast
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Nagrody i wyróżnienia dla Telewizji ATV

chciałbym wyróżnić kilka spośród nich,
a zwłaszcza: I nagrodę dla Telewizji
ATV w kategorii „Lider wśród telewizji internetowych” w konkursie Polish
Businesswomen Awards Magazynu
„Businesswomen & life”; nagrodę
w kategorii Lider Biznesu MŚP 2017
w plebiscycie Magazynu „Law Business Quality”; wyróżnienie w plebiscycie dla Telewizji ATV Magazynu „Law
Business Quality” w kategorii Lider
Biznesu 2016; Kryształowa Kamera
2017 za reżyserię filmu „Zamach na
Państwo” w konkursie MTV24, ONE.
fm, One Records, Planety Kobiet; statuetka Złota Iguana 2019 od Klubu
Integracji Europejskiej „Za ponadprogramową działalność i zaangażowanie
w produkcje filmowe”; statuetka Prestiżowy Produkt Roku w kategorii „Najwyższy standard usług” od Magazynu „Law Business Quality”; statuetka
Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców od Fundacji WIP; statuetka Ambasador Konkursu Wiktoria – Znak
Jakości Przedsiębiorców od Fundacji
WIP; statuetka Lew Biznesu 2021 od
Magazynu „Law Business Quality”;
statuetka Telewizja Kobiet 2019 od
Areny Kobiet i Kobietowo.pl.
Lockdown musiał być dla ciebie ciężkim
czasem. Dużo się mówiło o pomocy dla
artystów. Dostałeś jakąś?
Okres pandemii COVID-19 był
trudny dla nas wszystkich. Każdy odczuł spadek otrzymywanych zleceń,
który odbił się na codziennej pracy
zawodowej. Ja natomiast zacząłem
bardzo szybko działać, aby przygotować się na wszelkiego rodzaju niespodzianki i nieprzewidziane wydarzenia w kraju. Początek pandemii był

bardzo trudny, ponieważ potraciłem
wiele zleceń, zarówno w branży filmowej, jak i prawniczej. Na szczęście
z czasem zaczęło być coraz lepiej, a to
dzięki znacznemu wsparciu ze strony
Ministerstwa Kultury oraz PFR-u.
Plany na przyszłość? Myślałeś o własnym studiu telewizyjnym? Większej
ekipie?
Moje plany na przyszłość? Chciałbym ukończyć produkcję filmową oraz
rozpocząć jeszcze w tym roku podyplomowe studia reżyserskie. Z czasem planuję otworzenie własnego studia filmowo-produkcyjnego. Niestety,
wiąże się to z odpowiednimi nakładami finansowymi, a obecnie z pieniędzmi nie jest łatwo. Prowadzenie Telewizji ATV generuje dość duże wydatki,
a studia są bardzo czasochłonne.
A może chciałbyś zostać reżyserem filmów dokumentalnych, kosić nagrody na
festiwalach? Masz potencjał.
Docelowo chciałbym zajmować
się ekskluzywnie reżyserowaniem filmów dokumentalnych. Nie ukrywam,
że reżyseria jest wyjątkowo inspirująca i twórcza, a na dodatek prestiżowa. W toku dwóch lata promowania
„Zamachu na Państwo” miałem okazję poznać ten zawód. Obecnie pracuję przy różnych krótkometrażowych
projektach. Pragnę rozwijać się zawodowo w tym kierunku, zdobyć większe doświadczenie, stąd moja decyzja
o podjęciu studiów podyplomowych
na wydziale reżyserii w Warszawskiej
Szkole Filmowej im. Andrzeja Wajdy.
Jak spędzasz wolny czas?
Na oglądaniu filmów fabularnych
i dokumentalnych. Uwielbiam też spotykać się z przyjaciółmi na imprezach.
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W biznesie warto grać fair play
– Dobrzy pracownicy, oddani firmie, sumienne wykonujący swoje obowiązki i cieszący
się autorytetem u przełożonych i podwładnych to największy kapitał firmy. Ja takich
mam od wielu lat, z czego jestem niezmiernie dumna – mówi Gabriela Kośmider,
właścicielka firmy Gabi-Plast.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Gabi-Plast, to od pani imienia?
Tak, zdrobnienie mojego imienia –
Gabriela – wraz z głównym surowcem
stosowanym w naszej działalności stały się bazą do stworzenia nazwy firmy.
GABI-PLAST to nazwa krótka, ale już
od blisko 40 lat rozpoznawalna w całej Polsce w kręgach opakowaniowych.
Początki były skromne, zaczęło się
od pomysłu na plastikowe miseczki
do lodów, które bardzo szybko stały
się naszym głównym towarem handlowym. Sukcesywnie rozwijaliśmy
produkcję, poszerzając ofertę o nowe
wyroby. Nawiązaliśmy współpracę ze
światowymi koncernami opakowaniowymi, dzięki którym rozwinęliśmy sieć
hurtowej sprzedaży opakowań jednorazowych w całej Polsce.
Jak się buduje taką firmę?
Budowanie naszej firmy, jak i wielu
innych, w czasach zmian ustrojowych
i przekształceń gospodarczych nie było łatwe. Sprostaliśmy jednak wszelkim przeciwnościom dzięki wielkiemu
zaangażowaniu wszystkich współpracowników, ogromnej dyscyplinie i pracowitości. Pomogło mi również ogromne wyczucie, jakim kieruję
się, prowadząc działalność zarówno
w sferze współpracy z kontrahentami,
jak i doboru pracowników oraz trafności oferty handlowej.
Kto jest waszym klientem? Czy zajmujecie się też eksportem?
Klientami naszej firmy są przede
wszystkim hurtownie z całego kraju
zajmujące się handlem opakowaniami i markety handlowe. Nawiązujemy również bezpośrednią współpracę
z producentami żywności, cukierniami, masarniami, mleczarniami oraz
indywidualnymi klientami detalicznymi. Nasze towary i wyroby wysyłamy
do krajów Unii Europejskiej – np. do
Niemiec, Czech, Włoch czy Rumunii.
Unia Europejska poszła na wojnę z jednorazówkami z plastiku. Od lipca nie
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wolno już sprzedawać plastikowych
sztućców i talerzy, opakowań na żywność z polistyrenu, a nawet plastikowych słomek. Jak sobie z tym poradziliście?
Dyrektywa unijna, która zakazuje
wprowadzania do obrotu niektórych
opakowań jednorazowych, faktycznie
miała wejść w życie już z początkiem
lipca tego roku, jednakże ten przepis nadal nie jest uprawomocniony,

w Polsce wciąż trwają prace legislacyjne. Nasza firma podeszła jednak
bardzo poważnie do tematów związanych z wycofaniem z obrotu opakowań wytyczonych powyższą dyrektywą, już od wielu miesięcy proponujemy naszym klientom towary zgodne
z wymogami i nowymi rozporządzeniami, takie jak: drewniane sztućce, papierowe słomki, kubki i talerze
z pulpy papierowej.

Twarze
Jaki wpływ na waszą firmę miała pandemia? Musiała być dla was wyzwaniem.
W przypadku firmy produkcyjnej nie da
się przecież przejść na pracę zdalną.
Jak u wszystkich, pandemia i w naszej firmie zostawiła swoje ślady. Na
szczęście, dzięki wielkiej odpowiedzialności wszystkich pracowników
udało nam się uniknąć zachorowań
i tylko nieliczni przebywali na kwarantannach w związku z chorobami
swoich bliskich. Po ogłoszeniu stanu
epidemii natychmiast podjęliśmy szereg dział mających na celu zapewnie-

Jakie ma pani plany na przyszłość?
Moim wielkim marzeniem jest
utrzymanie kondycji firmy na dotychczasowym poziome, zapewnienie jej
ciągłości, wprowadzanie wszelkich
nowych rozwiązań technologicznych,
aby była nowoczesnym i prężnie działającym przedsiębiorstwem.
Jest pani Członkiem Business Centre
Club i Klubu Integracji Europejskiej. Czy
przedsiębiorcy powinni się zrzeszać?
Zawsze zachęcam wszystkich
moich partnerów biznesowych do
wstępowania w szeregi stowarzy-

Od kilkudziesięciu lat, prowadząc swoją
firmę, jestem wierna zasadzie fair play
i nagroda pod tą nazwą towarzyszy mi
corocznie
nie przede wszystkim bezpieczeństwa
pracy, ograniczyliśmy do minimum
kontakty między pracownikami i klientami, wprowadziliśmy środki ochrony
oraz surowo przestrzegaliśmy ich stosowania. Umożliwiliśmy pracę zdalną
pracownikom działu handlowego oraz
księgowości, zorganizowaliśmy zmianowość pracy produkcji i magazynów,
aby ograniczyć kontakty. Jak widać,
przyniosło to dobry efekt.
Czy łatwo o dobrych pracowników? Kiedyś był rynek pracodawcy, teraz to się
zmieniło. Jak sobie z tym radzicie?
Dobrzy pracownicy, oddani firmie,
sumienne wykonujący swoje obowiązki i cieszący się autorytetem u przełożonych i podwładnych to największy
kapitał firmy. Ja takich mam od wielu
lat, z czego jestem niezmiernie dumna. Zawdzięczam to wypracowanej od
lat, panującej w mojej firmie rodzinnej
atmosferze; posiadaniu jasnych i konkretnych wymagań stawianych pracownikom, za które są rzetelnie i uczciwie wynagradzani i premiowani.
Wiem, że zdobyła pani wiele nagród.
Które z nich są dla pani najważniejsze?
Od kilkudziesięciu lat, prowadząc swoją firmę, jestem wierna zasadzie fair play i nagroda pod tą nazwą
towarzyszy mi corocznie. Jestem
również wieloletnim laureatem nagród przyznawanych przez Business
Centre Club, a mianowicie Lider Polskiego Biznesu, Ambasador Polskiej
Gospodarki czy Medal Europejski.

szeń pomagających w prowadzeniu
działalności, zarówno lokalnych, jak
i ogólnokrajowych. Będąc członkiem
takich organizacji czy stowarzyszeń,
mamy dostęp do bazy wiedzy na
wszelakie tematy związane z prowadzoną działalnością, szeroko zakrojoną globalną reklamę, wsparcie prawne i ekonomiczne, a przede wszystkim
masę bardzo pozytywnych kontaktów
zdobywanych podczas licznych spotkań, gal i konferencji.
Firma Gabi-Plast działa już od prawie
czterdziestu lat, można zatem spytać:
czy dzieci przejmą pałeczkę?
Mam ogromną nadzieję, że tak będzie. Syn od wielu lat prowadzi już
własną działalność, idąc w moje ślady,

BIZNESU

również działa w branży opakowaniowej. Dzięki temu mogę już stopniowo przekazywać mu niektóre gałęzie
firmy. Bardzo mi pomaga i wspiera,
uczy się zarządzania i kierowania pracownikami, sam podejmuje już trafne
i owocne decyzje. Widzę, że moja wieloletnia praca na pewno będzie miała
kontynuację. Jestem z tego niezmiernie dumna.
Jak ktoś tak zapracowany jak pani spędza wolny czas?
Po wielu, wielu latach bardzo intensywnej pracy nauczyłam się ufać
innym. Pozostawiając moją firmę
w dobrych rękach syna i pracowników, mam o wiele więcej wolnego
czasu. Lubię go spędzać z przyjaciółmi, celebrując dobrą kuchnię, uwielbiam koncerty – niestety teraz ta forma rozrywki jest bardzo ograniczona.
Moim największym hobby są podróże
i zwiedzanie ciekawych miejsc. Odwiedziłam już wiele zakątków świata, ale
ogromną przyjemność sprawiają mi
również powroty do domu i mojego
ukochanego ogrodu.
A urlop? Wiem, że jutro wyjeżdża pani na
wakacje. Jaki kierunek został obrany?
Po miesiącach zamknięcia możliwość wyjazdu jest ogromną radością.
Już po raz drugi w tym roku mam
przyjemność udać się do Grecji. Wiosną odwiedziłam Rodos, tym razem
celem jest wschodnie wybrzeże Krety.
To typowo zorganizowana wycieczka
z biurem turystycznym. Poza tym intensywnie podróżowałam w tym roku
po Polsce. Odwiedziłam między innymi góry i Mazury. Jesienią planuję
dłuższy pobyt nad polskim morzem
w Kołobrzegu.
fot. materiały własne
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Wszystko da się zrobić

Małgi, dla rodziny i znajomych – Gondzia,
oficjalnie Małgorzata Kozłowska. To niepozorna dziewczyna, która odważnie reprezentuje branżę artystyczną i sportową. Od
dziecka jest związana z tańcem, telewizją
oraz występami publicznymi. Prowadzi treningi z dziećmi oraz dorosłymi. Pasjonuje
się muzyką i modelingiem. Jej naturalna
zdolność do tworzenia kreatywnych rozwiązań pozwala jej z każdym rokiem realizować
swoje pomysły na coraz szerszą skalę.
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Roazmawiała BARBARA JOŃCZYK
Dlaczego taka branża?
Bardzo dobrze czuję się w sytuacjach, w których trzeba wykazać się
kreatywnością, oryginalnością, świetną organizacją oraz elastycznością.
Moja praca właśnie tego mi dostarcza. Praca z ludźmi – małymi i dużymi
– daje wiele radości, choć czasami jest
niemałym wyzwaniem. Jako trenerka
pełnię rolę nie tylko opiekunki i mentorki, ale i psycholożki, fizjoterapeutki czy przyjaciółki. Wspólne treningi,
projekty i wyzwania bardzo jednoczą
ludzi, co sprawia, że z czasem stajemy
się rodziną.
Oprócz prowadzenia zajęć ruchowych zajmuję się również przygotowywaniem show tanecznych oraz
występami na rozmaitych wydarzeniach medialnych. Każdego dnia rozwijam się z ogromnym entuzjazmem
i zaangażowaniem, by móc dzielić
się z klientami usługami na najwyższym poziomie. Uwielbiam swoją pracę i coraz bardziej rozszerzam swoje
działania, mam mnóstwo pomysłów,
których nie zawaham się zrealizować!
Jakie ma pani doświadczenie sceniczne,
trenerskie i medialne?
Jeśli chodzi o moje doświadczenie
sceniczne, realizowałam liczne projekty oraz spektakle m.in. w Sopockim Teatrze Tańca, Krakowskim Teatrze Tańca, zespole tanecznym Red
Pop Dance Creator z Gdańska, warszawskim zespole Bell Arto, Teatrze
Tańca Revolta oraz Rewii Tanecznej
Klips. Pojawiałam się na scenach Teatru Wielkiego Opery Narodowej, wydarzeniach sportowych na Stadionie
Narodowym i Torwarze oraz w licznych realizacjach telewizyjnych typu:
„Roztańczony Narodowy”, „Sylwester z Polsatem”, „Czar Par”, „Taniec
z Gwiazdami”, „Mam Talent”, „Pytanie na Śniadanie”, „Dzień Dobry
TVN” itp. Co więcej, współpracuję
z wieloma szkołami tańca oraz klubami sportowymi w całej Polsce, czego
efektem jest organizacja ogólnopolskich zawodów gimnastycznych, realizacja różnego typu eventów tanecznych, udział w sesjach zdjęciowych
i wszelkiego typu działania promujące taniec, gimnastykę i aktywność
fizyczną.
Ponadto jako trenerka gimnastyki,
przez cztery lata działalności w Centrum Gimnastyki i Tańca Maestria wy-

szkoliłam kilkudziesięciu medalistów
ogólnopolskich zawodów gimnastycznych na ścieżkach typu airtrack.
Jestem bardzo dumna z moich podopiecznych, staram się być dla nich
przykładem i utwierdzać ich w przekonaniu, że wszystko da się zrobić.
Skąd czerpie pani inspirację?
Każdy z nas ma coś takiego, co
mobilizuje nas do dalszego działania. Wbrew pozorom poświęcam dużo czasu na konkretyzowanie oraz organizowanie swoich celów i aspiracji
życiowych. Potrafię wyznaczyć sobie
kierunek i podążać nim oraz w razie
potrzeby dokonać niezbędnych zmian,
by trzymać obrany kurs. Życie z pasją
daje mnóstwo radości i satysfakcji
z tego, co się robi. Jednak czasami lubię sobie przypomnieć, czytając książki z dziedziny rozwoju osobistego, że
wszystko jest możliwe dzięki wytrwałości i cierpliwości.
Bardzo interesuje mnie ta tematyka
i uważam, że wiele można wyciągnąć
z takich pozycji (jak i z każdej sytuacji
w życiu – trzeba tylko odpowiednio
się do tego nastawić). Nie mogę powiedzieć, że od zawsze byłam molem
książkowym, ale bardzo lubiłam, gdy
Mama czytała mi książki w dzieciństwie. Tak naprawdę dopiero na studiach zainteresował mnie rozwój osobisty i zaczęłam wdrażać się w ten temat. Czytam tego typu poradniki do
dziś, inspirują mnie. Dodatkową dawkę motywacji dostarcza mi również
otoczenie – wspaniali ludzie, których
spotykam w życiu i muzyka – dzięki której mogę odpłynąć daleko i być
w swoim świecie z różnymi emocjami.
W czym się pani specjalizuje?
Najlepiej czuję się, tworząc choreografie jazzowe, high heels oraz
commercial. Tak naprawdę te style wyrażają cechy mojej osobowości:
jazz – wrażliwość i delikatność, high
heels – kobiecość, commercial – dynamizm i energię. Każdy z nich daje
wiele możliwości uwydatnienia piękna
ruchu ciała, a wrażliwe serce widza nie
może przejść obok tego obojętnie.
Tworzenie choreografii to proces,
a najpiękniejszą chwilą dla artysty jest
podziwianie efektu swojej pracy. Myślę, że w każdym z nas jest cząstka
duszy artystycznej, czasami musimy
ją odkryć, a czasami jest widoczna od
zawsze. Odkąd pamiętam, uwielbia-

fot. Emilia Maciejczyk

łam tworzyć. Tworzenie daje ogromne
szczęście i satysfakcję. Bardzo często
przychodzę na swoją salę taneczną,
puszczam muzykę i po prostu tańczę.
Wtedy czuję się wolna od ocen i całego świata. Wtedy jestem tylko ja, muzyka i lustro.
Przygotowując show taneczne,
pokazuję piękno ruchu ciała. Jednak
oprócz tańca jednym z moich priorytetów są obecnie treningi gimnastyki – to tych zajęć prowadzę teraz najwięcej, co świadczy o zainteresowaniu
i satysfakcji osób decydujących się
na treningi ze mną. Trenując z podopiecznymi pod kątem układów gimnastycznych i technicznego przygotowania do wykonywania elementów,
umożliwiam im osiąganie sukcesów
na szczeblu prywatnym oraz zawodniczym. Mam nadzieję, że i Ty, Czytelniku, też niebawem dołączysz do tego
grona!
Dodatkową specjalnością, która
pomaga mi w życiu, jest umiejętność
robienia rzeczy niemożliwych! Zwykle, patrząc na ogrom działań wykonanych przeze mnie w ostatnim czasie, sama jestem zaskoczona – jak ja to
zrobiłam w tak krótkim czasie? Znasz
to uczucie?
Co najbardziej wyróżnia panią w branży?
Wszechstronność, kreatywność i na
pewno poczucie humoru! Jestem wesołym człowiekiem, a swoje kwalifikacje zawodowe zdobywałam w najbardziej renomowanych placówkach
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Fot. Aneta Białowąs

w Polsce, tj. m.in. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Hala
Leszka Blanika w Gdańsku, Egurrola Dance Studio w Warszawie, Centrum Kształcenia Kadr Sportowych
we Wrocławiu. Jestem certyfikowaną
instruktorką tańca, gimnastyki sportowej, gimnastyki korekcyjnej, pilatesu,
byłą zawodniczką aerobiku sportowego, choreografem oraz miłośniczką
zdrowego, radosnego i artystycznego
życia. Uwielbiam się doszkalać, ciągle
to robię i uważam, że zarówno w biznesie, jak i w życiu, ważny jest profesjonalizm i tym się kieruję. Jestem niepozorną, skromną dziewczyną, która
nie boi się wyzwań i chce się podzielić
z innymi swoim doświadczeniem i miłością do gimnastyki, tańca oraz tworzenia. Koncentracja i pracowitość to
moje cechy wyróżniające. Śmiało mogę stwierdzić, że moja wiedza z dziedzin artystycznych i sportowych da-
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je mi wszechstronne spojrzenie na
kształtowanie zajęć, które prowadzę,
a umiejętność tworzenia wyjątkowej
atmosfery na zajęciach uatrakcyjnia
profesjonalne podejście do treningu.
Jak to się robi?
W życiu codziennym dzielę się
z ludźmi moimi pomysłami oraz
umiejętnościami na zajęciach tanecznych, gimnastycznych, ale i na różnego rodzaju wydarzeniach medialnych.
Moim celem jest wzbogacać życie ludzi o wartości, o których czasami zapominamy – jak wrażliwość, empatia
oraz poczucie zrozumienia. Wielogodzinne treningi (czasami całodzienne)
i występy dla różnorodnej publiczności nauczyły mnie wytrwałości w dążeniu do celu i pokazały, że aby coś osiągnąć, potrzeba w głównej mierze pracy, ale i konsekwencji w działaniach.
Nauczyła mnie tego również moja
rodzina. Niejednokrotnie rozwiązy-

waliśmy z tatą skomplikowane zagadki matematyczne do godzin porannych, by nie ustrzec się żadnej zmiennej w zadaniu. Te i wiele innych chwil
wzbogaciło moje życie w takie wartości, jak samozaparcie, organizacja
i wytrwałość. Jestem wdzięczna całej
mojej rodzinie za wsparcie każdego
dnia, choć pewnie nie spodziewali się,
że będzie ze mnie taka Artystka ;)
Czym kieruje się pani w życiu? Sercem
czy rozumem?
Myślę, że serce każdej kobiety jest
tajemnicą, a serce artystki tym bardziej. W życiu kieruję się rozsądkiem
i empatią, lecz jak na duszę artystyczną przystało – kreatywności, a czasami szaleństwa, mi nie brakuje. Lubię,
gdy życie jest ciekawe, gdy są cele, marzenia – gdy dąży się do ich spełnienia. Po to przecież żyjemy, prawda?
Mam to szczęście, że wszystko, co leży mi na sercu i co pojawia się w moim życiu, mogę rozładowywać i wyrażać poprzez taniec, a przez to tworzyć
tak naprawdę całkiem nową rzeczywistość. Ze mną nie ma nudnego życia,
to niemożliwe, ledwo sama nadążam
za swoimi pomysłami. Nie mówiąc już
o tym, że często życie stawia przede
mną spontaniczne projekty czy akcje,
które muszą być zrobione na „już” –
uważam te sytuacje za szanse i wtedy
najlepiej mi się pracuję. Presja bardzo
dobrze na mnie wpływa, wtedy jestem
zmobilizowana, zrobię wszystko, aby
zrealizować dany projekt.
Jakie cechy powinien mieć przedsiębiorca idealny?
Uważam, że podstawowymi cechami efektywnego przedsiębiorcy są elastyczność, kreatywność i konsekwencja w działaniach. Zarówno w życiu
prywatnym, jak i zawodowym pojawia się przed nami wiele wyzwań, które warto wykorzystywać, by rozwijać
swój biznes kompetentnie.
A regeneracja?
Oczywiście nie jestem robotem
i również potrzebuję czasu, by się
wyciszyć i zrelaksować. Choć tak naprawdę robię to też na sali. Moim bardziej domowym sposobem regeneracji
jest zapalanie świeczek, ułożenie się
pod kołdrą i czytanie książki lub oglądanie filmu. Bardzo odpręża mnie
również przebywanie wśród natury
i zwierząt. To niezmiernie ważne, by
potrafić znaleźć harmonię i równowagę w życiu. Dbam o to, by moje życie
było zbalansowane w sferze zawodowej, prywatnej i zdrowotnej.
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Jak zamierza pani ukierunkować działania firmy?
Moja kariera taneczna i sportowa
dostarczyła mi wielu niezapomnianych przeżyć i osiągnięć związanych
z tańcem, aerobikiem sportowym,
gimnastyką i występami na scenie.
W związku z moją pasją chciałabym
również stworzyć możliwość rozwoju
fizycznego i artystycznego dla moich
podopiecznych i klientów, by dzielić
się z Wami moim doświadczeniem
i sercem do aktywności fizycznej. Dlatego właśnie Centrum Gimnastyki
i Tańca Maestria (@maestria_malgorzata_kozlowska) funkcjonuje pod
moim nazwiskiem. Zostało ono stworzone, by dzielić się pasją, doświadczeniem oraz wiedzą z dziedziny tańca, gimnastyki sportowej i aerobiku
sportowego. Dzięki funkcjonalności
sal oraz dostępności profesjonalnych
sprzętów mogę zagwarantować idealne warunki, by wszechstronnie rozwijać uczestników treningów. Cel, który
przyświeca mi i mojej firmie, to zadowolenie oraz uśmiech na twarzach
uczestników na każdych zajęciach
i konsekwentny progres w dążeniu do
osiągania kolejnych etapów kształcenia fizycznego. Na moich zajęciach
panują warunki pozwalające przeżyć coś wyjątkowego oraz rozpocząć
wspaniałą przygodę, a może i wieloletnią karierę sportowo-taneczną mo-

ich klientów. Jedno mogę zapewnić
– wszystko, co robię, wychodzi z pełnego zaangażowania i pasji. Jeśli coś
robię, to na 100%!
Gdzie można panią spotkać?
Jedna z filii Centrum Gimnastyki
i Tańca Maestria mieści się w samym
centrum Jastrzębia-Zdroju, jednakże
moja grupa docelowa jest w całej Polsce – osobiście prowadzę szereg zajęć
ruchowych w centrum Warszawy oraz
warsztaty na terenie całej Polski. Moją ofertę kieruję do osób w każdym
wieku. Wszelkie informacje i szczegóły do uzgodnienia osobiście na Instagramie: @magikozlowska i fb: Małgi
Kozłowska.
Co dalej?
Zamierzam sukcesywnie zwiększać liczbę zadowolonych klientów
i rozszerzać swoje działania na wielu
płaszczyznach. Ze względu na moje zamiłowanie do ubrań i częste noszenia sportowych outfitów, kolejnym
krokiem w rozwoju mojej działalności
jest poszerzenie gamy oferty ubrań
sportowych pod uaktualnionym logo oraz wprowadzenie nowej kolekcji
sportowej odzieży do sprzedaży internetowej (dotychczas była dostępna tylko stacjonarnie). Bardzo ważny
jest dla mnie prestiż firmy, więc jestem
pozytywnie nastawiona do wszelkich
zmian mogących wprowadzić nowości oraz innowacje biznesowe. Uwa-
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żam, że elastyczność oraz kreatywność w życiu codziennym i w prowadzeniu firmy są bardzo ważne. Życie
stawia przed nami wiele wyzwań,
którym trzeba stawić czoła. Najlepiej
robić to dzięki integracji i współpracy z innymi, gdyż szczęście to jedna
z rzeczy, która, gdy dzielona – mnoży się. Cały proces produkcji, tworzenia kolekcji oraz sprawy technologiczne są bardzo czasochłonne, lecz mam
nadzieję, że już niebawem zaskoczę
wszystkich oryginalnością i funkcjonalnością swojej kolekcji.
Jak można nawiązać z panią współpracę?
Wszelkie zlecenia dotyczące eventów, pokazów, warsztatów czy sesji
zdjęciowych proszę kierować pod
numer 531 948 791 lub przez media
społecznościowe (@malgikozlowska).
Zapisy na zajęcia grupowe i indywidualne oraz rezerwacje terminów warsztatów już ruszyły, a liczba godzin
w dobie niezmienna, więc zapraszam
do współpracy! Więcej szczegółowych
informacji znajduje się na stronie internetowej www.maestriamk.pl oraz na
profilach w mediach społecznościowych. Do zatańczenia!

Małgorzata Kozłowska

Profesjonalna tancerka, trenerka gimnastyki sportowej oraz miłośniczka zdrowego, radosnego i artystycznego życia. Specjalizuje
się w tańcu jazzowym, high heels i commercial. Szkoli podopiecznych w całej Polsce. Co więcej, bierze udział w wielu komercyjnych realizacjach największych stacji telewizyjnych w Polsce i nie tylko. W 2017 roku założyła Centrum Gimnastyki i Tańca
Maestria, gdzie dzieli się swoją pasją, doświadczeniem i wiedzą z innymi. Dzięki
niej setki dzieci miały okazję zdobyć osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim. Małgi
ma mnóstwo pomysłów na przyszłość, których nie zawaha się zrealizować ;)
Małgorzata Kozłowska

fot. Aleksandra Kieres

Centrum Gimnastyki i Tańca Maestria
ul. Mazowiecka 2
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 531 948 791
media społecznościowe:
Instagram: @malgikozlowska @maestria_malgorzata_kozlowska
facebook.com/mgondzia
facebook.com/MaestriaMK
www.malgikozlowska.pl www.maestriamk.pl
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Bankowość spółdzielcza –
rozwiązania szyte na miarę
– Nasz bank i w ogóle banki spółdzielcze mają statystycznie bardziej konserwatywnego
klienta niż bankowość ogółem. Popularyzację usług cyfrowych traktujemy więc nie tylko
w kategoriach biznesu, ale też po trosze misji. Wracamy w tym miejscu do stwierdzenia, że bank spółdzielczy to zawsze było coś więcej niż tylko biznes. W XIX wieku była
to pozytywistyczna praca u podstaw, by wzmocnić i unowocześnić polskie rzemiosło,
rolnictwo, raczkujący na prowincji przemysł – mówi Bartosz Kublik z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.
Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK
Podkreślacie ponad stuletnią, nieprzerwaną historię waszej instytucji. Kiedy
powstał Bank Spółdzielczy w Ostrowi
Mazowieckiej?
Bank w Ostrowi powstał w 1898
roku i jest, według naszej najlepszej
wiedzy, najstarszym bankiem spół-
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dzielczym założonym na ziemiach
polskich zaboru rosyjskiego. Koniec
XIX stulecia obfitował w przedsięwzięcia gospodarcze, oświatowe i kulturalne. Po kilku nieudanych powstaniach polskie elity skoncentrowały
się na wzmacnianiu polskiego żywio-

łu w granicach prawa zarysowanego
przez wszystkich trzech zaborców. To
była znakomita strategia zapoczątkowana w Wielkopolsce. Kiedy w latach
1914–1918 konstelacja geopolityczna
pozwoliła na wywalczenie niepodległości właśnie dzięki takim ludziom,
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jak założyciele naszego banku, Polska
była w stanie szybko podnieść gospodarkę i zbudować niezbędne krajowi
instytucje. Uważam, że niesłusznie nie
uczymy o tym w szkołach, koncentrując się jedynie na walce. Tak jakby pomiędzy powstaniami były kilkudziesięcioletnie czarne dziury…
Banki spółdzielcze kojarzą się z lokalnością, a wy macie oddział w Warszawie. Jaki jest właściwie obszar waszego
działania?
Ze względu na siłę kapitałową możemy działać na terytorium całej Polski. Tym niemniej w DNA banku spółdzielczego wpisana jest lokalność.
Dlatego koncentrujemy biznes w kilku
powiatach: Ostrowskim, Ostrołęckim,
Wyszkowskim i Wołomińskim. Jesteśmy w Warszawie, ponieważ mnóstwo
ludzi z takich miast jak Ostrów dzieli
swą aktywność zawodową, biznesową
pomiędzy swoje rodzinne miasteczko
i stolicę. Ten oddział jest im po prostu
potrzebny. To się jeszcze nasila odkąd
mamy dobre drogi. Myślę, że większość warszawiaków ma pełną świadomość faktu, że to wspaniałe, niezwyciężone miasto na co dzień budują i rozwijają firmy i ludzie z Ostrowi,
Węgrowa, Sokołowa etc.
Chwalicie się też, że nowoczesne technologie umożliwiające zdalny kontakt
z bankiem wdrożyliście jeszcze przed
pandemią. Jak rozumiem, to był dobry
krok?
Cyfryzacja kontaktu klienta z bankiem postępuje od lat. Ograniczenia
związane z epidemią stały się tylko
katalizatorem tych zmian. Szczególnie w pierwszym lockdownie obserwowaliśmy sytuację, kiedy karty płatnicze
czy Internet Banking zakładały osoby,
które wcześniej się do tego nie garnęły. Czasem seniorzy korzystali z pomocy dzieci czy wnuków. To było bardzo budujące. Niewątpliwie pandemia
pchnęła digitalizację do przodu.
Posiadacze kont w waszym banku mogą
się przez nie zalogować na swoje internetowe konto pacjenta i dzięki temu
na przykład zapisać na szczepienie lub
podejrzeć wystawione dla nich recepty.
Korzystają z tego?
Oczywiście, że tak. Z miesiąca na
miesiąc w większym stopniu. Od tego nie ma odwrotu. Usługa Moje ID
w połączeniu z zakładaniem tzw. profilu zaufanego przez naszą bankowość internetową pozwala korzystać
z usług e-administracji. W zasadzie
staje się nieodzownym narzędziem

dla każdego obywatela. Ułatwia życie. Nasz bank i w ogóle banki spółdzielcze mają statystycznie bardziej
konserwatywnego klienta niż bankowość ogółem. Popularyzację usług
cyfrowych traktujemy więc nie tylko
w kategoriach biznesu, ale też po trosze misji. Wracamy w tym miejscu do
stwierdzenia, że bank spółdzielczy to
zawsze było coś więcej niż tylko biznes. W XIX wieku była to pozytywistyczna praca u podstaw, by wzmocnić i unowocześnić polskie rzemiosło,
rolnictwo, raczkujący na prowincji
przemysł. Dziś wciąż jest to praca nad
podnoszeniem poziomu gospodarczego i cywilizacyjnego naszych małych
ojczyzn. Ten etos jest wciąż obecny…
Technologie wkroczyły także do procesu przyznawania pożyczek. Banki spółdzielcze kojarzą się raczej z indywidualnym podejściem do klienta, warto aż tak
ufać algorytmom?
Bank spółdzielczy, którym zarządzam i w ogóle banki spółdzielcze to są
rzeczywiście raczej zakłady krawieckie
szyjące na miarę niż wielkie szwalnie
zaopatrujące sieciówki. Trzeba jednak
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cieszą ich posiadaczy, są za to atrakcyjne dla biorących pożyczki. Ustawiła się
kolejka?
Podstawową działalnością aktywną banku jest kredytowanie, więc
trudno, byśmy sobie z tym nie radzili.
Natomiast sytuacja jest bardziej złożona. O ile jak woda idą dziś kredyty
mieszkaniowe, o tyle wielu mikro, małych i średnich przedsiębiorców wciąż
wyczekuje z decyzjami o inwestycjach.
Powodem jest wysoka niepewność.
Wszyscy chcą dziś kupować mieszkania, a przy niskich stopach kredyt hipoteczny jest tani. Nad czym powinien
się zastanowić ktoś, kto chce się starać
o kredyt hipoteczny?
Wszyscy chcą kupować mieszkania, ponieważ mamy ultraniskie stopy procentowe. Nienaturalnie niskie
w naszych warunkach. Tyle że mechanizm boomu na rynku mieszkań jest
nieco bardziej skomplikowany, niżby
to wynikało z obiegowych opinii. Otóż
ponadprzeciętny popyt na mieszkania powstał, ponieważ oszczędzający
w polskich bankach z dnia na dzień
poprzez decyzje Rady Polityki Pie-

Bank w Ostrowi powstał w 1898 roku
i jest, według naszej najlepszej wiedzy,
najstarszym bankiem spółdzielczym
założonym na ziemiach polskich zaboru
rosyjskiego
pamiętać, że każdy bank to co najmniej
kilka obszarów biznesu. O ile w obsłudze MŚP stawiamy na bardzo indywidualne podejście, o tyle w produktach
konsumenckich algorytmy sprawdzają
się także w bankowości spółdzielczej.
Tu nie ma prostych odpowiedzi. Jeśli
rozmawiamy o bankowości spółdzielczej, musimy też mieć świadomość, że
banki spółdzielcze w Polsce to zróżnicowana populacja podmiotów. Funkcjonują banki spółdzielcze działające
w jednej gminie i takie jak nasz, które
obsługują kilkadziesiąt tysięcy klientów. Siłą rzeczy używają nieco innego
instrumentarium. Wszystkie jednak kooperują w ramach dwóch grup zrzeszeniowych po to, by szukać synergii i korzyści skali.
Niskie stopy przekładające się na niskie
oprocentowanie wkładów na pewno nie

niężnej zostali bez oprocentowania
swoich wkładów. Gremialnie ruszyli
więc po mieszkania. Istnieje bowiem
utrwalony pogląd, że nieruchomości dobrze chronią wartość pieniądza
w czasie. Ten pogląd nie jest pozbawiony podstaw. Kłopot w tym, że ten
ponadprzeciętny popyt na mieszkania
pociągnął w górę ich ceny. Utwierdziło to kupujących mieszkania inwestycyjne w słuszności ich decyzji. W ich
ślady poszli następni, co dalej podkręca ceny… Ma to dobre strony, ponieważ budownictwo mieszkaniowe daje
silny impuls gospodarce. W mieszkaniu trzeba przecież postawić meble,
zawiesić firany, zainstalować sprzęt
RTV i AGD. To wszystko napędza
produkcję i pozwala stymulować dynamikę PKB w okresie problemów.
Można więc powiedzieć, że polityka
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pieniężna spełnia swe zadanie. Trzeba jednak pamiętać, że piękno tkwi
w proporcjach. Ten ponadprzeciętny
popyt napędza jednak inflację oraz, co
ważne, oczekiwania inflacyjne. I znów
jeśli inflacja wynosi 4%, a depozyt
w banku jest oprocentowany na 0,2%,
to kolejni ludzie podejmują decyzję,
by kupić nieruchomość. To sprzężenie
zwrotne. Problem w tym, że mieszkań
nie możemy rozpatrywać tylko w kategorii dobra inwestycyjnego. Wciąż mamy w Polsce miliony osób, które chcą
kupić mieszkanie po to, by po prostu
założyć rodzinę i w nim mieszkać. Dla
nich tak szybko rosnące ceny nie są
niczym optymistycznym. Oczywiście
niskie stopy sprawiają, że kredyt jest
dostępny. Tyle że stopy w przyszłości
wzrosną i trzeba o tym pamiętać, zaciągając kredyt. Nie jestem zwolennikiem stawiania znaku równości między zagadnieniem CHF a ryzykiem
stóp procentowych. Należy jednak
głośno mówić dziś o tym, że rata miesięczna przy Wibor równym 0,2% nie
jest tym samym, co rata przy Wibor
równym 5% w skali roku. Tyle wyno-

mawialiśmy przed chwilą w kontekście
rynku mieszkaniowego. Tak czy inaczej, reagujemy. Ta reakcja odbyła się
i odbywa wciąż na różnych poziomach
i w różnych obszarach. Najważniejsze
z nich to: wspomniane już ultraniskie
stopy procentowe, które spowodowały, że więcej pieniędzy zostaje w portfelach kredytobiorców. Pamiętajmy
jednak, że płacą za to oszczędzający,
często drobni ciułacze. Rekiny finansjery potrafią bowiem zabezpieczyć
wartość swoich pieniędzy. Drugie lekarstwo to zainicjowane przez same
banki moratorium kredytowe. Myśmy
od pierwszych dni lockdownu dali
możliwość w zasadzie bezwarunkowego zawieszenia spłat kapitału i odsetek. To był strzał w dziesiątkę. Trzecia
sprawa to Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. Ten program
pomocy, wart dziesiątki miliardów
PLN, sfinansowaliśmy wszyscy jako
polscy podatnicy. Chcę jednak podkreślić, że rząd zdawał sobie sprawę,
iż sprawna dystrybucja tych środków
może się odbyć tylko przez banki. One
mają po prostu rozpoznanych i zwery-

Ponadprzeciętny popyt na mieszkania
powstał, ponieważ oszczędzający w polskich bankach z dnia na dzień poprzez
decyzje Rady Polityki Pieniężnej zostali
bez oprocentowania swoich wkładów.
Gremialnie ruszyli więc po mieszkania
sił on np. w 2012 roku. To nie jakaś
zamierzchła przeszłość. Taki poziom
może wrócić. Chodzi więc o to, by
myśleć, przewidywać i mierzyć zamiary na siły.
Pandemia sprawiła jednak, że przynajmniej niektórzy wasi klienci wpadli
w kłopoty, które zawczasu trudno było
przewidzieć. Jak duża jest to skala?
Reagujemy dziś na kryzysy w sposób zgoła odmienny niż w latach trzydziestych XX wieku. Podajemy bardzo
silne lekarstwa, które ratują życie. Nie
są rzecz jasna pozbawione skutków
ubocznych. O niektórych z nich roz-
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fikowanych klientów. Tylko w oparciu
o personel bankowy, nasze procedury
oraz nowoczesne systemy bankowości internetowej możliwe było natychmiastowe weryfikowanie wniosków
i przesyłanie pieniędzy bez ryzyka kolosalnych nadużyć przy tak masowym
i kosztownym programie publicznego
wsparcia. Pochwalę się, że jako najsilniejszy bank spółdzielczy zrzeszony
w Grupie BPS dystrybuowaliśmy do
naszych klientów największą w Zrzeszeniu BPS kwotę środków z PFR.
Pozostają pytania o przyszłość.
O dalszy przebieg pandemii. Wierzę

jednak, że środki z funduszy UE nie
tylko podtrzymają koniunkturę, ale też
po raz kolejny pozwolą podnieść nasz
kraj na wyższy poziom cywilizacyjny.
Dlaczego zdecydował się pan na pracę
w banku?
Pewnie ładnie by wyglądało, gdybym powiedział, że od początku stawiałem na pracę w banku i szykowałem się do tego. Jednak było inaczej:
chciałem się usamodzielnić i pierwszą
poważną pracę znalazłem w banku.
Potem już wsiąkłem na dobre. Inna
sprawa, że jedynie dotykając zagadnień systemu bankowego podczas studiów, byłem niezwykle ciekaw, w jaki
sposób działa bank. Jak się buduje tę
równowagę między strumieniem pieniędzy wpłacanych do banku i od niego pożyczanych? Jak to wszystko się
bilansuje, etc.
Czy bankowość to trudna ścieżka kariery? Komu poleciłby pan tę pracę?
Tak samo jak wszędzie: trzeba być
w miarę zdolnym, no i pracowitym.
Mnie zawsze pomagała dociekliwość
oraz chęć objęcia i zrozumienia całości. Nigdy mnie nie satysfakcjonowało nauczenie się i zrozumienie jakiegoś wąskiego wycinka. Współczesna
bankowość szalenie się skomplikowała. W bankach potrzeba dziś różnych
umiejętności. Wcale nie tylko analitycznych i ścisłych. W handlu, marketingu
bankowym na pierwszy plan wysuwają
się kompetencje miękkie: empatia, kreatywność i umiejętności perswazyjne.
Potrzeba coraz więcej ludzi o zdolnościach technicznych, biegłych w Internecie, mediach społecznościowych. Jeśli ktoś posiada jakieś kombinacje tych
różnych kompetencji, jest skazany na
zrobienie kariery w bankowości.
Jak pan spędza czas wolny?
Jeżdżę w ciekawe miejsca. Czytam wiele książek. Codziennie robię
zróżnicowaną prasówkę. Nie chcę rozumieć jedynie bankowości i stać się
monotematyczny.
A jak bankier wypoczywa? Praca w banku oznacza intensywne kontakty z ludźmi, logiczna byłaby ucieczka do jakiegoś
ustronia i wyłączenie telefonu…
Strzał w dziesiątkę. Zimą wędruję,
a latem jeżdżę rowerem po Puszczy
Białej. W wielu miejscach nie ma tam
zasięgu…
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Jakość, moda i wygoda
–Inspirują mnie moje klientki. To one podpowiadają mi, czego brakuje w ich garderobach. Moją rolą jest wtedy zebrać wszystkie opinie i stworzyć dla nich coś pięknego –
o projektowaniu wyjątkowych toreb i butów rozmawiamy z Dorotą Kuźnicką – prezes
firmy DK by Dorota Kuźnicka.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Stworzyła pani markę modową DK, która jest już znana i ceniona w Polsce.
Czy trudno się wypromować w świecie
mody? Na jakie przeszkody natknęła się
pani w trakcie swojej kariery?
To bardzo złożone pytanie, które porusza wiele kwestii. Zacznijmy
od tego, że branża modowa to bardzo ciężki kawałek chleba, jeśli staramy się kogoś kopiować. W marce DK
idziemy za głosem serca i nie zwracamy uwagi na innych. Jeśli robisz coś
w zgodzie ze sobą, a projektowanie to
moja pasja, łatwo jest pracować ciężko. W mojej karierze było wiele wzlotów i upadków, ale one mnie tylko
umocniły i przekonały, że idę dobrą
drogą.

Pani kolekcje są wyjątkowe, ale i nie są
tanie. Czy za jakość zawsze trzeba więcej zapłacić?
Konkurencja na dzisiejszym rynku
modowym jest bardzo duża. W marce
DK staramy się dać klientowi możliwie najlepszy produkt pod względem
jakości skór. Pozyskanie tego typu
materiałów generuje koszty, ale niesie ze sobą gwarancję niezawodności
i wyjątkowości.
Jaki jest pani ulubiony okres w dziejach
mody?
Zdecydowanie ten, który jest teraz,
ponieważ projektanci są wolni i mogą
tworzyć projekty zgodne z ich wizją.
W dzisiejszej modzie nie ma ani jednego narzuconego stylu i to jest piękne.

Kolory zawsze odgrywały istotną rolę
w modzie. W pani kolekcji dominuje
złoto…
Złoto to jeden z moich ulubionych
kolorów, ponieważ pasuje do wielu
stylizacji. W marce DK często wykorzystujemy złote motywy, bo kojarzą
się z prestiżem.
W pani kolekcjach chodzą po czerwonym dywanie gwiazdy ze świata kina
i estrady. Czy są to bardzo wymagający
klienci?
Każdy klient jest wyjątkowy i oczekuje indywidualnego podejścia. Jeśli
jest się pasjonatem w swojej dziedzinie,
żaden klient nie stanowi wyzwania.
Czy pandemia miała wpływ na działalność pani firmy?
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Zawsze trzeba być przygotowanym
na cięższe czasy lub załamanie gospodarki. Mamy dobrze prosperującą firmę pod względem finansowym oraz
sprzedażowym. Dzięki doświadczeniu
w branży wiem, jak podnosić się po
upadkach.
Była i jest pani nagradzane wieloma
prestiżowymi nagrodami. Które z nich
są dla pani najważniejsze?
Nagrody są dla mnie ważne, ponieważ podkreślają moją ciężką pracę.
Jednak najważniejsze są opinie moich
klientek. Jeśli one są zadowolone, to
wiem, że idę w dobrym kierunku.
Czy pani zdaniem przynależność firmy do jakieś organizacji zrzeszającej
przedsiębiorców ma znaczenie dla jej
rozwoju i funkcjonowania?
Mogłabym być najlepszą projektantką na świecie, ale jeżeli nie byłabym przy
tym przedsiębiorcą, szybko skończyłabym karierę. Znajomość innych ludzi
posiadających własne firmy uskrzydla
nas i pozwala nam się dalej rozwijać.
Kto lub co panią inspiruje i co obecnie
wyznacza kierunek w pani życiu?
Zawsze powtarzam, ze inspirują mnie moje klientki. To one podpowiadają mi, czego brakuje w ich garderobach. Moją rolą jest wtedy zebrać
wszystkie opinie i stworzyć dla nich
coś pięknego.

O projektantce:
Najlepszą okazją, by nosić piękne buty i torebki, jest nasze
życie.
Markę DK by Dorota Kuźnicka stworzyłam dla kobiet – tych niezależnych, wymagających, kochających nowoczesność i odważną modę, ale również tych ceniących klasykę i elegancję.
Moje autorskie kolekcje łączą obowiązujące trendy z tradycją rzemieślniczą, którą charakteryzuje najwyższa staranność
tworzenia oraz wyselekcjonowany dobór skór i dodatków.
Buty wykonane są z delikatnego nubuku, klasycznej skóry
licowej, a także ze skór o fantazyjnych fakturach i wzorach.
Dzięki piętnastoletniemu doświadczeniu w branży obuwniczej
produkcję i projektowanie butów znam od podszewki i wiem,
jak ważna jest wygoda i komfort noszenia. Dlatego wszystkie
modele są starannie wyprofilowane, zapewniając stopom solidne podparcie.
Na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie z sukcesem prezentowaliśmy naszą artystyczną wizję na pokazach mody, ubieraliśmy
gwiazdy, kobiety biznesu i wielbicielki niepowtarzalnego stylu.
DK by Dorota Kuźnicka stworzyłam w oparciu o trzy podstawowe założenia: JAKOŚĆ, MODA, WYGODA – bo to kobieta
jest dla mnie najważniejsza.
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Czy jest coś, czego pani żałuje? Czy
ma pani niespełnione marzenia, które
chciałaby zrealizować?
Moim marzeniem, którego jeszcze
nie zrealizowałam, jest to, aby marka
DK była znana na całym świecie.
A co panią najbardziej irytuje?
Zarówno w życiu prywatnym,
jak i zawodowym najbardziej irytuje
mnie brak zaangażowania oraz bycie
nieprawdomównym.
Na co powinien zwrócić uwagę młody
projektant? Co mu pani może doradzić,
aby osiągnął sukces?

Nigdy się nie poddawaj!

Marka DK by Dorota Kuźnicka:
For WOMEN by WOMAN…
DK by Dorota Kuźnicka to marka produktów stworzonych
przez wyjątkową Kobietę dla wyjątkowych Kobiet. Nasze
Klientki są pewnymi siebie miłośniczkami mody, elegancji
i wysokiej jakości, ale to także ekstrawaganckie fashionistki,
które mają odwagę być niepowtarzalne.
Projektantka Dorota Kuźnicka w niespotykanie harmonijny
sposób łączy niezwykły szyk i wygodę. Każdy but i każda torebka są dopracowane w najmniejszym nawet szczególe, by
służyć kobiecie funkcjonalnością i zachwycać pięknem.
Nasze buty to gwarancja wygody i komfortu dla stopy przez
cały dzień. Nasze torebki to lekkość, wielofunkcyjność i unikalność. A wszystko wykonane z najdelikatniejszej i najbardziej
ekskluzywnej skóry, która idealnie prezentuje się w każdej
sytuacji.

DK by Dorota Kuźnicka:
JAKOŚĆ – MODA – WYGODA
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Z sercem i pasją do prawa
– W okresie pandemii i po pandemii najbardziej liczącą się umiejętnością w biznesie jest
elastyczność wobec panujących okoliczności. Czas sprzed pandemii i typowa dla niego
forma pracy już nie wrócą. W tym miejscu chcę się pochwalić – wiosną tego roku magazyn
„Forbes Women” uznał mnie za jedną z czołowych kobiet polskiego Linkedina. To dla mnie
ogromny zaszczyt i powód do dumy. To owoc lat pracy, które, jak widać, zostały docenione
i przyniosły rezultaty – mówi mecenas Małgorzata Lewandowska.

Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Czy studia prawnicze były tym wymarzonym kierunkiem?
W moim przypadku tak. Wymyśliłam sobie prawo i adwokaturę, kiedy
miałam 17 lat. Moja mama była przerażona. Pochodzę z domu, gdzie był
rodzinny biznes, więc myślała, że ja
będę kontynuowała interes. Jednak
dopięłam swego. Mam bardzo dużo
szczęścia w życiu, bo mogę wykony-

wać pracę, którą kocham i którą sobie wymarzyłam. Jestem za to bardzo
wdzięczna, ponieważ to ogromnie ułatwia życie i funkcjonowanie. Nigdy nie
czułam niepewności w kontekście wyboru ścieżki kariery zawodowej. Być
może to też kwestia mojej osobowości i charakteru. Realizowałam swoje
zamierzenia bardzo konsekwentnie.
Każda porażka była dla mnie lekcją.

Dlatego dziś bardzo się cieszę, że wykonuję ten zawód.
Poza tym ukończyłam również
studia doktoranckie w Instytucie
Prawnym Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie. Wiązało się z tym pisanie publikacji naukowych i artykułów branżowych oraz uczestnictwo
w polskich i zagranicznych konferencjach. Od czasu rozpoczęcia studiów
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nie przerwałam nauki prawa, wciąż
kształcę się i rozwijam. To, że sobie
wymarzyłam taki kierunek studiów
i taką karierę, w dużym stopniu pomaga mi wytrwać w wielu postanowieniach zawodowych. Wszystko jest
łatwiejsze, gdy praca jest pasją. Co
więcej, już chodzi mi po głowie rozpoczęcie kolejnego kierunku studiów. Na
szczęście jestem na takim etapie pracy

czych tradycjach, z pewnością nie był
pozbawiony znaczenia. To w domu
tak naprawdę nauczyłam się uprawiania biznesu i sprzedaży. Podstaw
handlu i obsługi klienta uczyłam się
od mamy. Miałam 10 lat, gdy układałam bukiety w jej kwiaciarni i sprzedawałam kwiaty. Po swoim tacie natomiast odziedziczyłam bardzo logiczne
i konstruktywne, choć z drugiej stro-

Każda porażka była dla mnie lekcją
zawodowej, że mogę sobie pozwolić
na ponowne podjęcie nauki. Nie będę
zdradzała, co dokładnie mam w planach. Uchylę tylko rąbka tajemnicy, że
studia te pozwolą mi zaoferować moje
dotychczasowe usługi w trochę innym
wymiarze.
Od jak dawna prowadzi pani swoją kancelarię?
Kancelarie prowadzę od 2016 r.
Przed zdaniem egzaminu zawodowego adwokackiego przez 10 lat byłam
Asystentem Sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie. To był czas,
kiedy mogłam tak naprawdę poznać
funkcjonowanie prawa. Nauczyłam
się tam najwięcej – żaden kurs nie dałby mi takiej wiedzy jak praca w Sądzie. Miałam też ogromne szczęście,
ponieważ współpracowałam ze wspaniałymi i wybitnymi sędziami. To Oni
tak naprawę pokazali mi, na czym polega mój zawód, jakie powinnam spełniać standardy, aby być bardzo dobra
w tym, co robię. Poza tym były i są to
osoby o ogromnej wiedzy – tego samego też wymagali od swoich asystentów. Choć czasami denerwowało
mnie, że po skończeniu studiów wciąż
muszę się nieustannie dokształcać, to
finalnie jestem z tego bardzo zadowolona. Jak już wspominałam, mam bardzo dużo szczęścia.
Z asystentury od razu przeszłam
na swoją działalność, do prowadzenia
indywidualnej kancelarii, choć w ogóle nie miałam pojęcia, jak to powinno
funkcjonować. Wszystkiego uczyłam
się na własnej skórze, ale absolutnie
nie ma rzeczy, której bym żałowała.
Każda, nawet najmniejsza umiejętność, którą zdobyłam w wyniku tego
doświadczenia, jest dla mnie bezcenna. Może tak to już jest – gdy robimy
coś z pasją i sercem, to nie ma siły – to
po prostu musi wyjść. Fakt, że pochodzę z rodziny o silnych przedsiębior-
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ny bardzo otwarte myślenie. Sądzę,
że z takim kapitałem mogłabym robić
absolutnie wszystko i wszystko by mi
wyszło. Jeśli coś czujemy w sercu –
możemy przenosić góry.
Jaka jest pani specjalizacja?
Specjalizuję się w obsłudze prawnej spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych, zarówno bieżącej, jak i celowej. Ponadto opracowuję
strategie dla zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i dla
wspólników, wspieram te podmioty
w bieżącym funkcjonowaniu. Analizuję kontrakty oraz umowy, reprezentuję
swoich klientów w sądach i urzędach.
Prowadzę również szkolenia online
dla zarządów i prezesów spółek. Doradzam przedsiębiorcom, jaka forma

chciałabym zaznaczyć, że nie wszystkie kancelarie miały takie szczęście.
Czas pandemii to był i nadal jest
okres, który pokazał nam konieczność
dostosowywania się do okoliczności i zmieniającej się rzeczywistości.
Niejako wymusza to na nas, przedsiębiorcach, zmiany, których nie można
bagatelizować. W okresie pandemii
i po niej najbardziej liczącą się umiejętnością w biznesie jest elastyczność
wobec panujących okoliczności. Czas
sprzed pandemii i typowa dla niego
forma pracy już nie wrócą. W tym
miejscu chcę się pochwalić – wiosną
tego roku magazyn „Forbes Women”
uznał mnie za jedną z czołowych kobiet polskiego Linkedina. To dla mnie
ogromny zaszczyt i powód do dumy. To owoc lat pracy, które, jak widać, zostały docenione i przyniosły
rezultaty.
Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do pani przedsiębiorcy?
Przede wszystkim z zapytaniami dotyczącymi dostosowania formy prawnej prowadzenia przedsiębiorstwa do aktualnych celów biznesowych. Bardzo często zwracają się
w celu przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Sp.
z o.o. Ponadto przychodzą z kwestiami dostosowania aktualnej strategii funkcjonowania, przeanalizo-

Najwięcej satysfakcji daje mi opracowywanie strategii dla danego klienta,
szukanie rozwiązań pozwalających mu
osiągnąć to, czego sobie życzy
prowadzenia przedsiębiorstwa jest dla
nich najbardziej korzystna. Przeprowadzam procesy upadłościowe spółek
oraz osób fizycznych.
Czy w pandemii miała pani dużo pracy?
Tak, ja niezależnie od okresu mam
pracę. Choć wiem, że niektórzy przedsiębiorcy mocno zwolnili w prowadzeniu swoich biznesów, nad czym
bardzo ubolewam. Niektóre biznesy
i branże zupełnie poupadały. Przeprowadziłam wiele procesów upadłościowych dotyczących przedsiębiorców,
którzy nie byli w stanie podźwignąć się
po okresie pandemii. Ja jako przedsiębiorca nie odczułam tego trudnego dla gospodarki momentu – jednak

wania dokumentacji, kontraktów czy
też spisania umów. Zarządy zwracają
się do mnie w celu szkoleń z zakresu
odpowiedzialności cywilnej i karnej –
dla zarządów właśnie, również w celu ułożenia strategii funkcjonowania.
Dokonuję też wpisów w rejestrach,
zwłaszcza w KRS, uczestniczę w spotkaniach w celu sporządzania protokołów ze zgromadzeń wspólników
czy zarządów. Często osoby fizyczne
mające objąć funkcję prezesa zarządu
w danej spółce zwracają się do mnie,
aby uzyskać informację, czy jest to dla
nich bezpieczne. Z podobnymi zapytaniami przychodzą do mnie kontrahenci chcący sprawdzić spółkę, z któ-
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rą mają zamiar nawiązać współpracę. Reprezentuję też przedsiębiorców
w procesach sądowych, w urzędach,
służę im opiniami prawnymi. Zakres
jest dość szeroki, choć bardzo mocno
bazuje na specjalizacji z prawa handlowego i gospodarczego.
Czy zawód adwokata wymaga jakichś specjalnych umiejętności, cech
charakteru?
Moim zdaniem każdy zawód wymaga określonych predyspozycji,
umiejętności i kompetencji. Podobnie
jest z zawodem adwokata. Niewątpliwie konsekwencja w działaniu i pewnego rodzaju nieugiętość jest tutaj
bardzo pożądana. Ta ścieżka kariery
wymaga wielu, wielu lat nauki i determinacji. Trzeba skończyć prawo, potem aplikację i następnie zdać bardzo
trudny państwowy egzamin zawodowy, który trwa kilka dni. Nigdy nie zapomnę, jak ostatniego dnia po egzaminie wyszłam z sali i po prostu nie
wiedziałam, w którą stronę mam iść.
Takie sytuacje czasami zdarzają mi się
po niektórych bardzo wymagających
sprawach sądowych.
Zdobycie uprawnień nie oznacza, że możemy spocząć na laurach,
wciąż musimy poszerzać swoją wie-

mi. Z pewnością umiejętnością, którą
bardzo mocno sobie cenię, jest zdolność wytrwałego szukania rozwiązań.
Ja nigdy się nie poddaję. Najwięcej satysfakcji daje mi opracowywanie strategii dla danego klienta, szukanie rozwiązań pozwalających mu osiągnąć
to, czego sobie życzy. To jest nieprawdopodobnie ekscytujące w zawodzie
adwokata, choć związane niewątpliwie z dużą wiedzą i doświadczeniem.
Czasami okazuje się, że w trakcie realizacji umowy trzeba zmienić strategię działania ze względu na pojawienie się nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. W tym kontekście
umiejętność dostosowywania się do
okoliczności i ciągłego szukania rozwiązań jest bardzo ważna. Kolejną
rzeczą nie do przecenienia w naszym
zawodzie jest umiejętność uważnego
słuchania i obserwowania. Czasami
wystarczy kogoś posłuchać, popatrzeć
na mikro ruchy jego twarzy, gestykulację czy tak zwany body language. To
wszystko potrafi wiele nam wyjaśnić.
Co doradziłaby pani młodym prawnikom
rozpoczynającym karierę?
Żeby zastanowili się nad specjalizacją. Przede wszystkim powinni posiąść umiejętności doskonałej obsługi

Zdobycie uprawnień nie oznacza,
że możemy spocząć na laurach, wciąż
musimy poszerzać swoją wiedzę
w zakresie specjalizacji, zdobywać nowe
kompetencje, uczyć się, szkolić
dzę w zakresie specjalizacji, zdobywać
nowe kompetencje, uczyć się, szkolić.
Niewątpliwie doskonała pamięć oraz
umiejętność organizacji czasu są tutaj bardzo przydatne. Moim zdaniem
adwokat musi być stanowczy i odporny na wpływy. Wiadome jest, że niektóre sprawy są bardzo wymagające
emocjonalnie, wobec tego doskonała
umiejętność radzenia sobie ze stresem
jest tutaj wysoce pożądana. Co ważniejsze, moim zdaniem trzeba posiadać pewnego rodzaju charyzmę, zawód adwokata w dużej mierze polega
na reprezentowaniu interesów klienta
przed różnymi organami i instytucja-

klienta i sprzedaży swoich towarów
i usług. To są kluczowe kompetencje naszych czasów. Jeśli ktoś tego
nie potrafi, nie utrzyma się na rynku.
Nie wystarczy wiedza w zakresie swojej dziedziny – trzeba umieć tę wiedzę
sprzedać, należy też umieć doskonale
sprzedać siebie. Na szczęście zawód
prawnika to kariera, która otwiera wiele drzwi i daje bardzo duże możliwości. Niekoniecznie trzeba być adwokatem po skończeniu prawa, tutaj spektrum możliwych zawodów, funkcji
oraz prac jest bardzo szerokie. Uważam, że z roku na rok zawód adwokata jest coraz trudniejszy, w związku
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z czym trudno jednoznacznie określić,
co można byłoby poradzić młodym
osobom wybierającym tę ścieżkę. Poza czysto prawniczymi kompetencjami ważna jest też umiejętność aplikacji
rozwiązań typowo przedsiębiorczych.
Czy nam się to podoba, czy nie,
bardzo duże znaczenie w zakresie wykonywania wszystkich zawodów mają nowe technologie, formy wykonywania pracy w sposób zdalny lub na
odległość. Przestaje mieć znaczenie,
gdzie mieści się kancelaria, ponieważ
klientów można mieć z całego świata.
Podobnie jak pracowników. Ja obecnie obsługuję klientów z Polski i z zagranicy – absolutnie żadna granica
terytorialna nie jest tu przeszkodą.
Trzeba mieć otwartą głowę i bardzo
mocno kochać to, co się robi, aby zaistnieć na rynku. Takie jest moje stanowisko w tym zakresie.
Jak i gdzie najlepiej spędza pani wolny
czas?
Uwielbiam spędzać czas z rodziną i najbliższymi. Są to dla mnie bardzo ważne momenty. Mój wolny czas,
czyli urlopy, święta, weekendy, poświęcam rodzinie i najbliższym. Bardzo lubię rodzinne wyjazdy, zwłaszcza nad morze, kocham Bałtyk, ale nie
tylko. Bardzo dużo radości sprawiają
mi spacery po lesie i przebywanie na
łonie natury. Bardzo dbam o swoją równowagę emocjonalną, wobec
czego czas wolny od pracy spędzam
w sposób pozwalający mi się zrelaksować i odprężyć. Cenię sobie spokój
– więc unikam zatłoczonych miejsc.
Mimo to, bardzo lubię kino, koncerty,
restauracje i wystawy sztuki. Kocham
wspólne biesiadowanie przy stole
z rodziną oraz najbliższymi przyjaciółmi, uwielbiam gotować i czytać
książki, słucham też bardzo dużo muzyki. Robię to, kiedy tylko mogę sobie
na to pozwolić. Mam też swoje pasje
– uwielbiam uprawiać sport, aktualnie jestem zafascynowana jazdą na
rowerze i pływaniem. Dbam o swoją kondycję fizyczną. W podobnym
stopniu pielęgnuję relacje z przyjaciółmi i rodziną, to podstawa mojego funkcjonowania. W domu i wśród
najbliższych ładuję baterie, co pozwala mi tak doskonale wykonywać mój
zawód. Czasami jednak lubię po prostu pobyć w samotności. Nic bardziej
pozytywnie nie nastraja człowieka jak
przyjemność przebywania sam na
sam ze sobą.
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Pomaganie innym to moje
największe hobby
– Nie wyobrażam sobie, byśmy zostawili naszego partnera samemu sobie. On musi mieć
gwarancję, że kancelaria przejmie sto procent jego obowiązków i we wszystkim mu
pomoże. Dotyczy to zarówno wielkich przedsiębiorstw, jak i klientów indywidualnych –
mówi Maciej Lisowski, założyciel oraz dyrektor fundacji i kancelarii LEX NOSTRA.
Rozmawiał RAFAŁ KORZENIEWSKI
Kancelaria Prawna Lex Nostra ma
w swoim zespole specjalistów z różnych dziedzin prawa. Czy to dzięki temu
zdobyliście znaczącą pozycję na rynku
usług prawniczych?
Pozycję na rynku tworzy się poprzez wieloletnią skuteczność działania, a potwierdzeniem tego są usatysfakcjonowani klienci. Niemal każda obsługiwana przez nas osoba czy
instytucja polecała nas swoim znajomym, gdy ci potrzebowali obsługi prawnej. I nie chodzi tutaj tylko o
liczbę wygranych spraw, ale również
o kwestie doradztwa gospodarczego
czy pomocy dla cudzoziemców. Niezwykle istotne jest samo podejście do
partnera. Ważne, by czuł się komfortowo, mógł w pełni nam zaufać, by ze
zrozumieniem podejść do każdego jego problemu. Nawet najpoważniejszego. Nigdy nie traktować nikogo z góry.
Jakie problemy są najczęstszym powodem skłaniającym firmy do współpracy
z kancelarią prawną?
Wbrew pozorom każdy powód jest
nieco inny. Do każdego trzeba podejść
indywidualnie. Jesteśmy w branży już
tyle lat, a nadal zaskakują mnie sprawy, z którymi przychodzą do nas partnerzy. Często bywa tak, że wydawałoby się błahy problem jest początkiem
całego ciągu olbrzymich komplikacji.
Brak odpowiedniej obsługi potrafi
skutkować niewyobrażalną eskalacją
trudności. Często skuteczna mediacja
– tym również się zajmujemy – rozwiązuje konflikt w samym zarodku.
W Polsce niestety ponad 95 procent
firm nie korzysta z tego typu usług.
Każdy uważa się za na tyle dobrego
negocjatora, że sam zajmie się tym
najlepiej. Jednak tu w ogóle nie chodzi o umiejętności menadżerskie pre-

86 przedsiebiorcy@eu

Maciej Lisowski, założyciel oraz dyrektor fundacji i kancelarii LEX NOSTRA

zesa. W rozwiązaniu konfliktu potrzeba rozjemcy – kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto obiektywnie podejdzie do obu
zwaśnionych stron. Nawet w swoich
własnych sprawach korzystam z pomocy innych, którzy mogą, w przeciwieństwie do mnie, spojrzeć na dany
przypadek bez emocji.

Czy wasza kancelaria bierze na siebie
doradztwo strategiczne i reprezentację
klientów w negocjacjach z bankami
i innymi instytucjami? Czy jesteście
w stanie zabezpieczyć majątek przed
wierzycielami?
To podstawa naszego działania.
Nie wyobrażam sobie, byśmy zostawi-

Twarze
li naszego partnera samemu sobie. On
musi mieć gwarancję, że kancelaria
przejmie sto procent jego obowiązków
i we wszystkim mu pomoże. Dotyczy
to zarówno wielkich przedsiębiorstw,
jak i klientów indywidualnych. Walka
z instytucjami finansowymi jest niezwykle skomplikowana, czasochłonna
i wyniszczająca. Często odczłowieczają i robią wszystko, byś już na samym
początku zrezygnował z pełni przysługujących ci praw. Wmawiają, że klient
i tak nie ma z nimi szans, więc lepiej
niech odpuści, nawet gdy prawo jest
po jego stronie. Wtedy wkraczamy my.
Z nami już w taki sposób nie rozmawiają. Widzą, że muszą zacząć dialog.
Osobiście widziałem mnóstwo przypadków, gdy klienci instytucji finansowych (np. pożyczek, parabanków)
poddawali się bez walki, chociaż, gdyby przyszli do nas, mieliby najpewniej
szybko wygraną sprawę.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę, wybierając kancelarię prawną i czy są jakieś szczególne cechy charakteryzujące
dobrego prawnika?
To wszystko oczywiście zależy od
tego, z jaką sprawą przychodzimy. Zupełnie inne cechy musi mieć ekspert do
spraw gospodarczych, a zupełnie inne
karnista. Ja uważam, że najważniejsze
jest indywidualne podejście do każdej
ze spraw. Jeżeli to my musimy wykonywać za każdym razem pierwszy telefon do prawnika, w nieskończoność
oczekujemy na jego materiały, czujemy, że po prostu „robi nam łaskę” – to
natychmiast trzeba zmienić kancelarię. Tacy ludzie tylko nam zaszkodzą.
Nie wyobrażam sobie, by nie interesować się na bieżąco sytuacją partnera.
Nie tylko prawną czy gospodarczą, ale
też psychiczną.
Jest pan założycielem oraz dyrektorem
fundacji LEX NOSTRA. Czym się ona
zajmuje?
Fundacja działa nieprzerwanie od
2010 r. Prowadzimy działalność nie
tylko w kraju, lecz także we współpracy z organizacjami państw europejskich oraz amerykańskich. Obejmujemy bezpłatną opieką prawną i psychologiczną ok. 7 tysięcy osób rocznie.
Nigdy nie wziąłem z tytułu sprawowanej w fundacji funkcji ani złotówki
pensji. Wszystko, co robiłem, robiłem
pro bono. Uważam, że prowadzenie
kancelarii prawnej niesie ze sobą również odpowiedzialność społeczną za
najsłabszych – tych, których nie stać
na prawnika, którzy nawet nie wiedzą,

gdzie mają się zgłosić. W Płocku nasza fundacja prowadzi własny punkt
udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom
im najbliższym. W latach 2019–2020
fundacja prowadziła również 9 lokalnych punktów takiej pomocy w różnych miastach. Nasza organizacja
w ramach realizowanego zadania oferuje pomoc prawną, psychologiczną oraz – co było niezwykle istotne
– w latach 2019–2020 również materialną. Budżet przeznaczony na potrzeby pokrzywdzonych sięgał 1,5 mln
zł rocznie. Zatrudnialiśmy kilkunastu
wysokiej klasy specjalistów. Niestety bezzasadna, niezawierająca praktycznie żadnego uzasadnienia decyzja
podjęta w dniu 29 marca 2021 r. przez
byłego Dyrektora Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasza Mraza sprawiła, że
nie wypłacono nam środków na 2021
rok. Praktycznie w trybie natychmiastowym Fundusz Sprawiedliwości
chciał pozostawić ponad tysiąc osób
objętych pomocą fundacji Lex Nostra samym sobie. Dodam tylko, że
wielokrotne kontrole, w tym również
przeprowadzona przez Ministerstwo
Sprawiedliwości, nie wykazały żadnych defraudacji czy poważniejszych
nieprawidłowości w naszej działalności, które mogłyby uzasadnić wyda-
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lokrotnie broniliśmy przed deportacją.
Często prawnie doprowadzaliśmy do
usunięcia ich z listy osób poszukiwanych przez Interpol na zlecenie białoruskich władz. Wobec wydarzeń na
Białorusi oraz realnego zagrożenia
życia i zdrowia naszych braci podjąłem decyzję o utworzeniu Ośrodka
Pomocy dla Uchodźców.
Ośrodek dedykowany jest przede
wszystkim osobom, które chcą osiedlić się w Polsce. Z tego względu
zakres świadczonej przez profesjonalnych prawników darmowej porady prawnej obejmować będzie także
kwestie związane z nadaniem statusu
uchodźcy oraz ochrony międzynarodowej na terenie Europy, w tym także przygotowaniem odpowiednich
wniosków, nawiązaniem legalnego
stosunku pracy. Jesienią 2020 r. kilkudziesięciu posłów na Sejm RP wystosowało do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych interpelację w sprawie
pomocy Ośrodkowi prowadzonemu
przez fundację Lex Nostra. Wskazane wcześniej działania stanowią jedynie początek planowanej działalności
Ośrodka, który w przyszłości chciałby
poszerzyć zakres udzielanej pomocy o kolejne projekty mające na celu
ułatwienie procesu asymilacji uchodźcom z Białorusi. Moim zdaniem pomoc w asymilacji naszych wschodnich

W rozwiązaniu konfliktu potrzeba
rozjemcy – kogoś z zewnątrz.
Kogoś, kto obiektywnie podejdzie
do obu zwaśnionych stron
nie takiej decyzji. Mimo tak potężnej
wyrwy finansowej zdecydowałem się
nadal prowadzić Ośrodek z własnych,
prywatnych pieniędzy, bo widziałem
radość matek z małymi dziećmi, którym byliśmy i nadal jesteśmy w stanie
pomóc. Niestety, pomoc ta odbywa
się już bez wsparcia materialnego czy
możliwości tymczasowego zakwaterowania, szczególnie w przypadku przemocy w rodzinie. Widziałem prawdziwe łzy szczęścia i to jest cenniejsze niż
pieniądze.
Dużo mówiło się również o wsparciu dla
Białorusinów.
Od dziesięciu lat pomagamy białoruskim opozycjonistom, których wie-

braci z Białorusi czy Ukrainy jest w interesie polskiej racji stanu. Dlatego
też m.in. przyjąłem propozycję objęcia funkcji doradcy zarejestrowanego
w naszym kraju Międzyzakładowego
Związku Zawodowego Pracowników
Ukraińskich w Polsce.
Jest pan laureatem Orła Wprost. Odbierając go na gali, w niezwykle emocjonalnych słowach wspominał pan śp.
Kornela Morawieckiego. I to jemu zadedykował nagrodę…
Dla jednych był fizykiem, dla innych nauczycielem akademickim czy
politykiem. Dla mnie prywatnie był
mentorem i przyjacielem. Z Kornelem
poznałem się wiele lat temu, a od lipca
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Kornel Morawiecki i Maciej Lisowski w obozie uchodźców w Kurdystanie, wrzesień 2017 r.

2016 r. pracowaliśmy wspólnie. Miałem zaszczyt i przyjemność być jego
asystentem społecznym oraz dyrektorem biura poselskiego przy ul. Siennej
w Warszawie. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele przedsięwzięć, pomogli-

Maciej Lisowski

śmy wielu ludziom. Był dla mnie jak
ojciec. Mogłem liczyć na niego w każdej chwili. Dzieliliśmy dobre i złe momenty. Gdy w sejmie wpisywałem się
do księgi kondolencyjnej, osoby czekające w kolejce same mnie przepusz-

czały przed siebie. Mój wpis wygląda
jak napisany ręką dziecka, nie byłem
w stanie utrzymać pióra… Nie zapomnę o tym, jak wiele dla mnie zrobił,
to właśnie jemu w ramach wdzięczności zadedykowałem otrzymaną nagrodę. Komuś, kto powie, że w 2019
r., niecały miesiąc po śmierci Kornela
Morawieckiego, moje wystąpienie było emocjonalne, odpowiem: dziś byłoby identyczne…
Jak pan wypoczywa przy tak wymagającym życiu zawodowym?
Może nie każdy wie, ale jestem
osobą niepełnosprawną, z olbrzymimi problemami z poruszaniem się.
Związany z tym ból mocno ograniczył
moją aktywność fizyczną, ale nie chcę
narzekać, bo jest tak, jak w porzekadle
– „narzekałem na brak butów, dopóki nie zobaczyłem człowieka bez nóg”.
Przyjmuję moją sytuację zdrowotną
jako dar od Stwórcy. Może to wszystko po to, bym docenił, że Pan Bóg wiele mi dał i jest naprawdę wyrozumiały w stosunku do mnie. Na szczęście
mam też sprawdzony zespół współpracowników. Nie wiedząc, ile jeszcze
jest mi dane dni, staram poświęcić się
działalności publicznej. Pomaganie
innym to moje największe hobby.

Urodzony w 1977 r., zdobył wykształcenie wyższe podyplomowe, jest profesorem nadzwyczajnym I.W.U.P., majorem DS, twórcą
i dyrektorem fundacji LEX NOSTRA, od dziesięciu lat z sukcesami zajmującej się pomocą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem
i poszkodowanych przez system prawny. Fundacja angażuje się też w edukację prawną obywateli. Maciej Lisowski jest prezesem
spółki prawniczej LEX NOSTRA, firmy zajmującej się PR-em, spółki informatyczno-medialnej LN Media oraz kilku innych przedsiębiorstw.
W latach 2016–2019 asystent społeczny i Dyrektor warszawskiego biura poselskiego Marszałka Seniora Sejmu RP, posła na Sejm
RP Kornela Morawieckiego. Od 2020 r. asystent społeczny i Dyrektor warszawskiego biura poselskiego Posła na Sejm RP Lecha
Kołakowskiego. Był międzynarodowym obserwatorem w Czeczeńskiej Republice Iczkerii oraz (wraz z Kornelem Morawieckim)
Referendum niepodległościowego w Kurdystanie (25 września 2017 roku).
Dziennikarz, autor i współautor wielu książek (m.in. „Prawo i Pięść”) oraz publikacji prasowych. Od 2011 r. ekspert i stały komentator w wielu stacjach telewizyjnych, rozgłośniach radiowych oraz w prasie i mediach elektronicznych. Był stałym niezależnym publicystą w gazetach: „Gazeta Obywatelska”, „Rurociągi”, „Dziennik Trybuna”. Jako osoba związana naukowo m.in.
z psychologią społeczną pełnił funkcję publicysty i zastępcy redaktora naczelnego czasopisma „Psychologia w Teatrze Życia”
prof. zw. Zbigniewa Pietrasińskiego. Członek Stowarzyszenia Polskich Mediów.
Członek założyciel i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Liga Konsumentów Energii oraz członek założyciel i wiceprezes Rady
Spółdzielni „Świetlik – reaktywacja”. Dyrektor Fundacji Naprawy Państwa Polskiego. Wiceprezes Federacji Obywatelski Komitet
Poszanowania Praworządności. Współzałożyciel Stowarzyszenia Konfederacji Bałtycko-Czarnomorskiej. Od 2016 r. członek Rady
Nadzorczej Spółdzielni Kredytu Wzajemnego, Główny Doradca ds. Międzynarodowych Międzyzakładowego Międzynarodowego
Związku Zawodowego Ukraińskich Pracowników w Polsce.
Przedsiębiorca od 1992 roku, był właścicielem firmy komputerowej, dyrektorem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, firmy konsultingowej i jednego z największych wydawnictw. Przez kilkanaście lat organy ścigania prowadziły przeciwko niemu postępowania
gospodarcze, ostatecznie umorzone. Za swoje osiągnięcia został odznaczony państwowym medalem „Pro Patria”, Krzyżem Niepodległości, Srebrnym Krzyżem Legionowym, odznaką „Człowieka Wolności i Solidarności” oraz Statuetką „Orła Wprost”.
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Restrukturyzacje sądowe szansą na
przetrwanie kryzysu tysięcy
polskich firm
Kancelaria Prawna WHAT.NOW Sp. z o.o. jest jedną z największych ogólnopolskich
kancelarii restrukturyzacyjnych. Przeprowadza kompleksowo postępowania sądowe
we wszystkich trybach, świadczy usługi doradcze dla innych kancelarii prawnych oraz
jako pełnomocnik kompleksowo obsługuje doradców restrukturyzacyjnych pełniących
funkcje organu w przedmiotowych postępowaniach.
Rafał Machaliński

N

asza kancelaria skutecznie przeprowadziła kilkaset postępowań, co czyni
nas jednym z najbardziej
doświadczonych podmiotów działających w Polsce. Tylko w 2020 i 2021
roku przeprocesowaliśmy ponad 170
postępowań, wśród których ponad 90
proc. zakończyło się zatwierdzeniem
układu i uratowaniem firm oraz gospodarstw rolnych. Posiadamy jedną
z największych sieci doradczych na terenie całej Polski, dzięki czemu sprawnie wspieramy naszych klientów tam,
gdzie jest to niezbędne.
Nasze centra biurowe zlokalizowane w największych miastach kraju to
idealne miejsca do spotkań operacyjnych. Dogodne lokalizacje w kluczowych miastach wojewódzkich sprzyjają dłuższym rozmowom biznesowym.
Posiadamy sieć sprzedaży obsługiwaną przez dedykowanych Dyrektorów

Regionalnych. Dzięki naszym Partnerom oraz Centrom Konferencyjnym
sprawnie, skutecznie i komfortowo
docieramy do zainteresowanych w całym kraju.
Sukces kancelarii to kompetentni
i zaangażowani pracownicy, którzy
w spójny sposób procesują postępowania. Do dzisiaj kancelaria utworzyła wyspecjalizowane zespoły radców
prawnych, adwokatów, prawników
oraz analityków finansowych, którzy
procesują wnioski na terenie całego
kraju we wszystkich sądach gospodarczych. Kancelaria to nie tylko działy prawne, lecz także prawie stuosobowy zespół składający się z działów
księgowych, finansowych, doradców
restrukturyzacyjnych, działów obsłu
gi i wsparcia klienta oraz specjalistycznych działów branżowych, dzięki
którym sporządzane plany restrukturyzacyjne mają niespotykany poziom

Dzięki najwyższym standardom organizacyjnym oraz wysokiej etyce zawodowej
jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających
się spółek prawniczych w Polsce, która
aktualnie jest w trakcie przekształcenia
w spółkę akcyjną
90    przedsiebiorcy@eu

Rafał Machaliński

merytoryczny, co bezpośrednio przekłada się wysoki odsetek zawarcia
układów z wierzycielami.
Dzięki najwyższym standardom
organizacyjnym oraz wysokiej etyce
zawodowej jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się spółek prawniczych w Polsce, która aktualnie jest
w trakcie przekształcenia w spółkę
akcyjną. W 2022 roku nastąpi debiut spółki na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie oraz
w Amsterdamie, dzięki czemu będziemy w stanie jeszcze bardziej zwiększyć dynamikę rozwoju, aby sprostać oczekiwaniom rynku i wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy
w najtrudniejszych chwilach.
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Tradycja i Rodzina – Wartości,
które budują rozwój kancelarii
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Jednak czy faktycznie restrukturyzacja
może uratować tysiące polskich firm?
Na to oraz inne pytania odpowie Rafał
Machaliński – Prezes Zarządu oraz założyciel Kancelarii Prawnej WHAT.NOW
Sp. z o.o.
Czy pandemia wywoła w Polsce i na całym świecie kryzys gospodarczy?
Wystąpienie kryzysu gospodarczego prognozowano już od dłuższego
czasu w związku z napięciami ekonomicznymi na całym świecie. Zagadnienie kryzysu jest bardzo trudne ze
względu na złożoność procesów ekonomicznych i ich powiązań ze wszystkimi strategicznymi sektorami gospodarczymi, jednak zawsze niesie ono ze
sobą weryfikację i zmianę dotychczasowego rozkładu sił gospodarczych.
Trwająca już przeszło rok pandemia
przyspieszyła i zalegalizowała pewne
mechanizmy, które doprowadziły do
aktualnej sytuacji ekonomicznej na
świecie. Niewątpliwie przedłużający
się czas pandemii przyczynia się do
szybszej weryfikacji realnego potencjału w różnych sektorach, dzięki czemu podmioty, które utrzymywały się
dotychczas tylko dzięki zewnętrznym
dźwigniom finansowym, są poddane weryfikacji, a kontynuują działanie
tylko te, które odnalazły się w nowej
rzeczywistości.
Jak przedsiębiorcy mogą ochronić się
przed skutkami kryzysu gospodarczego
i utratą płynności finansowej?
Kryzys gospodarczy bardzo dotkliwie weryfikuje odporność na zmiany
całej organizacji. Przetrwają tylko te
podmioty, które skutecznie dywersyfikują swoje założenia biznesowe
i szybko reagują na zmieniające się
warunki obrotu gospodarczego. Największym problemem polskich przedsiębiorców jest bardzo duże zaangażowanie środków pochodzących
z kredytów bankowych, które w związku z niekorzystną zmianą parametrów
ekonomicznych w firmie mogą zostać
postawione w stan natychmiastowej wymagalności. Może to doprowadzić w bardzo krótkim okresie do

fot. Sylwester Ciszek

niewypłacalności danego podmiotu,
pomimo że jego działalność jest perspektywiczna, a problemy często są
spowodowane zatorami płatniczymi.
Nie zmienia to jednak faktu, iż w sytuacji kryzysu gospodarczego dużo
większą szansę na przetrwanie mają
podmioty, które nie korzystają z kredytów bankowych bądź ich zaangażowanie jest tylko pomocnicze, a nie
stanowi podstawy funkcjonowania.
Niemniej każde przedsiębiorstwo,
które ma perspektywy dalszej działalności, może uzyskać pomoc i ochronę
w toku postępowania restrukturyzacyjnego, które jest procesem priory-

tetowym dla podmiotów zagrożonych
niewypłacalnością.
Na czym polega restrukturyzacja?
Restrukturyzacja sądowa ma na
celu kompleksowo zabezpieczyć i zo
ptymalizować podmiot w takim zakresie, by mógł on dalej prawidłowo
funkcjonować. W przypadku wypowiedzianych kredytów bankowych
w toku restrukturyzacji przedsiębiorca może czuć się bezpiecznie, ponieważ będzie miał sądową ochronę
przeciwegzekucyjną w postaci zakazu wypowiadania umów kredytowych,
zabezpieczenia kont przed egzekucją
komorniczą czy zabezpieczenia ma-

Aktualne zmiany niosą ze sobą bardzo
znaczące konsekwencje dla całej gospodarki, której dźwignią niewątpliwie jest
sektor bankowy. Od jego stabilności
i elastyczności zależy stabilny wzrost
gospodarczy
przedsiebiorcy@eu    91
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jątku niezbędnego do prowadzenia
działalności przed licytacją. Zakres
pomocy publicznej w restrukturyzacji jest bardzo szeroki i zawsze jest
dostosowywany do potrzeb danego
przedsiębiorcy w perspektywie utrzymania ciągłości działalności dłużnika, jak i ochrony interesów wierzycieli. Restrukturyzacja sądowa to jedyna
kompleksowa pomoc, która faktycznie
może doprowadzić do ochrony przedsiębiorcy w dobie kryzysu. Jest to jednak bardzo sformalizowany proces
sądowy. Należy zawsze dobrze przygotować się do danego postępowania i nie czekać z wprowadzeniem restrukturyzacji, kiedy grozi nam już po-

produkt. Czy jednak naprawdę tak będzie? Zobaczymy na przestrzeni 2–3
lat, kiedy będzie można już zaobserwować kształtowanie się pierwszych
trendów gospodarczych.
Czy proces restrukturyzacyjny można
nazwać panaceum na problemy, z którymi przedsiębiorcy mają do czynienia na
co dzień?
Restrukturyzacja to nie panaceum,
to bardziej wprowadzenie zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie,
które potrzebuje pomocy, a jej otrzymanie wpłynie pozytywnie na całą
gospodarkę. Oczywiście, restrukturyzacja to bardzo skuteczna i rozległa pomoc dla przedsiębiorcy, który

Restrukturyzacja jest społecznie
i ekonomicznie zasadna, a jej wdrażanie
powoduje stabilizację, która może się stać
podstawą rozwoju gospodarki nawet
w okresie kryzysu gospodarczego
stępowanie egzekucyjne. Im wcześniej
przedsiębiorca zgłosi się do kancelarii, tym większy zakres pomocy może
uzyskać.
Jaki wpływ na sytuację przedsiębiorców
ma zmiana polityki kredytowej i reorganizacja banków?
Sektor bankowy niewątpliwie przechodzi aktualnie reorganizację spowodowaną między innymi pandemią, ale
również koniecznością automatyzacji
procesów operacyjnych, które doprowadzą do optymalizacji nie tylko kosztów działalności, ale i dostępności do
wszystkich usług bankowych w trybie
online. Aktualne zmiany niosą ze sobą bardzo znaczące konsekwencje dla
całej gospodarki, której dźwignią niewątpliwie jest sektor bankowy. Od jego stabilności i elastyczności zależy
stabilny wzrost gospodarczy. Zmiana
polityki kredytowej, automatyzacja
procesów decyzyjnych oraz obniżanie ryzyka szkodowości portfela kredytowego doprowadzą do znaczącego ograniczenia i eliminacji rozwoju
usług brokerskich, struktur pośredniczących przy sprzedaży usług finansowych. Dzięki takiej strategii bank chce
ograniczyć koszty i ryzyko oferując
klientom łatwiej dostępny i tańszy
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da rękojmię dalszego prawidłowego
działania na rynku. Zawsze jednak
priorytetem ochrony jest nie tylko
dłużnik, ale przede wszystkim wierzyciele, otoczenie bliższe i dalsze,
z którym kooperuje dłużnik, pracownicy oraz sam skarb państwa, który
nie bez powodu udziela pomocy
publicznej przedsiębiorcom z perspektywami. Restrukturyzacja jest
społecznie i ekonomicznie zasadna,
a jej wdrażanie powoduje stabilizację,
która może się stać podstawą rozwoju gospodarki nawet w okresie kryzysu gospodarczego.
Jak zatem zdefiniować kluczowe korzyści płynące z restrukturyzacji? W jakim
zakresie postępowanie restrukturyzacyjne może pomóc przetrwać przedsiębiorcy trwający kryzys oraz codzienne problemy finansowe?
Restrukturyzacja, jak wcześniej
wspomniałem, to proces naprawczy.
Aby osiągnąć założony plan restrukturyzacyjny, dłużnik może otrzymać
pomoc publiczną m.in. w postaci:
• możliwości zawarcia układu z wierzycielami;
• zabezpieczenia umów kredytowych
i leasingowych przed wypowiedzeniem;

• z abezpieczenia konta przed zajęciem komorniczym;
• zabezpieczenia majątku przed
egzekucją;
• zabezpieczenia umów operacyjnych (umowy najmu/dzierżawy);
• rozwiązania niekorzystnych umów/
kontraktów bez konsekwencji;
• obniżenia zobowiązań finansowych;
• umorzenia odsetek i kar umownych;
• redukcji zadłużenia;
• 
optymalizacji dostosowywanej do
faktycznych możliwości firmy;
• ochrony przed przerzuceniem odpowiedzialności finansowej na zarząd spółki kapitałowej;
• ochrony przed upadłością;
• ochrony przed zakazem prowadzenia działalności.
Należy jednak wziąć pod uwagę, iż
zakres pomocy i ochrony musi być zawsze adekwatny do skali problemów
w danej organizacji, a sama pomoc
nie może doprowadzić do pokrzywdzenia wierzycieli, których ochrona
jest również priorytetem całego postępowania restrukturyzacyjnego.
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Mam nowe cele, ale też mnóstwo
niesamowitych wspomnień!
– Poprzeczkę podnosiliśmy stopniowo. Nowo powstającą salę pooperacyjną Kliniki
Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego wyposażyliśmy w profesjonalne łóżka
ortopedyczne. I gdy w 2012 roku otrzymaliśmy status OPP, postawiliśmy sobie za cel
niesienie pomocy dzieciom z poważnymi problemami ortopedycznymi. Polscy lekarze
byli często bezradni, a rodzice, słysząc wyrok „amputacja” i nie godząc się na niego,
szukali pomocy poza granicami kraju – o życiu w przestworzach i niesieniu pomocy
rozmawiamy z Małgorzatą Nowotnik z Fundacji Kochaj Życie.
Rozmawiała MAŁGORZATA PUCZYŁOWSKA
Jakie były początki Fundacji Kochaj
Życie?
Można powiedzieć, że były dwa początki. Pierwszy to ten, gdy poznałam
mojego męża. A drugi, gdy założyłam
fundację, bo pierwszy fakt ma ścisły
związek z drugim. Mamy z mężem podobne charaktery, a naszą wspólną cechą zawsze było to, że lubiliśmy pomagać. Kiedy pracowaliśmy razem w PLL
LOT – mąż jako pilot, a ja jako stewardessa – pomagaliśmy przyjaciołom

i znajomym w różny sposób, ale najczęściej realizując na zachodzie recepty, gdyż w kraju nie wszystkie lekarstwa
były dostępne. Bardzo często zdarzało
się, że przed odlotem obok służbowych
drzwi pokoi stewardes czy pilotów na
lotnisku ustawiały się kolejki potrzebujących z receptami. Często było to błaganie ze łzami w oczach. Kiedyś poprosiłam męża, który miał lot do Frankfurtu, 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. I to
właśnie mąż przekonał mnie, żebym po
przejściu na emeryturę kontynuowała
działalność charytatywną w Fundacji
Kochaj Życie, którą założyłam w 2007
roku na lotnisku. Początkowo wspieraliśmy przede wszystkim pracowników
obsługi pasażerskiej, dopiero później
rozszerzyliśmy działalność.
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Teraz fundacja zajmuje się dziećmi, dla
których często w kraju jedyną możliwością leczenia jest amputacja ręki lub
nogi. Jak doszło do tego, że dowiedzieliście się o dr. Drorze Paleyu, wybitnym
chirurgu i ortopedzie, i jego klinice?
Poprzeczkę podnosiliśmy stopniowo. Nowo powstającą salę pooperacyjną Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego
wyposażyliśmy w profesjonalne łóżka ortopedyczne. I gdy w 2012 roku
otrzymaliśmy status OPP, postawiliśmy sobie za cel niesienie pomocy
dzieciom z poważnymi problemami
ortopedycznymi. Polscy lekarze byli często bezradni, a rodzice, słysząc
wyrok „amputacja” i nie godząc się
na niego, szukali pomocy poza granicami kraju. To nie kto inny, a właśnie
zdesperowani rodzice znaleźli klinikę
dr. Drora Paleya w West Palm Beach
na Florydzie. To tam wiele polskich
dzieci, którym w kraju jako jedyną
alternatywę proponowano amputację, odzyskało nadzieję na przejście
przez życie na własnych nóżkach, na
sprawność i normalne funkcjonowanie w przyszłości.
Określenie „dzieci z poważnymi problemami ortopedycznymi” brzmi bardzo
sucho, nie daje wyobrażenia o ogromie
tragedii i desperacji rodziców. Jakie to
przypadki?
Są to przede wszystkim schorzenia
o charakterze skomplikowanych, wrodzonych deformacji kostno-stawowych, często o podłożu genetycznym,
ale również o nieznanej przyczynie.
Wady te obejmują różny zakres patologii i mogą występować w różnych
konfiguracjach, ale ich cechą wspólną
jest rzadkie występowanie w populacji, czego konsekwencją są trudności
zarówno diagnostyczne, jak i przede
wszystkim terapeutyczne.

Organizujecie wyjazdy na leczenie do
kliniki dr. Paleya w West Palm Beach na
Florydzie. Nie można tych dzieci leczyć
w kraju?
Przez wiele lat rodzice robili wszystko, aby zebrać pieniądze na
operację w USA. Były to często milionowe koszty, a do tego niezbędne
było wynajęcie mieszkania na kilka
miesięcy. W 2014 roku nasza fundacja jako pierwsza zaprosiła dr. Paleya
do Polski. Skonsultowano wówczas
ponad 30 dzieci. Lekarz jeszcze trzykrotnie przylatywał do Polski, konsultując każdorazowo ponad 100 dzieci. Widząc, jak ogromna jest potrzeba pomocy chorym dzieciom, nasza
fundacja dołożyła starań, finansując szkolenie dwóch polskich lekarzy
w klinice doktora Paleya na Florydzie.
Jesteśmy z tego dumni, bo dzięki temu dziś przeprowadzamy takie operacje w kraju. Choć wciąż są drogie, to
jednak o wiele tańsze niż w Ameryce.
Wśród zawodowych osiągnięć dr. Paleya
jest opracowanie jednej z metod wydłużania nóg. Nogi nierównej długości
to nie jest tylko problem natury estetycznej, wiąże się też z mniejszymi lub
większymi ograniczeniami. Zajmujecie
się też takimi przypadkami?
Dr Paley ma wiele osiągnięć i patentów. Nasi lekarze, odbywając staże i praktyki na Florydzie, asystowali
doktorowi Paleyowi przy najbardziej
skomplikowanych operacjach i dziś
podejmują się podobnych w Polsce.
Dr Paley oraz dr Feldman kilka razy
w roku przylatują do Warszawy, aby
wraz z wyszkolonymi przez siebie lekarzami przeprowadzić te najbardziej
Marian Nowotnik Ił-62M – rok 1989 lot z Toronto
trudne i skomplikowane operacje. By-
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Z synem Piotrem w Pekinie

wa też, że pacjent jednak leci za ocean.
Jako fundacja nie różnicujemy przypadków, ale wiele czynników, nie tylko
finansowych, składa się na to, czy danemu pacjentowi można pomóc.
Dr Paley to wybitny lekarz, ale jaki to
człowiek?
To wspaniała, bardzo ciepła osoba.
Ma jeden cel – nieść pomoc tym cierpiącym dzieciom i dorosłym, którym
nikt nie dał rady pomóc. Wielokrotnie trafiają do niego pacjenci po kilku, a niekiedy i kilkunastu nieudanych
operacjach. Doktor ratuje i doprowadza ich do pełnego zdrowia. To jest jego największą pasją.
Osiągnięcia i możliwości, jakie oferuje
nam medycyna, są niesamowite, ale
jest jeszcze proza życia. Potrzebne są
pieniądze na leczenie. Jak je zbieracie?
To jest bardzo ciężkie zadanie, bo
podopiecznych mamy sporo, a koszt
jednej operacji, nawet jeśli odbywa się
ona w kraju, jest ogromny. Zbieramy
pieniądze w różny sposób. Organizujemy bale charytatywne, pikniki, licytacje, loterie, uśmiechamy się do bogatych firm o wsparcie, prosimy o 1%
podatku. Ludzie są dobrzy, pomagają.
Jesteście organizacją pożytku publicznego. Oznacza to, że każdy z nas może
przekazać 1% swojego podatku, po prostu wpisując numer KRS Fundacji. Ale to
też ścisły nadzór państwa nad tym, czy
te pieniądze są właściwie wydawane.
Czy jest to uciążliwe?
Nie jest. Zaufanie wchodzi po
schodach, a zjeżdża windą – mówi
przysłowie. Łatwo stracić zaufanie
budowane latami. Gdybyśmy je zawiedli, moglibyśmy się obawiać jakiegokolwiek nadzoru. Ale działamy już

Twarze

Kair - podczas miesięcznego pobytu załogi. Loty dla Egipt Air

bardzo długo, mamy swoją renomę
i szacunek wśród sponsorów, którzy
wspierają nas oraz podopiecznych.
Oni są dla nas najważniejsi. Nasza
skrupulatna księgowa pilnuje każdej
złotówki.
Nie daje mi to spokoju, skąd nazwa fundacji, skądinąd piękna?
Zakładając fundację w 2007 roku,
postanowiliśmy ją tak spontanicznie nazwać. Oprócz zdrowia w statucie mamy zapisane dbanie o kulturę, jej dobro i dziedzictwo, a także kultywowanie tradycji lotniczych
i patriotycznych.
Mąż jest pilotem samolotu pasażerskiego, pani stewardesą – romantyczna
historia. I nie był to chwilowy romans,
jesteście ze sobą do dzisiaj...
Nasze życie zawsze było pełne zrozumienia i wzajemnego poszanowania. Miłość i obopólna fascynacja to
podstawa naszego związku, ale ważne też były wspólne pasje. Kiedy się
poznaliśmy, pracowałam na lotnisku
w obsłudze naziemnej. To Marian namówił mnie do latania i wtedy zaczęła
się nasza wspólna podniebna przygoda. Odbyliśmy razem około 100 lotów. Zwiedziliśmy niemal cały świat.
Byliśmy m.in. w Chinach, Kanadzie,
Singapurze czy Senegalu. W wielu
miejscach mamy serdecznych przyjaciół, z którymi do dziś utrzymujemy
kontakty. Mąż imponował mi swoją
odwagą, opanowaniem w trudnych
chwilach. Kiedy latałam z nim, tak
bardzo ufałam jego wiedzy i zdolnościom, że nie czułam nigdy strachu,
nawet kiedy zdarzały się niebezpieczne momenty. Dziś, choć jesteśmy małżeństwem już prawie pół wieku, nigdy

BIZNESU

najmłodsi. Najbezpieczniej czujemy
się we własnym domu z ogrodem.
Chcę mieć jeszcze dużo siły na pracę
w fundacji, więc wolne chwile przeznaczam na dbanie o zdrowie i wypoczynek. Wszystko, czego potrzebujemy, mamy na miejscu. Wspiera nas
syn, który, mimo że jest tak daleko,
bardzo się o nas troszczy.
No właśnie, udało się go zarazić pasją do
lotnictwa lub przynajmniej do podróży?
Piotr w czasie wakacji czy ferii często podróżował z nami, latając na najdalsze trasy: do Ameryki, Chin, Singapuru i innych miejsc. Latanie z nami
po świecie oczywiście zaowocowało
miłością do lotnictwa. Ukończył teoretyczny kurs szybowcowy na Politechnice Warszawskiej, wykonał na szybow-

Zbieramy pieniądze w różny sposób.
Organizujemy bale charytatywne,
pikniki, licytacje, loterie, uśmiechamy się
do bogatych firm o wsparcie, prosimy
o 1% podatku. Ludzie są dobrzy, pomagają
nie nudzimy się ze sobą. Bo mamy nowe cele, ale też mnóstwo niesamowitych wspomnień.
Dziś każdy – o ile chce – może mieć paszport w szufladzie. Zresztą, aby wyjechać
do wielu krajów, wystarczy nam sam dowód. Wtedy podróżować za granicę mogli nieliczni. Zazdroszczono wam?
Może troszkę znajomi nam zazdrościli, w kraju przecież było szaro
i biednie, a my nie dość, że byliśmy
razem w domu i w pracy, to jeszcze
mogliśmy dzielić się najpiękniejszymi wrażeniami, odkrywaniem zupełnie innej rzeczywistości. Jednak kiedy
urodził się nasz syn Piotr, postanowiliśmy, że od tej chwili nie będziemy
latać razem. 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, oczekiwania
i upragnione powroty.
Zwiedziliście kawał świata. Dalej razem
podróżujecie?
Jeśli podróżujemy, to oczywiście
zawsze razem. Ale już nie są to zbyt
dalekie podróże. Pandemia zmieniła
wszystko, poza tym już nie jesteśmy

cach kilkadziesiąt lotów z instruktorem, po których wyleciał samodzielnie.
Być może dalekie podróże sprawiły,
że już jako dorosły mężczyzna wraz
ze swoją żoną postanowił zamieszkać
w egzotycznej Australii. Ale tam życie poświęcił muzyce. Mieszka od 20
lat w Melbourne, gdzie ukończył konserwatorium muzyczne. Komponuje
i gra na wielu współczesnych i dawnych instrumentach. Często można go
usłyszeć w Polsce podczas występów
m.in. z zespołem Arboretum czy z rodziną Steczkowskich. Jesteśmy z niego
bardzo dumni i bardzo stęsknieni. Na
szczęście powoli zbiera się do powrotu
do kraju...
Marian Nowotnik - Sydney

Twarze

BIZNESU

Znowu w drogę!
– Przez kolejne lata osiągnęliśmy status dużej regionalnej prywatnej firmy transportowej, która w swoich zasobach ma ponad setkę autobusów. Tym samym staliśmy się
jedną z największych firm zajmujących się przewozem osób w regionie – rozmowa
z Jackiem Przybyszem – właścicielem firmy Garden Service.
Rozmawiał KRZTSZTOF JOŃCZYK
Gdy pierwszy raz usłyszałem nazwę
firmy, pomyślałem, że chodzi o usługi
ogrodnicze. No i ten motyl w logo…
Jednym z pierwszych pomysłów na
interes było świadczenie usług ogrodniczych. Przy początkowych próbach
rozkręcania go pojawił się pomysł nazwy Garden Service. W międzyczasie powstał następny projekt – były to
usługi przewozowe. I tak się zaczęło.
Model biznesowy się zmienił, ale nazwa pozostała taka sama.
Zajmujecie się przewozami autobusowymi. Na Podlasiu jesteście potentatem
w swojej branży. Można też dojechać
z wami z Białej Podlaskiej do Warszawy. Jakie jest wasze największe osiąg
nięcie?
Przez kolejne lata osiągnęliśmy status dużej regionalnej prywatnej firmy
transportowej, która w swoich zasobach ma ponad setkę autobusów. Tym
samym staliśmy się jedną z największych firm zajmujących się przewozem osób w regionie.
Jak odnaleźliście się w trudnej sytuacji
lockdownu?
Covid-19 spowodował, że nasza
firma nie działała przez 16 miesięcy.
Od czerwca zaczęliśmy powoli odbu-

Właśnie mija pierwszy miesiąc od
wznowienia działalności. Liczymy na
to, że damy radę stanąć na nogi i normalnie funkcjonować.
Jakie są wasze plany na najbliższą przyszłość po lockdownie?
Dostosujemy się do nowych warunków i potrzeb przewozowych, potrzeb klienta. Zmiana jest ogromna.
Zainteresowanie autobusami bardzo
zmalało, ale ewoluujemy i obecnie
staramy się dostosować do potrzeb
rynku.
Jesteście firmą, która otrzymała naprawdę sporo nagród. Które z nich są
dla was najważniejsze i dlaczego?
Te, które świadczą o naszej działalności społecznej i pomocy drugiemu człowiekowi. Wszystkie, które otrzymaliśmy od Klubu Integracji
Europejskiej.
Czy przedsiębiorcy powinni się zrzeszać? W Polsce wydaje się to niezbyt
popularne, każdy jest samotnym wilkiem...
To ważne, by tworzyć solidną
i zwartą grupę, która potrafi zawalczyć o swoje prawa. Moja firma jest
członkiem trzech stowarzyszeń skupiających przewoźników.

W pandemii pracownicy byli zatrudnieni
w firmie, pomimo że nie mieli zadań.
Dlatego też mamy kadry niezbędne do
prowadzenia pojazdów
dowywać działalność. Nie jest łatwo.
Otrzymaliśmy pomoc, która jednak
nie była wystarczająca, aby przetrwać
jedynie w oparciu o nią. Ale przedryfowaliśmy. W pandemii pracownicy byli zatrudnieni w firmie, pomimo że nie
mieli zadań. Dlatego też mamy kadry
niezbędne do prowadzenia pojazdów.
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Dlaczego zdecydował się pan akurat na
przewozy autobusowe? Co pana pociągało w tym sektorze?
W latach dziewięćdziesiątych
usługi przewozu osób były w rękach
firm państwowych. Uznałem, że może to być dobry czas na wprowadzenie usług przewozu osób przez firmy

Jacek Przybysz,
właściciel firmy Garden Service

prywatne i nie myliłem się. Przez długi czas firma rozwijała się w dużym
tempie.
A może zwyczajnie lubi pan podróże?
Jak spędza wolny czas prezes firmy
działającej, jakby nie patrzeć, na pokrewnym rynku?
Przykro o tym mówić, ale mam niewiele wolnego czasu. Moi pracownicy
kodeksowo odpoczywają, jednak my,
przedsiębiorcy, nie mamy tego przywileju. Moim hobby jest historia, szczególnie okres inwazji Wikingów, II Rzeczypospolitej i Wojen Światowych.
Czy już wybrał pan kierunek najbliższych wakacji?
Zostaję w naszym kraju. Będę
zwiedzać dzikie bunkry linii Mołotowa z czasów II Wojny Światowej przy
granicy z Ukrainą.
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Budownictwo to siła napędowa
naszej gospodarki
– Dobry produkt, dobra cena, dobra załoga, dobra logistyka, elastyczność finansowa
i nasze motto – „Zarabiamy z klientem, a nie na klientach”, to najważniejsze klucze
do sukcesu. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie dbałość wspólników firmy mierzona mnóstwem wskaźników controllingowych – mówi Jacek Rutkowski, prezes firmy
Mat-Bud.
Rozmawiał RAFAŁ KORZENIEWSKI
nowoczesne materiały od najlepszych
producentów.
Co wyróżnia państwa spośród konku
rencji?
Stawiamy na doradztwo i efektywną logistykę. Dlatego inwestujemy w szkolenia pracowników, którzy
zdobywają fachową wiedzę na temat
produktów i technologii budowlanych. Dysponujemy własnym, licznym transportem, w tym HDS, dlatego gwarantujemy sprawną i szybką
dostawę zamówionych produktów na
plac budowy. Naszą pracę charakteryzuje indywidualne podejście do problemów klienta oraz profesjonalne
doradztwo doświadczonych przedstawicieli handlowych.
Co więcej, jesteśmy firmą, której
nieobca jest społeczna odpowiedzialność, realizujemy ją poprzez różne akcje charytatywne, kulturalne, oświatowe i sportowe, a także udzielamy się
aktywnie w wielu organizacjach biznesowych przedsiębiorców.
Branża budowlana uchodzi za jedną
z najmniej dotkniętych kryzysem wywo-

łanym przez pandemię. Jak było w przypadku państwa firmy?
Okres pandemii nie wpłynął negatywnie na poziom sprzedaży, ponieważ branża budowlana jest niezbędna
do sprawnego funkcjonowania państwa. Nie ominęły jej jednak konieczność izolacji i skupienia się na bezpiecznych kontaktach z otoczeniem.
Boryka się z dostępnością materiałów,
utrudnieniami w logistyce, towarzyszącymi temu wzrostami cen oraz rosnącymi zatorami płatniczymi i upadłościami podmiotów gospodarczych.
Problemem jest też niewypłacalność
większej grupy klientów. Jednak dewiza firmy: „zarabiamy z klientami,
a nie na klientach”, realizowana długofalowo, przynosi pozytywne efekty
ekonomiczne.
Wspominał pan, że Mat-Bud zajmuje się
też handlem betonem towarowym. Dostarczacie go na budowę tzw. gruszkami,
co zapobiega przedwczesnemu twardnieniu materiału. Macie też pompy do
betonu. Zapewniacie więc kompleksową
obsługę. Od zeszłego roku beton jest
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Czym zajmuje się firma Mat-Bud?
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Mat-Bud Sp. z o.o. Sp.k. jest polską
firmą rodzinną założoną w 1998 r.
w Rozgartach, Gmina Zławieś Wielka,
przez małżonków Elżbietę i Bogdana
Pietras. Składa się z ośmiu oddziałów handlowych i trzech zakładów
produkcyjnych działających w największych ośrodkach województw:
Pomorskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego. Specjalizujemy się
w kompleksowej sprzedaży materiałów budowlanych oraz produkcji betonu towarowego, prefabrykatów
i kruszyw. Oferujemy materiały budowlane na kieszeń każdego Klienta,
dbając jednocześnie o jakość polecanych towarów. Według naszych standardów hurtownia nie może być już
tylko magazynem produktów, powinna być źródłem inspiracji. Pełna oferta
niezbędnych materiałów pozwoli wykonać budowę na każdym etapie: od
fundamentów przez ściany, dach i wykończenie wnętrza, aż po zagospodarowanie terenu.
Robimy wszystko, by sprostać wymaganiom oraz potrzebom naszych
Klientów. W stałej sprzedaży posiadamy m.in. materiały ścienne, wykończeniowe, termoizolacyjne i izolacyjne, systemy sufitowe, profesjonalne
narzędzia budowlane, w tym elektronarzędzia i rusztowania, kompletne
więźby dachowe, drewno konstrukcyjne, tarcicę, podbitki, materiały do
zagospodarowania terenu, jak kostki betonowe, ogrodzenia, farby i tynki kolorowe, a także najwyższej jakości beton oraz prefabrykaty betonowe z własnej betoniarni. Nasza firma
sprzedaje tradycyjne, ale i najbardziej
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wyrobem budowlanym, wymagane jest
wystawienie deklaracji własności użytkowych i związany z tym mocno sformalizowany, certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji. Jak sobie z tymi
nowymi wymaganiami poradziliście?
Bez zbędnej skromności możemy
powiedzieć, że betoniarnia w Bydgoszczy jest jedną z najnowocześniejszych,
najbardziej ekologicznych i wydajnych
wytwórni betonu w kraju. Użyte cementy, chemia specjalistyczna i kruszywa, m.in. z własnej kopalni, automatyzacja procesu produkcji, dobry
reżim technologiczny, sprawdzone receptury, nadzór naukowy i laboratoryjny, a przede wszystkim dobrze wykwalifikowana i zaangażowana kadra oraz
bogata baza logistyczna skutkują tym,
że mamy jako producent dobrą markę
wśród największych inwestorów, generalnych wykonawców, a także wykonawców i budowniczych solidnych domów jednorodzinnych. Wysoki poziom
sprzedaży pozwala nam na oferowanie
produktów w umiarkowanych cenach.
Macie też własną kopalnię kruszywa –
a o dobre kruszywa, zwłaszcza o żwir,
wbrew pozorom nie jest w Polsce wcale
tak łatwo. Czy to znacząco odbija się na
jakości materiałów oferowanych przez
waszą firmę?
Czasy dobrych cen i zysku skończyły się wraz z zakończeniem „Narodowego Planu Budowy Autostrad”.
Dbamy o jakość sprzedawanych kruszyw, wykorzystując do tego dobrą
technologię wydobycia i separacji wyrobów. Przecież sami jesteśmy ich odbiorcą jako komponentów do betonu,
a beton sprzedajemy naprawdę dobry,
działamy długofalowo i systematycznie rozwijamy dobrą markę firmy.
Zaczynaliście jako firma prowadząca
hurtownię materiałów budowlanych
w Rozgartach. Jesteście obecni na
rynku już niemal ćwierć wieku. Co jest
kluczem do tak długiej i owocnej działalności?
Dobry produkt, dobra cena, dobra
załoga, dobra logistyka, elastyczność
finansowa i nasze motto – „Zarabiamy
z klientem, a nie na klientach”, to najważniejsze klucze do sukcesu. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie dbałość wspólników firmy mierzona mnóstwem wskaźników controllingowych.
Kto najczęściej korzysta z usług waszej
firmy? Czy są to małe, czy duże przedsiębiorstwa?
Firma ma duży potencjał oraz niemałe koszty stałe, stosownie do tych
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warunków obsługuje pełne spektrum
klienta w branży budowlanej, od największych inwestycji do drobnych remontów. Każdy klient jest ważny.
Czy łatwo znaleźć dobrych pracowników? Praca, zarówno w betoniarni, jak
i w hurtowni materiałów budowlanych,
wymaga solidności i odpowiedzialności.
W polityce kadrowej stawiamy na
wysokie kwalifikacje, osobiste zaangażowanie oraz adekwatne do nich wynagrodzenie. System jest jednak tak
rozbudowany, że mamy miejsce dla
każdego, kto chce dobrze pracować,
także dla osób początkujących, ale
chętnych do pracy. Nasza firma daje
możliwości rozwoju.
Co powinno cechować dobrego szefa?
Jestem głównie „wynajętym” managerem, ale też mądrze związanym
z firmą mniejszościowym udziałowcem. Taki prezes powinien cechować
się uczciwością, pracowitością, umiejętnością łączenia wszystkich osób
w firmie i otoczeniu poprzez wspólnotę celów, uczciwy podział zysków
i czerpanie satysfakcji z wykonywanej
pracy.
Wasza firma i pan osobiście zdobyliście
wiele nagród. Które są dla was najcenniejsze i dlaczego?
Bez wątpienia najważniejsze są
wyróżnienia za wyniki ekonomiczne,

a także społeczną odpowiedzialność
biznesu. Nie sposób wymienić nawet niewielką ich część. Najważniejsze za wyniki ekonomiczne to: Złota
Statuetka Lidera Polskiego Biznesu
BCC, Skrzydła Lafarge, wielokrotnie
przyznane Brylanty i Gepardy Biznesu Instytutu Europejskiego Biznesu,
Diamenty i Orły od Przedsiębiorcy.
pl, WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców, KIE oraz Konfederacji
Pracodawców i Złotej Setki Pomorza
i Kujaw: Lider w dobie pandemii, Firma o dobrym sercu, Firma Społecznie Odpowiedzialna. Są to wyróżnienia z kilku ostatnich lat, według tych
samych kryteriów oceniam siebie,
i najbardziej cenię Biznesmena Roku, w latach 2016–2020: Biznesmena
XXX-lecia IPH Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, Złoty Medal Akademii Polskiego Biznesu,
Klubu Polskiego Sukcesu, Medal Solidarności Społecznej BCC i Archidiecezji Warszawskiej, Oskary-Floriany
OSP RP dla najbardziej zaangażowanego pracodawcy, Toruński Anioł Stowarzyszenia Civitas Christiana.
Jakie ma pan plany na najbliższe lata?
Będziecie stawiać kolejne betoniarnie,
hurtownie materiałów budowlanych?
A może jakieś zupełnie nowe pole działalności?
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Wspólnicy i załoga są nastawieni
na rozwój i zdobywanie nowych rynków, jednakże dzisiaj starają się zadbać
o dobrą sytuację i bezpieczeństwo, także zdrowotne, o obecny status quo.
Pewnie już 2022 rok będzie okresem
dalszego rozwoju firmy. Strategia niech
na razie pozostanie tajemnicą firmy.
Dlaczego akurat branża budowlana?
Branża budowlana jest dźwignią
każdej gospodarki. Choć przeżywa
okresy wzlotów i upadków, jest zawsze
potrzebna oraz dobrze „odwdzięcza
się” za wykonaną pracę.
Jakie są pańskie osobiste pasje?
Od najmłodszych lat jestem działaczem i staram się być aktywny w życiu
społecznym, pomagam potrzebującym, a najchętniej dzieciom, aby wyrównać szanse. Taka moja misja życiowa, trudno akceptowana przez najbliższych. Lubię też aktywny wypoczynek,
morze, słońce, góry, poznawanie obcych kultur, sport, muzykę i sztukę.
Jak pan spędza czas wolny? Jakie ma
pan plany na te dość szczególne wa
kacje?
Długi urlop nie jest moją domeną,
bo praca to moja pasja, a czasy wymagają większego zaangażowania.
Dlatego w wakacje będę miał urlop
przez trzy weekendy po czterdzieści
osiem godzin. Odwiedzę wtedy Sopot,
Kraków i Gdańsk. No i może uda się
siedem dni w ciekawym kraju z optymalnie krótkim czasem podróży, bo

czasu zawsze nam brakuje. Gdziekolwiek bym nie pojechał, zawsze tęsknie
za naszą polską kuchnią. Bardzo lubię
kaczkę, wątróbkę drobiową z cebulką,
do tego purée i kapustka. Polska kuchnia jest najlepsza.
Co pana irytuje?
Irytuje mnie „nie da się” i „nie idzie”.
Lubię pracować z młodymi, są ambitni, otwarci, im się po prostu chce.
Co doradziłby pan młodym przedsiębiorcom zaczynającym swoją przygodę
z biznesem?
Młodym przedsiębiorcom podpo
wiadam, że w biznesie ważna jest
uczciwość, pracowitość, praktyka
i wiedza. Zaczynajcie jak najwcześniej,
ja zacząłem jako pięciolatek. Działalność społeczna oraz dorabianie na
wszystkich szczeblach edukacji jest
najlepszym kapitałem początkowym
w prowadzeniu biznesu.
Jak zaczęła się pana przygoda z firmą
Mat-Bud?
Do PW. Mat-Bud trafiłem dzięki
przyjacielskim relacjom z Elżbietą i Bogdanem Pietras, znamy się od 1993 roku.
Pracę rozpocząłem w 2005 r., ale o biznesach rozmawialiśmy dużo wcześniej.
W firmie podstawą sukcesu jest zaufanie
między wspólnikami, wspólnota celów
i uczciwy podział zysków.
Czy pandemia odbiła się na waszym zatrudnieniu?
Z przyczyn pandemii nie zwolniliśmy nikogo, ale postawiliśmy na

zwiększenie ochrony zdrowia pracowników. Po zakończeniu pandemii będziemy myśleć o nowych oddziałach
firmy, wzroście zatrudnienia, bo budownictwo jest siłą napędową naszej
gospodarki. Branżą niezbędną do rozwoju każdego państwa.
Czy pana zdaniem przynależność firmy do jakieś organizacji zrzeszającej
przedsiębiorczość ma znaczenie dla jej
rozwoju i funkcjonowania?
Organizacje przedsiębiorców są
wartością dodaną. Warto do nich
przynależeć, chronią nas, podpowiadają, co i jak robić. Dbają o nasz PR
i kulturalne spędzanie czasu, a także
tworzą klimat do biznesowych relacji.
Jaką książkę mógłby pan polecić?
Jestem charyzmatykiem, wizjonerem. Proszę mi wybaczyć, książek
nie czytam. Kiedyś śmialiśmy się, że
z gazet czytam tylko ostatnią stronę,
wiadomości sportowe i program telewizyjny. Dzisiaj pęd życia nie daje mi
szans na dłuższą lekturę, ponadto po
całym dniu pracy trochę narzekam na
ból oczu. Z tych też powodów książki
jedynie kartkuję. Całe życie interesowałem się filozofią, religią i historią,
a gdy jest to jeszcze zabarwione nutką sensacji, to super i każdemu polecam. Obiecuję, że jako pierwszą przeczytam książkę Moniki Koszewskiej
„Niewinni nie ponoszą kary” wydawnictwa Dewroj. Bardzo interesująca
autorka.
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Bezpieczni w kryzysie
– Pandemia na pewno pokazała nam, że nie mamy wpływu na to, co może nam się
przydarzyć. Wystarczy jedna sekunda i zagrożenie życia może skomplikować sytuację
finansową całej rodziny, a także pokrzyżować plany związane z rozwojem naszej firmy –
o ubezpieczeniach w czasie pandemii rozmawiamy z Danutą Małgorzatą Równiak
z Avivy.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Czym musi się wyróżniać dobry agent
ubezpieczeniowy?
Dobry agent ubezpieczeniowy to
przede wszystkim doradca, który ma
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odpowiednie podejście do każdego
Klienta, potrafi go wysłuchać i doradzić, jak dobrać ubezpieczenie do
jego indywidualnych potrzeb. Tu po-

trzebne są wiedza i doświadczenie,
a także profesjonalizm na najwyższym
poziomie.
Pytam o to, bo w zeszłym roku odebrała pani statuetkę Lidera Przedsiębiorczości, a w tym roku będzie to statuetka Filarów Polskiego Biznesu. Wcześniej otrzymała pani też Wiktorię Znak
Jakości Przedsiębiorców. Czym są dla
pani te nagrody?
Wszystkie otrzymane nagrody są
dla mnie wielką radością i dowodem
uznania. To ciężka praca i wyróżnienie otrzymane dzięki zaufaniu moich
Klientów, owoc dobrej współpracy
i relacji biznesowej.
Praca agenta ubezpieczeniowego musiała się zmienić w czasie pandemii.
Bezpośredni kontakt trzeba było zastąpić
zdalnym. Jak pani dała sobie z tym radę?
Pandemia była powodem ogromnych problemów dla nas wszystkich
oraz znacząco odbiła się na kontaktach biznesowych. Moja firma od początku tej trudnej sytuacji opracowywała systemy, które pomagały w pracy
doradcom i Klientom. Programy, które
umożliwiały nam realizowanie spotkań
online z klientami, były najlepszym
rozwiązaniem. Jako nieliczni wspieraliśmy pracę Medyków będących na froncie walki o nasze życie. Chcielibyśmy
im za to bardzo podziękować.
Czy klienci wolą kontakt zdalny, czy jednak chcą powrócić do tradycyjnej formy
spotkań – twarzą w twarz?
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni
do spotkań i rozmów na żywo, ale aktualna sytuacja zmusiła nas do zdalnych kontaktów biznesowych. Z mojej analizy i doświadczenia wynika, że
część społeczeństwa zawsze będzie
preferowała spotkania face to face.
Natomiast będą też tacy klienci, którzy przyzwyczaili się do spotkań on-
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line i wygodniej im zawierać umowy
w takich okolicznościach.
Czy w czasie pandemii pojawiły się jakieś
nowe trendy w sektorze ubezpieczeń? Na
przykład więcej ubezpieczeń na życie?
Pandemia na pewno pokazała
nam, że nie mamy wpływu na to, co
może nam się przydarzyć. Wystarczy jedna sekunda i zagrożenie życia
może skomplikować sytuację finansową całej rodziny, a także pokrzyżować plany związane z rozwojem
naszej firmy. Nikt z nas nie wiedział,
co może go spotkać jutro, czy będzie
zdrowy i czy będzie miał pracę. Świadomość wagi bycia ubezpieczonym
wzrosła, a czas kryzysu pokazał nam,
ile rodzin nie posiada zabezpieczenia
przed takimi zdarzeniami losowymi.
Nie dopuszczaliśmy do świadomości,
że coś takiego może nam się przydarzyć. Statystyki są okrutne, pokazują
nam, ile osób zmarło i przeszło chorobę z ciężkimi powikłaniami. Dlatego największe zainteresowanie wśród
Klientów budzą ochrona życia, pobyt
w szpitalu i poważne zachorowanie.
Na co powinniśmy zwrócić uwagę, ubezpieczając dom bądź mieszkanie? Oczywiście to agent zaproponuje nam warunki, ale to my powinniśmy wiedzieć,
co właściwie chcemy ubezpieczyć.
Zawierając ubezpieczenie domu
lub mieszkania, powinniśmy zwrócić
uwagę na zagrożenie, jakie może powstać w przypadku różnych zdarzeń
losowych, takich jak powódź, huragan czy kradzież. Ważne jest również
oszacowanie wartości majątku, tak
aby w przypadku szkody odszkodowanie zaspokoiło rzeczywiście poniesione straty.
Programy emerytalne – miały być żniwa, tymczasem Pracownicze Programy
Emerytalne nie wypaliły. Dlaczego? Czy
ci, którzy z nich wystąpili, dobrze zrobili?
Rzeczywiście początkowa popularność tego programu wśród pracodawców i poziom partycypacji pracowników były o wiele niższe niż zakładano.
Jest to jednak program długofalowy
i doświadczenia Avivy w Wielkiej Brytanii pokazują, że zainteresowanie potencjalnych uczestników i poziom partycypacji rosną z czasem. Kluczowe są
wyniki inwestycyjne, które do chwili
obecnej są znakomite, oraz jakość obsługi pracowników i firm. Pracujemy
zarówno nad jednym, jak i drugim.
W co inwestować? To bardzo aktualne
pytanie, na które również oferujecie
odpowiedź. Wielu z nas myśli nie tylko

o tym, by zarobić, lecz również uchronić
nasze oszczędności przed inflacją.
Czasy są „inwestycyjnie” trudne:
wszystko, co bezpieczne, praktycznie
nie przynosi żadnych zysków, a żeby coś zarobić, trzeba zaakceptować
dość znaczne ryzyko inwestycyjne,
czyli ryzyko straty w krótkim terminie.
Niemniej bez udziału instrumentów
ryzykownych, głównie akcji, nie da się
obecnie zbudować portfela inwestycyjnego, który może przynieść zysk
istotnie wyższy niż inflacja. Dlatego
należy wydłużyć horyzont inwestycyjny do co najmniej kilku lat i inwestować tylko część posiadanego kapitału.
Dlaczego wybrała pani ten niełatwy
zawód?
Moja praca jest dla mnie pasją,
uwielbiam spotkania i rozmowy z moimi Klientami. To dla mnie skarbnica
wiedzy i umiejętności. Zawsze trzymam się zasady, że wszystko dzieje się
z jakiegoś powodu. To, że spotykamy
na swojej drodze różnych ludzi, wybieramy dany zawód, w którym chcemy się rozwijać, dokształcać i realizować, z pewnością ma jakiś sens. Najważniejsze jest, byśmy pracowali, nie
pracując, bo jeśli lubimy swój zawód,
to życie staje się znacznie łatwiejsze,
a praca to przyjemność. Ja wybrałam taki kierunek, jestem z tego powodu dumna i szczęśliwa. Nie jest to
łatwa praca, ciężko jest uświadamiać,
jak nieprawdopodobnie potrzebne są
ubezpieczenia, ale na pewno warto
próbować pomagać. Jednocześnie miło jest dostawać podziękowanie za to,
co robimy, że pomagamy w tych najgorszych chwilach w życiu.
Dlaczego Aviva?
Po wielu latach pracy mogę powiedzieć, że Aviva daje mi olbrzymią
możliwość samorealizacji, pozwala
na swobodę w działaniu w połączeniu z dużymi możliwościami finansowymi. Co ważne, łączy się to z bardzo dobrymi produktami ubezpieczeniowymi. Aviva to przede wszystkim
firma z ludzką twarzą, która dba zarówno o klientów, jak i pracowników
w najtrudniejszych chwilach.
To musi być stresująca praca. Jak sobie
pani z tym radzi? Ma pani jakiś wypracowany sposób?
Na pewno stres jest najgorszym
czynnikiem, jaki spotykamy w każdym
zawodzie. Moim największym szczęściem oraz lekarstwem na wszystko są
rodzina i przyjaciele. Gdy jest mi ciężko pogodzić się z problemami, zawsze
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mam wokół siebie moje dzieci i przyjaciół, którzy nawet nie muszą o nic pytać.
Wystarczy, że spojrzą na mnie i wiedzą,
że to jest ten moment, w którym potrzebuję wsparcia i pomocy. Dodatkowym
lekarstwem na stres jest modlitwa i wiara, że teraz może być tylko lepiej.
Jak pani spędza wolny czas? Czy nie ma
pani chęci, by ukryć się w jakiejś głuszy i wyłączyć telefon? A może jednak
przesadzam?
Każdą wolną chwilę staram się
spędzić w gronie najbliższych, z moją córeczką Marysią. Mieszkam w cudownym miejscu, z dala od miasta
i hałasu, więc mój dom jest dla mnie
oazą spokoju i bezpieczeństwa. Uwielbiam mój piękny ogród, w którym delektuję się spokojem, popijając poranną kawę, i mogę powtórzyć słowa
„oprócz błękitnego nieba, nic mi więcej nie potrzeba”.
Gdzie zatem w tym roku wyjedzie pani
na wakacje? I czy powinniśmy się przed
wyjazdem na wczasy jakoś specjalnie
ubezpieczyć? Oczywiście trzeba się zaszczepić, ale poza tym?
Moje wakacje rozpoczynają się corocznym wyjazdem nad polskie morze do Jastrzębiej Góry, gdzie dbam
o kondycję i zdrowie, nabieram nawyków zdrowego odżywiania, a przy
okazji spędzam czas z moją córeczką i przyjaciółkami. Poznaję tam wiele
cudownych osób, które są dla mnie inspiracją do pracy nad sobą i do szanowania tego, co mamy. W życiu liczą się
tylko chwile. Jeśli będziemy o tym pamiętać, każda przeżyta chwila da nam
wiele radości, szczęścia i zadowolenia
z życia. Na pewno, wyjeżdżając na
wakacje, powinniśmy mieć potwierdzenie szczepienia. Przyda się również
ubezpieczenie podróżne i NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków),
które będzie dawało nam poczucie
bezpieczeństwa w momencie nagłego zachorowania i pobytu w szpitalu,
a także w sytuacji spowodowanej nieszczęśliwymi wypadkami.

Danuta Małgorzata Rowniak
tel. 605 737 925
rowniak.danuta@aviva.com.pl
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„Zawsze Wierni Ojczyźnie” –
perełka wśród płyt!

A

lbum „Zawsze Wierni Ojczyźnie” ujrzał światłodzien
ne. To prawdziwa perełka kolekcjonerska i nie lada gratka
dla sympatyków Danuty Stankiewicz.
Tyle że… nie do zdobycia. Nakład limi-
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towany, nieprzeznaczony do powszechnej sprzedaży. To projekt o charakterze patriotyczno-sakralnym. Powstał
na kanwie utworów, które wypełniły
dwa wcześniejsze albumy piosenkarki: „Serce dla Ciebie Polsko” i „Divide

Amorem Inter Nos” (Dzielmy miłość
między nas). A pretekstem do jego realizacji stały się 40. urodziny Związku
Żołnierzy Wojska Polskiego.
– Ten projekt to moje pierwsze
„dziecko”. Jego realizacji towarzyszyła potężna dawka wszelkich emocji.
Ale efekt finalny przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Kolekcjonerska płyta z piosenkami w wykonaniu
Danuty Stankiewicz „Zawsze Wierni
Ojczyźnie” powstała dzięki ogromnemu zaangażowaniu kilku osób, które
zaprosiłam do współpracy. Bartosz
Kuśmierski, znakomity artysta fotograf młodego pokolenia, mający na
swoim koncie sesje zdjęciowe największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, zaprojektował i opracował okładkę płyty oraz zajął się masteringiem.
Nieoceniona w tym wszystkim Basia
Andruchów z firmy BM Inspiration
nie tylko podjęła się wydania płyty,
ale też służyła mi pomocą i swoim
doświadczeniem niemalże dwadzieścia cztery godziny na dobę, za co jestem jej ogromnie wdzięczna. Z kolei
Marek Bielec okazał się nader cierpliwym i znakomitym konsultantem merytorycznym tego projektu – wyznaje
Anna Tomasik, dziennikarka, poetka
oraz pomysłodawczyni i koordynatorka projektu.
Na płycie pojawili się też gościnnie: Mariusz Jaśko w utworze „O mój
rozmarynie” oraz Wojskowy Zespół
Wokalny „Wiarusy” im. ppłk lek. Stanisława Szarmacha, prezentujący tutaj pieśń „To przecież nie tak dawno”,
która stała się hymnem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Autorem jej
tekstu i muzyki jest płk Jan Chojnacki.
– Płyta „Zawsze wierni Ojczyźnie”
to skrócona lekcja historii, ukazanie
dziejów naszej Ojczyzny poprzez literaturę muzyczną. To także próba
wskrzeszenia ducha polskości i krzewienia patriotyzmu wśród kolejnych
pokoleń – podkreśla Anna Tomasik.
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O pandemii, marzeniach,
urodzie i najnowszej płycie
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fot. Bartosz Kuśmierski

Spotykamy się w niecodzienny czas, w dobie obostrzeń związanych z pandemią
COVID-19. Nasza rozmowa toczy się w miłej atmosferze przy zapachu ulubionej przez
piosenkarkę kawy latte, tyle że… online! A pretekstem do niej stała się czerwcowa
prapremiera jej najnowszej płyty „Groszki i róże”.
Rozmawiała ANNA TOMASIK
Świat wstrzymał oddech, gdy nagle
w nasze życie z impetem wkroczył groźny koronawirus. Co wtedy myślałaś?
Najpierw było niedowierzanie.
Uznałam, że to jakiś żart primaaprilisowy, tyle że do pierwszego kwietnia
było trochę czasu… I wtedy pojawił
się strach. Pamiętam, że taki sam we
wnętrzny niepokój towarzyszył mi
w 1981 roku, gdy ogłoszono stan wojenny w Polsce, a potem w 1986 roku,
gdy wybuchł jeden z reaktorów elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Takie
wydarzenia skłaniają zawsze do refleksji, do przetasowania tego, co w życiu
jest ważne. Z przerażeniem obserwuję,
jak rośnie siła pieniądza. Wszyscy goni-

my za dobrami materialnymi, zapominając, że współczesny świat niesie też
wiele globalnych zagrożeń cywilizacyjnych dla ludzkości. Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym. Dopiero takie
sytuacje sprawiają, że w tym strachu
integrujemy się i włączamy myślenie.
Kiedy na świecie pojawił się COVID-19,
byłaś w końcowej fazie prac nad płytą
„Groszki i róże”. Nie myślałaś o wstrzymaniu realizacji tego projektu i chwilowym odłożeniu na później?
Ależ skąd! Na tę płytę moi fani cze
kali bardzo długo. Nie mogłam ich
więc zawieść! „Groszki i róże” to pro
jekt, który przygotowywałam kilka lat.
Przerwa w jego realizacji spowodowa-

na była zawirowaniami w moim życiu
osobistym. Kiedy zaczynałam przygotowywać materiał na tę płytę, akurat
zmarła moja ukochana mama. Ledwie
się pozbierałam, a zachorował mój tata. Był to bardzo trudny dla mnie okres.
Nie potrafiłam się nad niczym skupić.
Kilkanaście miesięcy wyrwanych z życiorysu. Kilkanaście, bo właśnie tyle
potrzebowałam, aby jakoś pogodzić się
z tą stratą. Moja mama bardzo lubiła
piosenki Ewy Demarczyk. Uważała ją
za artystkę jedyną w swoim rodzaju.
Byłam z nimi osłuchana już od dziecka i to właśnie dzięki mamie. Ogromnie
mi przykro, że nie doczekała wydania
tej płyty.
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COVID-19 nie sprawił zatem, że wszystkie swoje marzenia i plany rzuciłaś
w kąt?
Na szczęście nie! Jestem typem
marzycielki. I optymistką. No, bywam
też czasem optymistką w czarnych
okularach! (śmiech). Może nie uwierzysz, ale marzenia i plany artystyczne
mam na najbliższe dziesięć lat! Wiem,
że w dobie pandemii terminowość ich
realizacji może być utrudniona. Nie
oznacza to jednak, że będzie nierealna. Ostatnio na okrągło słucham piosenki „Wszystko się może zdarzyć”
z repertuaru Anity Lipnickiej. Ten
przepiękny utwór stał się moją pandemiczną dewizą. Marzenia wyzwalają
energię i jest w nich niespożyta siła.
Porozmawiajmy zatem o twojej najnowszej płycie „Groszki i róże”…
…na której śpiewam czternaście
piosenek uwielbianej przeze mnie Ewy
Demarczyk! Moje marzenie sprzed
wielu laty ziściło się. Jak więc widzisz,
warto marzyć i wierzyć w swoje marzenia. Chciałabym podkreślić, że to

radzą w tym brutalnym świecie. Mam
dwie wspaniałe i uzdolnione wnuczki.
Opiekuję się też chorym tatą. Czasem
bywa trudno, miewam nieprzespane
noce, ale cieszę się, że tata, pomimo
ukończonych 95 lat, dzielnie znosi
przeciwności losu w postaci różnych
dolegliwości zdrowotnych, które go
co i rusz dopadają. Jestem domatorką. Lubię swój dom. To mój azyl.
Tutaj odpoczywam, ładuję akumulatory i wymyślam kolejne projekty
artystyczne.
Relaksujesz się przy piosenkach Danuty
Stankiewicz?
Ależ skąd! Nie lubię jej nawet słuchać! (śmiech). Nagranie płyty poprzedza dość długi proces przygotowania materiału. Dużo czasu zajmuje
praca nad piosenkami, bo każda z nich
to inny rodzaj emocji, wzruszeń, inny
nastrój i klimat. Piosenka to przecież
słowno-muzyczny przekaz, dlatego
tak bardzo ważny jest tutaj sposób interpretacji. Kiedy pracuję nad nowym
repertuarem, to jestem z nim już tak

Na tę płytę moi fani czekali bardzo długo.
Nie mogłam ich więc zawieść! „Groszki
i róże” to projekt, który przygotowywałam kilka lat
właśnie Ewa Demarczyk zapoczątkowała nowy gatunek w literaturze muzycznej, zwany poezją śpiewaną. I kojarzona była z czernią. Ja natomiast
jestem kolorowa, może nawet czasem
zbyt przejaskrawiona. Taka też jest
moja płyta. Już sam tytuł „Groszki i róże” nawiązuje do tej barwności
i wręcz idealnie harmonizuje z projektem okładki, której autorką jest młoda, zdolna dziewczyna, Hanna Szustkowska. Na płycie znalazła się też po
raz pierwszy przepiękna kompozycja
Andrzeja Seroczyńskiego z tekstem
Leona Sęka „Jedno serce”. Opracowania muzyczne, aranżacje i w ogóle
realizacja całego przedsięwzięcia są
dziełem znakomitej spółki muzycznoproducenckiej Romuald Kunikowski &
Piotr Semczuk. Wydawcą albumu jest
Studio Realizacji Myśli Twórczych.
Co sprawia ci największą radość, poza
obcowaniem z piosenką oczywiście?
Rodzina! Moje dzieci są dorosłe,
wykształcone i całkiem nieźle sobie
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osłuchana, że potem puszczanie tych
piosenek i zachwycanie się nimi byłoby przysłowiową katuszą.
Choć nie jesteś rozpieszczana przed
media, to jednak twój dorobek artystyczny doceniło Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, wręczając ci
dwukrotnie medal „Gloria Artis”…
To prawda. Medal „Gloria Artis”
to najwyższe odznaczenie przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Byłam mile zaskoczona i nie ukrywam, że sprawiło
mi to ogromną radość. Dzięki temu
wyróżnieniu poczułam, że nie jestem
anonimową piosenkarką, skoro tak
zacna instytucja postanowiła mnie
nagrodzić.
Trudno cię zaszufladkować i zamknąć
w jednym gatunku muzycznym. Z czego
wynika ta różnorodność repertuaru?
Przez chwilę myślałam, że zacytujesz słowa nieżyjącego już wspaniałego dziennikarza, Bogusia Gadom
skiego z Łodzi. Wspominałam ci już

chyba kiedyś, że właśnie Boguś, ilekroć rozmawialiśmy ze sobą telefonicznie, mówił, że uwielbia wszystkie
moje piosenki, ale najbardziej kocha
mnie, jak… goła biegam po scenie
z zabawkami erotycznymi!
Nie mogę sobie przypomnieć, kiedy występowałaś na scenie choćby topless…
No właśnie! Tłumaczyłam Bogusiowi, że coś mu się pomieszało, że
kojarzy mnie z kimś innym, ale on mi
przytakiwał, a po chwili znowu mówił swoje. Jednym słowem, na scenie
biegałam w negliżu tylko w wyobraźni nieodżałowanego Bogusia Gadomskiego! (śmiech). Powracając do twojego pytania – to zróżnicowanie repertuarowe wynika z moich muzycznych
fascynacji w danym momencie czy
też wydarzeń, które wywarły ogromny wpływ na moją psychikę i dotknęły
najgłębszych zakamarków mojej duszy. Każda płyta to odrębny rozdział
w moim życiu. Każda jest inna, bo i ja
się zmieniam. Mam szerokie spektrum
zainteresowań. Oby tylko starczyło mi
życia, aby je wszystkie zrealizować!
W takim razie uchyl rąbka tajemnicy
i powiedz, co planujesz, nad czym obecnie pracujesz?
Jeden z artystycznych pomysłów
związany jest z moim odkryciem muzycznym. To będzie totalne zaskoczenie dla moich fanów! Przygotowania do tego projektu zaczęłam już
na początku 2020 roku. Nawiązałam
współpracę z poetką Anną Greyman,
która będzie autorką większości tekstów piosenek. W zanadrzu mam też
projekty międzynarodowe. Trudno
mi jednak określić czas ich finalizacji,
gdyż nie jestem związana z żadną wytwórnią płytową i sama muszę powalczyć o środki finansowe niezbędne do
ich realizacji.
W dobie pandemii zmuszeni jesteśmy
chodzić w maseczkach. Jak dbasz o cerę?
Zauważyłam, że po wielogodzinnym kontakcie z maseczką skóra twarzy jest bardziej wysuszona i podatna
na różne reakcje alergiczne, których
wcześniej nie miałam. Częste zmienianie maseczek jednorazowych czy
używanie tych z materiałów rzekomo
bardziej przyjaznych dla cery nie rozwiązuje problemu. Wieczorem robię
okłady z ogórka lub z ciepłych płatków
owsianych i prysznic twarzy z przegotowanej letniej wody. Na koniec lekko
przemywam twarz oliwką dla dzieci.
W przypadku podrażnień skóry oliwkę
zastępuję witaminą E w płynie.
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Kto raz zetknie się z diamentami,
nie chce się z nimi rozstać
– Zwyczajowo diamenty kojarzą się z ogromnymi kwotami. Poniekąd słusznie, bo najciekawsze okazy osiągają na aukcjach ceny w dziesiątkach milionów dolarów. Jednak
by inwestować w diamenty, nie trzeba dysponować tak ogromnymi kwotami. Przygodę
z diamentami rozpocząć można już na poziomie kilku tysięcy złotych – mówi Andrzej
Stępień, prezes Prevalue Cooperative Owners Spółdzielni Właścicieli Majątku.
Rozmawiała IZABELA WŁODARCZYK
Jest pan prezesem firmy Prevalue Cooperative Owners, Spółdzielni Właścicieli Majątku – pierwszego podmiotu
tego typu w Polsce, tworzącego Grupę
Zakupową na rynku aktywów trwałych,
takich jak m.in. diamenty inwestycyjne.
Na czym polega działalność Spółdzielni?
Jak wiadomo, spółdzielnia to
dobrowolne zrzeszenie osób w celu wspólnej działalności na ustalonych przez te osoby zasadach. Podstawowym celem naszej spółdzielni
jest indywidualne i wspólne budowanie majątku oraz zagwarantowanie
przeniesienia jego wartości w czasie.
Dodatkowo, członkowie naszej Spółdzielni mają możliwość bieżącego zarabiania na rynku diamentów.
Jak rozpoczął pan przygodę z diamentami? Czy to była pana pasja, czy może
przypadek?
Diamenty są tajemnicze i jako takie
zawsze mnie ciekawiły. Jednak początek mojej przygody z diamentami był

bardziej prozaiczny – przy zakładaniu
naszej Spółdzielni mogłem zaoferować swoje doświadczenie na gruncie
prawa spółdzielczego. Dalej poszło
już z górki. A to dlatego, że kto raz zetknie się blisko z diamentami, już nigdy nie chce się z nimi rozstać.
Jakie czynniki wpływają na wartość diamentów?
Diamenty klasyfikowane są na podstawie zasady 4C: carat – czyli masa,
colour – barwa, clarity – czystość oraz
cut – czyli szlif. W oparciu o te cztery
podstawowe parametry określana jest
wartość. Oczywiście, są jeszcze dodatkowe parametry, takie jak np. fluorescencja czy wymiary, ale nie mają już
one tak istotnego wpływu.
Jak inwestować w brylanty?
Brylanty to nic innego jak białe diamenty w określonym – brylantowym
szlifie. Inwestować możemy zarówno
w brylanty, jak i diamenty w innych
szlifach i kolorach. Istotne jest to, by

poruszać się w przedziałach parametrów określonych zasadą 4C, by nie
wychodzić poza kategorię diamentów

Andrzej Stępień
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inwestycyjnych, a więc takich, które
gwarantują najwyższą jakość i wartość. Oczywiście, wiele zależy od celu
inwestycji i jej poziomu.
Czy aby inwestować w diamenty, trzeba
mieć duże pieniądze? Od jakiej kwoty
możemy zacząć?
Zwyczajowo diamenty kojarzą
się z ogromnymi kwotami. Poniekąd
słusznie, bo najciekawsze okazy osiągają na aukcjach ceny w dziesiątkach
milionów dolarów. Jednak by inwestować w diamenty, nie trzeba dysponować tak ogromnymi kwotami. Przygodę z diamentami rozpocząć można
już na poziomie kilku tysięcy złotych.
Jak długo trzeba czekać, aby inwestycja
w diamenty się opłacała i na co zwrócić
uwagę, chcąc uniknąć rozczarowania?
Każda forma inwestowania obarczona jest pewnym ryzykiem. Jednak
diamenty są aktywem niepodatnym
na spekulacje, odpornym na kryzysy
ekonomiczne i niewrażliwym na zawirowania polityczne, przez co dają wy-

soką gwarancję utrzymania i wzrostu
wartości. Inwestycja w diamenty jest
inwestycją średnioterminową, a jej
podstawową zaletą jest bezpieczne
przeniesienie wartości majątku w czasie, przy czym mamy też możliwość

Niepewna sytuacja gospodarcza i finansowa stały się zachętą do ochrony majątku
poprzez inwestycje w aktywa odporne na
sytuację, jaką przyniosła pandemia,
a takim aktywem na pewno są diamenty
zwielokrotnienia wartości inwestycji.
Ważne jest, aby inwestować w kamienie o właściwych parametrach, pochodzące z gwarantowanych źródeł, posiadające inskrypcje i certyfikaty uznanych instytutów gemmologicznych.
Ostatnio dużo mówi się o sztucznych
diamentach, które dla przeciętnego
Kowalskiego niczym się nie różnią od
tych naturalnych. Na co należy zwrócić
uwagę?
Diamenty sztuczne, wytwarzane
przemysłowo, nigdy nie zastąpią tych
prawdziwych, naturalnych, wytworzonych siłami przyrody. Ich wartość
również jest daleka od wartości diamentów naturalnych. Kupując diament, zawsze należy zadbać, by miał
on odpowiedni certyfikat instytutu
gemmologicznego i odpowiadającą
inskrypcję laserową, co gwarantuje
autentyczność kamienia.
Jakie najcenniejsze diamenty miał pan
w ręku?
Zdarzało mi się mieć w ręku diamenty o wartości przekraczającej milion złotych.
Czy handel diamentami ucierpiał w dobie pandemii?
Pandemia miała większy lub mniejszy wpływ na wszystkie formy biznesu. Oczywiście i branża diamentowa
nie uchroniła się całkowicie. Ale, paradoksalnie, negatywny wpływ widoczny
był jedynie w lekkim spadku popytu na
małe kamienie (0.5, 1.0 ct). Niepewna sytuacja gospodarcza i finansowa
stały się jednak zachętą do ochrony
majątku poprzez inwestycje w aktywa

Kupując diament, zawsze należy zadbać,
by miał on odpowiedni certyfikat instytutu gemmologicznego i odpowiadającą
inskrypcję laserową, co gwarantuje
autentyczność kamieni
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odporne na sytuację, jaką przyniosła
pandemia, a takim aktywem na pewno są diamenty. Obserwujemy duży
ruch na rynku diamentowym związany z dużym popytem.
W co pana zdaniem warto inwestować,
poza diamentami?
W diamenty, diamenty, diamenty…
Na rynku pojawiło się dużo różnych organizacji skupiających przedsiębiorców.
Czy pana zdaniem warto do nich należeć? Jaką organizację poleciłby pan innym przedsiębiorcom?
Rzeczywiście, organizacje proponujące zrzeszanie się na różnych płaszczyznach powstają jak grzyby po deszczu. Świadczy to o potrzebie jednoczenia się, o potrzebie wspólnych działań
na różnych płaszczyznach. Warto w takich przedsięwzięciach uczestniczyć,
bo dają one szerokie kontakty i w wielu wypadkach pozwalają na wspólne,
a więc skuteczniejsze działania. Nasza
firma od kilku lat jest diamentowym
członkiem Klubu Integracji Europejskiej, który zrzesza bardzo wielu przedsiębiorców z bardzo różnorodnych
branż, co pozwala na poszerzanie pola
działania. Z całą odpowiedzialnością
mogę polecić wszystkim Klub Integracji Europejskiej i zaprosić do wstąpienia w jego szeregi.
Co pana najbardziej irytuje?
Niekompetencja, brak wiedzy, chaos organizacyjny, zbyt głęboka ingerencja administracji państwowej w biznes.
Gdzie i jak lubi pan wypoczywać?
Lubię aktywny wypoczynek – narty,
konie, woda. Wszystko, co zapewnia
ruch i kontakt z przyrodą.
Czy jest ktoś, kogo pan ceni i chciałby
poznać osobiście?
Cenię ludzi mających istotny wkład
w rozwój technologii i kultury. Każda
z takich osób, bliżej poznana, jest dla
mnie zdobyczą.
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Wsłuchać się w potrzeby klienta
– Jesteśmy firmą o ugruntowanym statusie, bazujemy na ponad 20-letnim doświadczeniu i nie musimy stosować strategii wąskiej specjalizacji. Kompleksową ofertę dedykujemy wszystkim naszym klientom, którzy nie muszą tracić sił i środków na poszukiwanie
wykonawców usług porządkowych czy pokrewnych – mówi biznesmen Paweł Szybisz.
Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK
Dywersyfikacja w biznesie jest zalecana
i pan zdecydowanie się do tego stosuje.
Firma sprzątająca i centrum medyczne
– skąd pomysł na takie połączenie?
Pomysł na Centrum Medyczne
narodził się 22 lata temu w trakcie…
długiego oczekiwania w kolejce do lekarza. Miałem kilka godzin na przemyślenia i właśnie w tym dniu postanowiłem stworzyć miejsce, w którym ludzie nie będą tracić czasu na
wielogodzinne oczekiwanie na wizytę lekarską. Udało się, Best-Med jest
miejscem przyjaznym dla pacjentów,
mamy szeroki wybór dostępnych specjalistów oraz dogodne terminy wizyt.
Milowym krokiem w rozwoju Centrum Medycznego było nawiązanie
w 2018 roku współpracy ze wspólnikiem, dr. n. med. Rafałem Kieszkiem,
wybitnym specjalistą chirurgii ogólnej
i transplantologii klinicznej oraz lekarzem medycyny estetycznej.
Zacznijmy od firmy sprzątającej, D.I.P.
– bo ona była pierwsza. Wysprzątacie
wszystko, nawet wieżowiec, od środka
i z zewnątrz, bo oferujecie także mycie
elewacji przez alpinistów. Zadbacie też
o zieleń oraz odśnieżenie parkingu. Czy
oferta firmy sprzątającej musi być aż
tak kompleksowa?
Jesteśmy firmą o ugruntowanym
statusie, bazujemy na ponad 20-letnim doświadczeniu i nie musimy stosować strategii wąskiej specjalizacji. Kompleksową ofertę dedykujemy
wszystkim naszym klientom, którzy
nie muszą tracić sił i środków na poszukiwanie wykonawców usług porządkowych czy pokrewnych.
Nie tylko posprzątacie po imprezie, ale ją
zorganizujecie, łącznie z cateringiem. To
właściwie zupełnie odrębna dziedzina...
Zgadza się, jednak po wielu latach
rozwiązywania problemów w branży
porządkowej, impreza z cateringiem
nie jest wyzwaniem niemożliwym do
zorganizowania.

D.I.P. – co kryje się za tym skrótem?
Dbamy i Porządkujemy! A nasz
slogan reklamowy to „Dbamy i porządkujemy w pionie i poziomie”.
Jest pan prezesem prężnie działającej
Polskiej Izby Czystości zrzeszającej nie
tylko firmy sprzątające, ale także producentów i dostawców profesjonalnego
sprzętu do sprzątania. Jak Izba działa na
rzecz branży?
Staramy się wypracować optymalny model współpracy na styku odbiorca-dostawca oraz zdefiniować
wyzwania związane z postępującymi
zmianami i oczekiwaniami społecznymi, jak ochrona środowiska, indywidualizm klientów czy rozproszenie
logistyki.
Wspieramy rozwój firm należących do naszej organizacji. Prowadzimy szereg inicjatyw, szkoleń, spotkań
branżowych, współpracujemy z firmami zarządzającymi nieruchomościami
i ich właścicielami w celu wypracowania najskuteczniejszych metod spełniających oczekiwania klientów.
Jako Izba ostro protestowaliście przeciwko podnoszeniu pensji minimalnej.
Czy to poważny problem dla waszej
branży?
Stoimy na stanowisku, że w obecnej sytuacji na rynku pracy oraz przy
nadal dużej niepewności związanej z
przyszłością gospodarki podnoszenie
płacy minimalnej jest działaniem, które uderza w przedsiębiorców, w wielu
przypadkach pogłębiając ich ciężką
sytuację finansową. Nie bez znaczenia
jest również spłaszczanie się siatki wynagrodzeń oraz, w wielu przypadkach,
konieczność podnoszenia wypłat także w innych segmentach firm.
Centrum Medyczne Best-Med to drugie, ale wcale nie ostatnie dziecko
w rodzinie. Zatrudniacie specjalistów
z wielu dziedzin, w ofercie macie różnorodne badania. Jak udało się to zorgani
zować?

Paweł Szybisz

Ułożenie spójnej oferty dla pacjentów zawsze jest wyzwaniem. Staraliśmy się tak dobrać zakres usług, żeby
pacjenci byli pod kompleksową opieką. Jesteśmy butikowym centrum medycznym, którego dewizą jest bardzo
indywidualne, ale jednocześnie holistyczne podejście do pacjenta.
Naszym oczkiem w głowie jest
urologia – w tym urologia estetyczna – i proktologia. Naszą silną stroną są także usługi zespołu chirurgów,
ortopedów, kardiologów i diabetologów. Funkcjonuje u nas także Poradnia Medycyny Sportowej zapewniająca kompleksowe orzecznictwo
lekarza specjalisty medycyny sportowej wraz z zapleczem usług rehabilitacyjnych świadczonych przez zespół
fizjoterapeutów.
Oferujemy też, tak ważne w tym
trudnym czasie, wsparcie zespołu psychologów, w tym dyżury psychologa
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dla firm. Oferujemy naszym partnerom biznesowym kompleksową opiekę i ochronę pracowników w zakresie
medycyny pracy. Wreszcie wykonujemy szereg badań diagnostycznych:
badania laboratoryjne, ECHO serca,
holter EKG, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego czy badanie USG z wykorzystaniem nowoczesnego aparatu.
Wszystkich pytamy, jak poradzili sobie
w czasie pandemii. W ofercie Centrum
Medycznego Best-Med szybko pojawiły
się testy, zarówno genetyczne, jak i serologiczne. Bierzecie też udział w akcji
szczepień. Odpowiedzieliście na zapotrzebowanie. Czy zainteresowanie jest duże?
Zgadza się, Centrum Medyczne
Best-Med znajduje się na liście punktów szczepień przeciwko COVID-19
w ramach Narodowego Programu
Szczepień. Od stycznia 2021 szczepimy kolejne grupy wiekowe pacjentów zgodnie z wytycznymi i według
zasad ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia. Nie mamy większych
problemów z zapełnieniem grafików
szczepień. Nasi pacjenci okazali się
być ludźmi bardzo świadomymi zagrożenia pandemią COVID-19 i odpowiedzialnymi za zdrowie własne
i swoich bliskich.
A co z pozostałą częścią oferty? Pacjenci chętnie korzystali z teleporad, czy woleli odłożyć wizytę na czas po pandemii?
Oczywiście dostosowaliśmy się do
sytuacji wymuszonej przez pandemię
i ogólnopolską akcję pod hasłem „zostań w domu”, uruchamia jąc system
konsultacji i wizyt online. Jednak nasze obserwacje prowadzą do konkluzji, że pacjenci i tak preferują bezpośredni kontakt z lekarzem – i taki właśnie kontakt był zawsze mocną stroną
naszej oferty.
Branża sprzątająca chyba nie ma powodu do narzekań w związku z pandemią?
Firmy, które sobie poradziły z odgórnie narzuconym reżimem sanitar-

Paweł Szybisz

nym, nie mają powodu do narzekań,
wręcz przeciwnie. Dotychczasowe
standardy związane z zachowaniem
czystości i higieny w wielu placówkach zostały zaktualizowane o walkę
z koronawirusem. W D.I.P. potraktowaliśmy priorytetowo dobór i stosowanie profesjonalnych preparatów
myjących i dezynfekujących oraz zadbaliśmy o prawidłowe przeszkolenie
personelu. Zdecydowanie twierdzę, że
nie mamy powodów do narzekania.
Otrzymał pan w zeszłym roku statuetkę Lidera Polskiej Przedsiębiorczości,
w tym roku odbierze pan statuetkę Filarów Polskiego Biznesu. Czy te nagrody
są dla pana ważne?
Odbieram je jako wyróżnienie oraz
motywację do dalszej aktywności. A skoro mowa o nagrodach, to muszę dodać,
że Centrum Medyczne Best-Med może
także poszczycić się nagrodą w konkursie Firma Dobrze Zarządzana 2019, organizowanym przez redakcję Magazynu
Gospodarczego Fakty.
Trzecie – na razie przynajmniej – dziecko w rodzinie to Best-Med Estetiq. Nie

Prowadzimy szereg inicjatyw, szkoleń,
spotkań branżowych, współpracujemy
z firmami zarządzającymi nieruchomościami i ich właścicielami w celu wypracowania najskuteczniejszych metod
spełniających oczekiwania klientów
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jest to gabinet urody, raczej medycyna estetyczna. Zwróciłem uwagę, że
spora część oferty jest skierowana do
mężczyzn. Na stronie Best-Med Estetiq
są nawet osobne zakładki z ofertą dla
kobiet i mężczyzn. Uważacie, że jest to
luka na rynku?
Best-Med Estetiq to marka, która
powstała jako moduł komplementarny do oferty usług stricte medycznych
Centrum Medycznego Best-Med. Natomiast oferta dla mężczyzn stanowiła naturalną odpowiedź na zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi
ze strony panów. I nie chodzi tu bynajmniej o panujący wszechobecnie
kult idealnego ciała czy młodego wyglądu. Mężczyźni są po prostu coraz
bardziej świadomi, że mogą wyglądać dobrze „na swój wiek”, a co za
tym idzie, czuć się ze sobą dobrze, nie
udając kogoś, kim nie są. A dobre samopoczucie każdego faceta przekłada się na wiele obszarów życia – począwszy od zwiększenia atrakcyjności
w oczach najbliższych, skończywszy
na lepszych relacjach w biznesie. Dlatego oferujemy panom całe spektrum
zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, w tym urologii estetycznej.
Czy ktoś tak zapracowany ma w ogóle
czas na jakieś hobby? Jak spędza pan
wolny czas?
Ultramaratony, góry i motocykl.
Jestem współtwórcą i członkiem zarządu Stowarzyszenia Motocyklowego „POLISH WINGS”. Oczywiście
znajduję czas dla mojej wspaniałej
rodziny.
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– Test biznesu IQ bada poziom komunikacji w przedsiębiorstwach. Na bazie wyników opracowujemy diagnozę całej organizacji i wskazujemy tzw. wąskie gardła, czyli
miejsca, gdzie komunikacja, a więc i organizacja pracy szwankuje, gdzie trzeba
dopracować standardy i system czy doszkolić ludzi. Po wykonaniu testu IQ firma
otrzymuje raport, na podstawie którego właściciel czy zarząd wie, co może zrobić,
aby te standardy, procesy i procedury w firmie, które odbiegają poziomem od założeń,
uległy poprawie – o diagnozowaniu organizacji za pomocą jednego pytania opowiada
dr Dariusz Tarczyński.
Rozmawiała KINGA LANGLEY
Na czym polega Test 1 pytania – Intelligent Question?
Ten test jest czymś w rodzaju tomografii komputerowej. Pokazuje,
w których miejscach są stany zapalne
w organizmie, jakim jest twoja firma.
Nie tylko dowiesz się, gdzie jest problem, ale też otrzymasz informację,
od czego powinno się zacząć zmiany
w organizacji. Skutkiem jest zmniejszenie kosztów oraz podniesienie jakości współpracy, zarówno w zespołach, jak i między nimi.
Ćwierć wieku temu opracował pan innowacyjne metody interpretacji zachowań
ludzkich na podstawie analizy wyglądu
i wypowiedzi, które dziś z powodzeniem
są wykorzystywane przez innych psychologów i badaczy. Czy test jednego pytania ma również szansę na taki sukces?

Zdecydowanie tak. Kiedy 25 lat
temu opracowałem oryginalne wtedy
metody analizy osobowości na podstawie interpretacji wyglądu i wypowiedzi, wielu psychologów nie dowierzało, że moje prace znajdą potwierdzenie w rzeczywistości. Dziś żaden
psycholog nie kwestionuje korelacji
pomiędzy wyglądem a osobowością.
Co więcej, wiele uczelni inspiruje się
moją metodą, rozszerzając program
o jej założenia. Test jednego pytania jest również swoistym badaniem
„osobowości” organizacji, jest złotym Graalem, dzięki któremu organizacja za pomocą jednej cyfry może
dowiedzieć się, jak jest w poszczególnych obszarach, jak i całej strukturze,
kogo należy przeszkolić, kogo można awansować, kto rokuje, gdzie są

napięcia. Gdyby jednak organizacja
przeprowadzała taki test raz na pół
roku czy rok, wówczas kierownictwo,
osoby zarządzające i właściciele firm
wiedzieliby, co się dzieje, zanim dojdzie do poważniejszych problemów.
Jest to swoiste badanie nastrojów,
które daje możliwość poprawienia
jakości pracy zespołów i zwiększenia
zysków przedsiębiorstw.
Jak narodził się pomysł opracowania
tego testu?
Jestem psychologiem biznesu od
25 lat. Moja wieloletnia współpraca
z działami HR nasunęła mi wątpliwość, czy osoby zarządzające mają
pełną wiedzę na temat funkcjonowania swoich organizacji. Owszem, robią różne testy, otrzymują raporty, ale
cały czas są to dane cząstkowe i oka-
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zuje się, że często nie wiedzą, jak je
wykorzystać.
Przez ostatnie 15 lat prowadziłem
badania w krajach europejskich, a od
7 lat badam rynek brytyjski, by mieć
dane porównawcze. Opracowałem tę
metodę na potrzeby organizacji, gdyż
zauważyłem, że czegoś takiego nie ma
ani w Polsce, ani na świecie, a jest to
niezbędne, aby po prostu wiedzieć, co
naprawdę dzieje się w firmie.
Pierwszą organizacją, która zdecydowała się na ten test, był UNICEF
Polska – pozarządowa organizacja,
która obecnie rekomenduje to badanie globalnie. Zarówno pani członek
zarządu, jak i pani dyrektor działu
HR, a zarazem członek zarządu wyraźnie powiedziały, że dużo wiedziały na temat swojej organizacji, ale nie
spodziewały się, że ja potwierdzę ich
podejrzenia i posiadane informacje.
Dodatkowo firma otrzymała jeszcze
wiele nowych danych, o których osoby
zarządzające nie miały pojęcia. Obie
panie były pod ogromnym wrażeniem
możliwości testu IQ i nie kryły swojego zdziwienia, że zadając tylko jedno
pytanie, można tak wiele się dowiedzieć o organizacji.
Jakie jest założenie tego testu, znanego
też pod nazwą test biznesu Intelligent
Question?
Test biznesu IQ bada poziom komunikacji w przedsiębiorstwach. Na
bazie wyników opracowujemy diagnozę całej organizacji i wskazujemy tzw.
wąskie gardła, czyli miejsca, gdzie komunikacja, a więc i organizacja pracy
szwankuje, gdzie trzeba dopracować
standardy i system czy doszkolić ludzi.
Po wykonaniu testu IQ firma otrzymuje raport, na podstawie którego
właściciel czy zarząd wie, co może zrobić, aby te standardy, procesy i procedury w firmie, które odbiegają poziomem od założeń, uległy poprawie.
Z moich wieloletnich obserwacji praktyka i coacha biznesu, ale też
z badań prowadzonych przez 15 lat
w wielu krajach wynika, że komunikacja w firmach, przedsiębiorstwach
oraz organizacjach jest kluczowym
czynnikiem wpływającym na budowanie relacji między i zadowolenia z pracy, co bezpośrednio przekłada się na
motywację, sprawność i skuteczność
działania zarówno indywidualnych
pracowników, jak i zespołów. A przecież to ich osiągnięcia budują firmę,
przyczyniają się do wzrostu organizacji, generują dochody. Z badań wy-
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nika, że w najlepszych przedsiębiorstwach i organizacjach straty z powodu błędów w komunikacji ocenia się
na minimum 30%!
Jeżeli firma dba o wysokie standardy, czyli relacje między ludźmi są
dobrze zbudowane, a procedury są
prawidłowo opracowane, to pracownicy nawet o różnych osobowościach
i pochodzeniu etnicznym świetnie się
porozumiewają i w zasadzie wszystkie
procesy w firmie przebiegają sprawnie. Analizując poziom komunikacji
i odchylenia od normy, możemy nie
tylko wyciągać wnioski odnośnie relacji pomiędzy poszczególnymi osobami, ale również śledzić procesy między całymi zespołami i badać ogólną
kondycję firmy.
Dla zobrazowania porównajmy organizm ludzki do biznesu. Jeżeli chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś o naszej kondycji zdrowotnej, to idziemy
do lekarza, który zleca badanie całego ciała. Otrzymujemy wyniki i na ich
podstawie wiemy, jak trzeba leczyć, co
trzeba poprawić, abyśmy mogli długo
cieszyć się zdrowiem. Dokładnie tak
samo funkcjonuje opracowany przeze
mnie test, który przy pomocy jednego, ale najważniejszego dla sprawnego funkcjonowania każdej firmy pytania, daje wprost informacje o jakości
komunikacji oraz poziomie zaburzeń
procesu organizacyjnego w poszczególnych działach i pomiędzy ludźmi
wewnątrz komórek w organizacji. Na
podstawie analizy wyników testu stawiamy diagnozę i proponujemy środki
naprawcze, czyli działania, które należy przedsięwziąć, żeby zlikwidować
naprężenia i wykryte problemy, czyli
uzdrowić procesy w firmie.
Czy zawsze to jest tylko jedno pytanie
zadawane w każdej firmie? Jeśli tak, jak
ono brzmi?
Pytanie jest bardzo proste, ale prowadzi do zaskakujących rezultatów,
mogących uzdrowić nawet najbardziej szwankujący organizm biznesowy. Brzmi ono: „Oceń poziom komunikacji ze swoimi współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi
w skali od 1 do 5”. Przy czym 1 oznacza słaby, a 5 bardzo dobry. W ciągu
zaledwie dwóch minut pracownik jest
w stanie ocenić 20 osób. Przez ostatnie 15 lat prowadziłem badania i budowałem algorytm, który na podstawie tych odpowiedzi wyciąga daleko
idące wnioski. Można się dowiedzieć,
jakie procesy w firmie nie działają

dr Dariusz Tarczyński

sprawnie. Można np. wskazać, gdzie
jest podejrzenie o lobbing lub czy
podwładny „naciąga” dane w raportach, by nas nie denerwować, potrafi
skłamać w sprawozdaniu, aby się nie
wydało, że czegoś nie zrobił. Możemy
się dowiedzieć, czy jakaś osoba lub
grupa jest gorzej traktowana niż inne, gdzie koniecznie trzeba poprawić
procedury, bo to grozi przykładowo
rozpadem całego zespołu. Nie ma nic
gorszego w firmie, niż gdy najlepsi fachowcy nagle odchodzą, a właściciel
dowiaduje się po fakcie, że przyczyną
był wewnętrzny konflikt w zespole lub
ludzie byli niewłaściwie traktowani. To
są ogromne koszty, więc każda osoba
zarządzająca firmą chciałaby zapewne
wiedzieć, co się naprawdę dzieje, jak
w rzeczywistości przebiegają procesy.
Test biznesu IQ jest pierwszym na
świecie, który za pomocą tylko jednego pytania odpowiada na kilkanaście kluczowych zagrożeń w działaniu organizacji i pokazuje, co się tak
naprawdę dzieje się w firmie. Co więcej, na podstawie tego testu właściciel
przedsiębiorstwa i dział HR otrzymują raport, z którego jasno wynika, co
trzeba poprawić, co zrobić krok po
kroku, by uzdrowić chorujący organizm biznesowy.
Czy te testy wypełnia się anonimowo
i czy faktycznie liczby mogą powiedzieć
nam prawdę o tak złożonych procesach
zachodzących w organizacji?
Test jednego pytania nie jest anonimowy, ponieważ dla badania przydatne są takie informacje, jak zajmowane stanowisko, skład zespołów itp.
Natomiast oceny indywidualne są

Twarze
niejawne, a tylko wyniki badań i analiz przedstawiane są zarządowi oraz
właścicielom firm. Oceny przyznane
przez poszczególnych ludzi w firmie
są informacją o indywidualnych pracownikach. Dzięki temu szybko można na przykład ocenić, kto jest nieformalnym liderem, komu zaproponować awans, kto organizacyjnie nie
spełnia swojej roli itp.
Jest to wyjątkowe narzędzie spełniające dwie podstawowe zasady: jest
proste dla użytkownika, gdyż każdy
pracownik wie, co ma zrobić i może
wykonać test w bardzo krótkim czasie.
Druga to nieoceniona korzyść dla biznesu. Właściciel czy osoba zarządzająca otrzymuje wiarygodny raport, dający pełen obraz funkcjonowania jego
organizacji i poszczególnych działów.
Test IQ to pierwsza na świecie, bardzo skuteczna i innowacyjna, a zarazem prosta metoda opracowana przez
polskiego naukowca, z powodzeniem
wykorzystywana już na rynkach europejskich i ciesząca się dużym zainteresowaniem za oceanem. Nie znam
w biznesie takiego sposobu pomiaru
jakości organizacji, w którym za pomocą jednej cyfry określa się stopień
płynności procesów komunikacyjnych
w całej organizacji oraz w poszczególnych jej działach. Dodatkowo – powtarzając taki test okresowo, np. co
pół roku albo po roku od momentu
wprowadzenia zmian, firma na bieżąco otrzyma informację, czy procesy
idą w dobrym kierunku. Dzięki temu
będzie można szybko i skutecznie reagować na ewentualne błędy.
Jest pan założycielem NAO Institute
w Londynie. Czy test jednego pytania
sprawdza się tak samo w Wielkiej Brytanii i w Polsce? Czy są odchylenia dotyczące różnic kulturowych?
Na podstawie moich wieloletnich
badań stwierdzam, że wyniki nie zmieniają się ze względu na różnice kulturowe. W każdej kulturze, w danej organizacji można zbudować dokładną charakterystykę tego, co się dzieje
w oparciu o algorytmy, które już wypracowałem. Nie badałem jeszcze organizacji w krajach azjatyckich, ale założenie tej metody jest takie, że jeżeli
ludzie wykażą różnicę, algorytm zastosowany w teście jest w stanie wyciągnąć trafne informacje dotyczące
całej organizacji. Jedynym zagrożeniem w tym badaniu jest przypadek,
kiedy wszyscy wypiszą każdemu te
same oceny. W tym jedynym wypad-

ku system by nie zadziałał. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś wystawia wszystkim bardzo dobrą ocenę.
Dla mnie jest to przede wszystkim
informacja, że ten pracownik nie słucha poleceń szefów i zlekceważył tak
naprawdę zadanie lub jest człowiekiem o zaniżonym poczuciu wartości
i pragnie przypodobać się wszystkim.
Najczęściej są to osoby nieszczere,
wykonujące pracę po linii najmniejszego oporu. Wówczas właściciel firmy otrzymuje wskazania, jakie kroki
może podjąć względem takiego pracownika. Dokonuję analizy celem wyjaśnienia, dlaczego dana osoba może
tak się zachowywać.
Faktycznie trudno uwierzyć, że jedno
proste pytanie może nam tak wiele powiedzieć o przedsiębiorstwie. Czy za tą
metodą kryje się jakaś tajemnica?
Wszystko na świecie ma swój porządek. Algorytm został opracowany
na podstawie moich wieloletnich badań i doświadczeń w pracy zarówno
z przedsiębiorstwami, jak i osobami indywidualnymi. Na przykład –
w jednej z organizacji wyszczególniłem dane kobiet i mężczyzn, a następnie przeanalizowałem ich odpowiedzi. Okazało się, że lepszą komunikację wykazywały kobiety z kobietami,
a również mężczyźni lepiej oceniali komunikację z przedstawicielkami
przeciwnej płci. Oznacza to, że skoro
była przewaga na rzecz kobiet, to kobiety czują się gorzej traktowane niż
mężczyźni. Skoro kobiety lepiej komunikowały się między sobą i również
panowie woleli z nimi rozmawiać, to
wniosek jest bardzo prosty: kobietom
jest bardzo trudno albo wyraźnie trudniej porozumiewać się z mężczyznami. Należy wówczas zadać sobie pytanie: skąd wzięła się ta trudność? Może
to wynikać z niewłaściwego traktowania kobiet przez kolegów, a może
czują się niezręcznie, dlatego należałoby dobrze przygotować standardy współpracy związane na przykład
z różnicami płci. Mamy tutaj do czynienia z wyraźną nierównością, której
właściciele firmy nie zauważyli. Inny
przykład – pracownik wyraźnie lepiej
i wyżej oceniający swoich szefów oraz
przełożonych w stosunku do innych.
Należy zadać sobie pytanie, czy jeżeli taka osoba robi raporty i sprawozdania, to czy nie oszukuje, nie nagina
prawdy, aby dobrze wypaść w oczach
swoich przełożonych, działając tym
samym na niekorzyść organizacji, ma-

BIZNESU

skując prawdziwe dane. W takim wypadku, w pierwszej kolejności rekomenduję sprawdzenie raportów tego
człowieka, gdyż nie wiadomo, czy są
prawdziwe.
Jakie firmy powinny skorzystać z testu
IQ i jakie będą miały z tego korzyści?
Takie badanie powinno zostać
przeprowadzone we wszystkich organizacjach, które chcą sprawdzić, co
dzieje się w ich strukturach. Niemniej
jednak mamy dwa warunki. Test ten
jest adresowany do każdej organizacji, która zatrudnia więcej niż 30 osób.
Wyjątkiem są też organizacje przed
procesem zmian, w jego trakcie lub
tuż po nim, kiedy akurat jest zamieszanie, wtedy badanie testem IQ nie
ma większego sensu.
Korzyści z punktu widzenia zarządu lub właściciela po dwuminutowym
teście dla pracownika i wprowadzeniu
zaproponowanych zmian to:
• obniżenie kosztów nawet o 30%
i podniesienie jakości współpracy,
• poprawienie systemu i usprawnienie komunikacji,
• otrzymanie sparametryzowanych
informacji o tym, co się dzieje
w organizacji.

dr Dariusz Tarczyński, CEO
Twórca unikatowej metodyki badań
w zakresie pomiaru jakości zarządzania w organizacji – testu 1 pytania
– Intelligent Question dla firm, wykładowca w Stołecznej Akademii Nauk na
wydziale Psychologii Zarządzania. Założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej
Analizy Osobowości z siedzibą w Polsce
oraz w Wielkiej Brytanii. Twórca oryginalnych metod analizy osobowości na
podstawie interpretacji wyglądu i wypowiedzi. Autor książek: „Jak odczytać
człowieka z wyglądu”, „Zrozumieć człowieka z wyglądu”, „Psychografologia”,
„Słowa klucze” oraz wielu artykułów
poświęconych komunikacji interpersonalnej i technikom nieinwazyjnej
analizy osobowości oraz psychologii
biznesu.

Kinga Langley

Dziennikarka, autorka bestsellerowej
powieści dla młodych czytelników
„Harper i zagubiona wiedza”.
www.kingalangley.com
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Technologia jutra –
wkrótce w każdej gminie
– Aplikacja wskaże miejsca ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozliczy koszty ich
ładowania. Obsługiwać będzie także publiczny i prywatny sharing rowerowy, skuterów,
samochodowy i pojazdów wodnych w wypożyczalniach. Dzięki temu również inwestorzy
prywatni (np: osoby fizyczne lub hotele/pensjonaty) włączyć będą mogły swoje pojazdy
do sieci sharingowych uzupełniając ofertę publiczną i podnosząc standard usług komunikacyjnych – mówi Wojciech Trawiński, Prezes Zarządu EKOPARK SA.
Rozmawiał RAFAŁ KORZENIEWSKI
Prognozy ekonomiczne na rok 2022 są,
delikatnie mówiąc, mocno zróżnicowane. Skąd więc bierze się pański optymizm i proinwestycyjny entuzjazm?
Optymizm to podstawa rozwoju,
pesymizm zaś to schron konserwatyzmu i stagnacji. Nie można być inwestorem pesymistą, bo to oznacza
akceptację porażek. Oczywiście optymizm musi mieć profesjonalne podstawy, musi opierać się o dobre produkty i kompetencje. Właśnie to jest
siłą obecnego EKOPARKU. Posiadamy poszukiwane przez rynek produkty i technologie: Inteligentny Terminal
Komunikacyjny ITK, magazyny energii i prowadzony wspólnie z KEZO
Centrum Badawczym Polskiej Akademii Nauk oraz strażakami z cfbt.pl
program Certyfikacji Bezpieczeństwa
OZE i Nowych Technologii CBOiNT,
który rusza pod koniec września…
A co z pandemią i czwartą falą? Czy
nie obawia się pan, że wyhamuje wszelkie inwestycje?
Pandemia i wszelkie obostrzenia
to cios dla rynku jako całości. Mam
nadzieję, że czwartej fali nie będzie,
a jeśli… Cóż, kryzysy to potrzeba bezpieczeństwa, w tym energetycznego, potrzeba autonomii. Jeśli
świat jest niestabilny, ten, kto posiada własną energię, pracować i spać
może dużo spokojniej. Własna energia to autonomia energetyczna. Nie
jest ona możliwa bez dobrze zbilansowanych magazynów energii, czy
to domowych, czy przemysłowych.
Rząd już zapowiada, że od czwartej edycji programu Mój Prąd, czyli od przyszłego roku, będą dopłaty
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Wojciech Trawiński,
Prezes Zarządu EKOPARK SA.

do magazynów energii. Dopłaty oznaczają koniunkturę…
Czyli magazyny energii to broń EKOPARKU na ciężkie czasy?
Raczej strategicznie dobry wybór.
Nie traktujemy magazynów jako produktu kryzysowego, lecz jako jeden
z podstawowych kierunków rozwoju firmy. Wraz z naszymi partnerami
z grupy STAY-ON chcemy być liderem
tego lukratywnego rynku w środkowej
Europie. Nasze Inteligentne Terminale Komunikacyjne ITK też są wyposażone w magazyny energii, a w ramach CBOiNT opracowujemy cały
zbiór standardów i zaleceń do zasad
konfiguracji, montażu, zabezpieczeń
oraz technik gaszenia różnego rodzaju magazynów energii. Takiej wiedzy
i takich kompetencji na rynku polskim i państw ościennych nie ma nikt.

Dzięki współpracy z CB PAN (jednym
z najnowocześniejszych w Europie)
oraz własnemu Centrum Badawczo-Rozwojowemu, które w lipcu zostało
oddane do użytku, mamy także unikalne zaplecze techniczne.
ITK – Inteligentny Terminal Komunikacyjny – co to właściwie jest?
To także nasz sztandarowy produkt. Wydzieliliśmy spółkę zależną
Ekopark Operator, by przejęła sprzedaż i dystrybucję ITK. Sam Ekopark
ma być kuźnią innowacyjnych technologii. Inteligentny Terminal Komunikacyjny to właściwie bezobsługowy
multipleks pełniący wiele funkcji, korzystający z własnego zasilania OZE
i autonomii energetycznej dzięki dedykowanemu magazynowi energii. Jest
jednocześnie przystankiem komunikacyjnym, punktem dostaw i odbiorów,
bankomatem, foodomatem, punktem
kontaktu administracyjnego, informacji turystycznej, miejscem ładowania
pojazdów elektrycznych i lokalnym
darmowym hot spotem. Ważna funkcja ITK to solidna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo np. w przypadku zderzenia z samochodem.
Istotne jest też autonomiczne zasilanie z fotoogniw i wiatraków, które nie
tylko jest ekologiczne, ale i wiąże się
z brakiem potrzeby podłączania się
do sieci lub w przypadku podłączenia
autonomii działania do 10 godzin. Ale
ITK to coś znacznie więcej…
Jak to znacznie więcej?
Dla sprawnego funkcjonowania
przestrzeni publicznej smart regionów
niezbędna jest aplikacja łącząca wielość funkcji użytkowych umożliwiają-
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cych poruszanie się i rozliczanie kosztów szeroko rozumianej komunikacji.
Walory te posiada system Inteligentna
Polska PIM będący niejako na wyposażeniu ITK.
PIM to wirtualny odpowiednik
ITK, czyli aplikacyjny multipleks.
Dzięki temu jedna aplikacja umożliwi
rezerwację i rozliczenia płatności za
miejsca parkingowe oraz bilety komunikacji w regionie (autobusy, mikrobusy, taksówki). Aplikacja pokazywać
będzie online pojazdy komunikacji regionalnej wraz z czasami dojazdów
do najbliższych przystanków, wskazując jednocześnie najkrótszą drogę do
przystanku. Umożliwi to mieszkańcom i turystom sprawne poruszanie
się po oraz prostą realizację płatności
za usługi infrastrukturalne.
Aplikacja wskaże miejsca ładowania pojazdów elektrycznych oraz rozliczy koszty ich ładowania. Obsługiwać
będzie także publiczny i prywatny sharing rowerowy, skuterów, samochodowy i pojazdów wodnych w wypożyczalniach. Dzięki temu również inwestorzy prywatni (np: osoby fizyczne
lub hotele/pensjonaty) włączyć będą
mogły swoje pojazdy do sieci sharingowych uzupełniając ofertę publiczną
i podnosząc standard usług komunikacyjnych. Istotne jest, że umożliwi to
prowadzenie usług sharingowych na
terenie regionalnych lub międzymiejskich smart stref i poruszanie się na
tych samych zasadach.
Aplikacja: „Inteligentna Polska
PIM” udostępniona zostanie nieodpłatnie samorządom i użytkownikom
w gminach gdzie powstaną ITK.
To właściwie aplikacja „wszystko
w jednym”?
Dokładnie tak, barierą w rozwoju użytkowym smart rozwiązań jest
liczba interfejsów. Każda aplikacja to
inna grafika, inna nomenklatura użytkowa, konieczność ściągania, uczenia
się jej pełnych możliwości. PIM to
wszystko w jednym interfejsie, to właściwie smart rewolucja.
• System identyfikacji przystanków
i pojazdów komunikacji wraz z wizualizacją czasu dojazdu do przystanku (w tym autobusy szkolne,
autobusy, mikrobusy, taxi, pojazdy
prywatne uczestników sieci okresowo oferujące możliwość przewozu).
• System do rozliczania poboru
prądu.
• 
System rozliczania komunikacji
publicznej i prywatnej.

• S
 ystem
wykrywania
wolnych
miejsc postojowych i z gniazdami
ładowania.
• System
identyfikacji
obsługi
technicznej.
• E-urząd.
• E-biblioteka.
• E-szpital.
• Uniwersalny System obsługi sharingu: rowerów, skuterów, samochodów, pojazdów wodnych.
• Inteligentne przystanki – zarządzanie funkcjami bezobsługowymi
i ich rozliczanie (skan, ksero, napoje itp.), monitoring przystanku.
Kiedy zobaczymy pierwsze ITK?
Właśnie rozpoczęliśmy produkcję.
Pierwsze przystanki staną już w październiku, będą miały autonomiczne
oświetlenie, przycisk SOS, monitoring, darmowe Wi-Fi, ładowarkę USB
oraz ekrany z informacjami m.in.
o pogodzie i położeniu autobusów.
Oczywiście będą wyposażone w aplikację PIM. Kolejne funkcje będzie
można sukcesywnie dołączać.
A jak plany handlowe?
W tym roku koncentrujemy się na
sprzedaży w Polsce, a od 2022 r. chcemy rozpocząć zagraniczną ekspansję,
ponieważ takie same wydatki dla gmin
w strefie euro są mniej obciążające niż
dla naszych, więc potencjał komercjalizacji jest większy. Kończą się wakacje, więc we wrześniu spodziewamy się
pierwszych zamówień od naszych samorządowców, wtedy właściwie ocenić
będzie można głębokość rynku. Mamy
już wstępne zapytania z Niemiec, myślimy o Skandynawii, a naszą technologią interesują się nawet w Arabii Saudyjskiej – głównie w zakresie dużych
stacji ładowania pojazdów. W przyszłym roku chcemy przenieść się na
główny parkiet m.in. by przyciągnąć
fundusze, które nie inwestują w spółki
notowane na NewConnect.
Naszą przewagą jest realne doświadczenie instalacyjne. Wiemy na
przykład, jak tworzyć produkty, by
działały i były praktyczne w obsłudze.
Dlatego zamierzamy w centrum badawczo-rozwojowym pracować także
nad modułowymi magazynami energii, ponieważ obecne ważą nawet kilka
ton, więc ich montaż jest utrudniony.
Pozostała jeszcze sprawa programu
Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii CBOiNT, skąd pomysł?
Z życia. Zarówno my, jak i PAN
otrzymywaliśmy wiele zapytań dotyczących zasad montażu i bezpieczeń-
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stwa pożarowego paneli słonecznych
i nowoczesnych urządzeń elektrycznych, takich jak konwertery, magazyny
energii. Brak wiedzy jest powszechny,
począwszy do administracji po projektantów i strażaków.
CBOiNT został powołany do życia
z dniem 1 lutego 2021 przez: Instytut
Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawcze EKO-PARK, Polski Program Elektryfikacji
Motoryzacji (PPEM) i fundację straży pożarnej CFBT.PL Jest to tak ważna inicjatywa, że pozwolę sobie zacytować jej cele dosłownie wprost z zawartej umowy programowej: „Celem
CBOiNT jest wdrażanie i monitorowanie standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych wpływających na
podniesienie poziomu bezpieczeństwa,
w tym bezpieczeństwa pożarowego
w przestrzeni publicznej i komercyjnej
poprzez: badanie, i rozwijanie metod
zabezpieczenia przeciw pożarowego
instalacji OZE i magazynów energii,
rekomendowanie technologii i dobrych
praktyk wykonawstwa, przygotowanie
i rozwijanie zaleceń i rekomendacji dla
wydziałów architektury, nadzoru budowlanego i rzeczoznawców co do zasad ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa pożarowego, przygotowanie
rekomendacji dobrych praktyk wykonawczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla firm i jednostek instalacyjnych, opracowanie i rozwijanie zaleceń odnośnie technik i metod gaszenia
i bezpieczeństwa pożarowego dla jednostek Straży Pożarnej”.
W związku z dynamicznym rozwojem technologii szeroko pojętego
OZE oraz inteligentnych rozwiązań
w budownictwie i energetyce podnoszenie w tym zakresie kwalifikacji organów administracji i nadzoru jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia
podstawowego bezpieczeństwa procesów inwestycyjnych. Nowe technologie
stawiają także nowe wyzwania przed
jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. W związku z powyższym CBOiNT
prowadzi obecnie dwa cykle szkoleniowe. Pierwszy to Specjalista ds. nowych
technologii – dedykowany pracownikom organów samorządowych, nadzoru budowlanego, rzeczoznawcom
i projektantom. Drugi dla strażaków:
Brązowa odznaka Smart Fire TIM –
Zasady prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych podczas zdarzeń
z udziałem instalacji fotowoltaicznych.
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Rozwój osobisty
wpływa
na rozwój firmy
– Dzięki szkoleniom, które prowadzę,
osoby dowiadują się, jak nieustannie
budować swoją firmę, jak radzić sobie
ze stresem, jak kształtować relację
z klientem. Poruszam wiele tematów
przydatnych przedsiębiorcom. Zdarza
mi się dowiedzieć od klientów, że nie
zdawali sobie sprawy, w jakim stopniu
jedno moje szkolenie mogło wpłynąć na
ich życie oraz biznes – mówi Tomasz
Witek, Trener Strategicznego Działania
i Zarządzania EGO.

fot. Michał Sobański

Rozmawiała IZABELA WŁODARCZYK
Jesteś trenerem strategicznego działania i zarządzania Ego. Co kryje się pod
tym terminem i jak dużą rolę odgrywa to
w przedsiębiorstwie?
Zarządzanie strategiczne to nieustanne poszukiwanie sposobu dostosowania się przedsiębiorstw oraz
organizacji do zmieniających się warunków panujących na świecie. Firmy,
osoby lub instytucje modyfikują cele
i metody ich realizacji. To proces, który zachodzi w długim okresie, czasem
trwa nawet latami. Cele strategiczne
podlegają zmianom tylko w ograniczonym zakresie. Procesy wdrażania
i zmiany strategii przeplatają się ze
sobą. Zarządzanie strategiczne skupia się na długotrwałym rozwoju danej organizacji lub przedsiębiorstwa.
Celem mojej pracy jest pomoc w po-

szukiwaniu nowych ścieżek rozwoju poprzez doskonalenie i innowacje.
Dzięki zarządzaniu strategicznemu
można skupić się na planowym zarządzaniu zmianą. Wpływa ono również na rozwój oferty, wzbogacenie jej
o nowe usługi i produkty. Decyzje podejmowane są z uwzględnieniem skutków, które będą miały długofalowy
wpływ. W efekcie przyczynia się to do
tworzenia przyszłych rozwiązań.
Ego nabywamy, mając już kilka lat.
Jest częścią nas. Uczę, jak zaakceptować siebie. Ego pozwala nam zaplanować naszą codzienność i przede
wszystkim utrzymać równowagę psychiczną. Dzięki szkoleniom, które prowadzę, osoby dowiadują się, jak nieustannie budować swoją firmę, jak
radzić sobie ze stresem, jak kształto-

wać relację z klientem. Poruszam wiele tematów przydatnych dla przedsiębiorstw. Zdarza mi się dowiedzieć od
klientów, że nie zdawali sobie sprawy,
w jakim stopniu jedno moje szkolenie mogło wpłynąć na ich życie oraz
biznes.
Pracujesz z przedsiębiorcami, pomagasz
im w rozwoju osobowości. Na co powinny zwrócić uwagę osoby, które rozwijają
swoje pierwsze biznesy, a przed czym
uchronić się powinni ci, dla których biznes jest chlebem powszednim?
Firmy, które rozwijają swoje pierwsze biznesy, na pewno powinny na początku stworzyć biznesplan – tzw. strategię firmy – i odpowiedzieć na wiele
istotnych pytań. Między innymi: jak
na niej zarabiać, jak pozyskać klientów oraz po co chcą założyć przed-
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siębiorstwo. Bardzo ważne są też: lista kosztów, źródła finansowe, a także kanały sprzedaży. Wbrew pozorom
w dzisiejszych czasach w każdej branży znajdziemy konkurencję, dlatego
niezwykle ważne jest przyglądanie się
temu, jak wygląda rynek i co oferują
podmioty z pokrewnym asortymentem usług. Trzeba pamiętać, że klient
ma prawo wymagać pożądanych efektów. Płaci za usługę lub produkt. Gdy
firma młodego przedsiębiorcy będzie
gotowa na zatrudnienie pracowników,
warto dobierać ich rzetelnie, to dzięki nim będzie mogła odnieść sukces
i zbudować mocną pozycję.
Jak dawno podjąłeś decyzję, że będziesz trenerem? Czy sam korzystasz ze
szkoleń?
Zarówno w życiu prywatnym, jak
i zawodowym doświadczyłem wielu
niepowodzeń, ale w późniejszym etapie, dzięki jasnym i sprecyzowanym
działaniom, zrealizowałem większość
z moich założeń. Doszedłem do wniosku, że potrzebna jest zmiana perspektywy. Czasem trzeba zatrzymać się
i zastanowić, w którym kierunku podążać i jaką drogę wybrać, aby dojść

Wbrew pozorom w dzisiejszych
czasach w każdej branży znajdziemy
konkurencję, dlatego niezwykle ważne
jest przyglądanie się temu, jak wygląda
rynek i co oferują podmioty z pokrewnym
asortymentem usług
Jak każdy pracujący człowiek, raz
mam więcej czasu na życie prywatne, a raz mniej. Staram się pogodzić
sferę prywatną z pracą. Jestem dobrze zorganizowany. Wolny czas spędzam z rodziną. Ze względu na to, że
jesteśmy z Podhala, naszą ulubioną
porą roku jest zima. Uwielbiam wraz
z synami jeździć na nartach. Zima
i ogrom śniegu sprawiają nam dużo przyjemności. Narciarstwo to dla
mnie świetny trening. Po całym dniu
na stoku czuję się silniejszy, mam więcej energii i pomysłów, które pomagają mi w biznesie.

Czasem trzeba zatrzymać się i zastanowić,
w którym kierunku podążać i jaką drogę
wybrać, aby dojść do celu. W tym momencie zrozumiałem, że tym, co chcę robić
w życiu, jest właśnie bycie trenerem
do celu. W tym momencie zrozumiałem, że tym, co chcę robić w życiu,
jest właśnie bycie trenerem. Mam dużo pomysłów, cały czas się dokształcam, korzystam z różnych szkoleń.
W wolnym czasie czytam wiele książek
z mojej branży. Pomaganie ludziom
nie tylko sprawia mi przyjemność i zapewnia dochód finansowy – to moje
powołanie.
Czy w pędzie życia zawodowego znajdujesz czas na odpoczynek? Co sprawia ci
największą radość, a co cię denerwuje?
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W okresie wakacji co roku staramy się wyjeżdżać nad morze. Moi
synowie uwielbiają Mazury, spływy
kajakowe, grillowanie oraz rejsy żaglówkami. Bez względu na porę roku
nawet w weekendy znajduję czas, by
zabrać rodzinę na wyprawę, która dla
wszystkich będzie atrakcją i czasem
do zrelaksowania się, odpoczynku od
codziennej rzeczywistości.
Z pewnością w dzisiejszych czasach denerwuje mnie sytuacja związana z pandemią. Powoli wracamy do

normalności, ale okoliczności te znacząco ograniczyły mój kontakt z klientami i przyjaciółmi. Synowie uczyli się
zdalnie, nie mieli kontaktu z rówieśnikami, miało to wpływ na ich nastrój,
codzienne życie.
W ludziach denerwuje mnie to, że
wiele rzeczy robią z przymusu, są nieprofesjonalni. Zdarza mi się załatwiać
sprawy w różnych miejscach i czasem
mam wrażenie, że osoba, która powinna być specjalistą w swojej dziedzinie, wykonuje swoją pracę pod
przymusem. A w końcu żyjemy w takich czasach, że jeśli tylko chcemy,
możemy bardzo wiele. Jak to mówię,
„podążaj za swoją pasją, a sukces będzie podążał za tobą”.
Jacy są twoi klienci? Dla kogo przeznaczone są twoje szkolenia?
Zajmuję się szkoleniem osób z różnych branż. Moimi stałymi klientami
są właściciele agencji nieruchomości,
hoteli, pensjonatów, firm motoryzacyjnych, restauracji, urzędów państwowych, szkół, salonów fryzjerskich,
sklepów jubilerskich i nie tylko. Ze
szkoleń powinni korzystać wszyscy ci,
których chcą podnosić swoje kompetencje i uczyć się nowych rozwiązań
dotyczących zarządzania firmą. Uczę,
jak rozwiązywać konflikty w firmie,
być pewnym siebie, jak radzić sobie
w stresujących sytuacjach, a także pomagam zwalczyć rutynę odczuwaną
na danym stanowisku.
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Na tropie – jak wygląda praca
prawdziwego detektywa?
– Każdy profesjonalny detektyw, zanim połączy dane fakty i przekaże wszelkie informacje swojemu klientowi, musi zebrać właściwe, niepodważalne dowody. Jednocześnie
poszlaki są w tej pracy sprawą kluczową. Trzeba zwrócić uwagę nawet na najdrobniejsze szczegóły – mówi Ilona Witusińska z biura detektywistycznego I.K. PROTECTOR.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Detektyw to zawód, który wzbudza
ogromne emocje. Jakie cechy powinien
mieć dobry detektyw?
Na pewno nie rozpoznacie prywatnego detektywa w tłumie ludzi, ponieważ stara się on przede wszystkim nie
wyróżniać. Jego zachowanie i wygląd
podczas pracy nie mogą budzić podejrzeń. Detektywem może więc tak
naprawdę być każdy. A jakimi cechami odznacza się wykwalifikowany detektyw? Przede wszystkim to osoba
spostrzegawcza o analitycznym umyśle, która potrafi skojarzyć i połączyć
fakty – „Dedukcja, drogi Watsonie, żeby szybko wyciągać wnioski i podjąć
decyzję”.
Detektyw to także dobry psycholog, ponieważ jest w stanie przewidzieć, w jaki sposób mogą zachować
się ludzie i co może się wydarzyć. Niczym szachista odgaduje dwa ruchy
do przodu. Ponadto cechują go cierpliwość, opanowanie i spokój, ale też
wrażliwość – większa część jego pracy opiera się przecież na obserwacji.
Odwaga jest w tej profesji absolutnie
niezbędna, gdyż mogą zdarzyć się niebezpieczne sytuacje. Zawód prywatnego detektywa wymaga także rozległej wiedzy merytorycznej w zakresie
prawa cywilnego, administracyjnego
i karnego, kryminologii i kryminalistyki oraz psychologii. Jednak żadna
wiedza nie zastąpi doświadczenia, a je
zdobywa się latami. Profesjonalny detektyw to osoba, która cały czas się
dokształca, rozwija i zdobywa nowe
umiejętności.
Praca prywatnego detektywa polega na
zdobywaniu informacji i na wywiadzie.
Nam kojarzy się ona z pościgiem, podsłuchami. A jak to wygląda w rzeczywistości?

Dzień każdego detektywa jest inny, bo każdy pracuje inaczej. Z całą
pewnością można stwierdzić, że nie
jest to praca polegająca na siedzeniu przy biurku. Dobry detektyw cały
dzień działa, jest w ciągłym ruchu. Nie
możemy zapomnieć o bardzo ważnej
sprawie – żaden detektyw nie zajmuje się wyłącznie jednym zleceniem.
Tych spraw najczęściej jest nawet kilkanaście w ciągu tygodnia. Oczywiście pracuje on według swoich zasad,
ale przede wszystkim według kolejności zleceń. Bardzo często zatrudnia
śledczych, gdyż sam po prostu nie jest
w stanie zająć się wszystkim.
Warto pamiętać, że czasami detektyw musi pracować nocą lub nad
ranem. Nie zawsze jego dzień rozpoczyna się od wschodu słońca i kończy
z jego zachodem. To bardzo specyficzny i dosyć ciężki zawód. Śledczy musi
dopasować swój rozkład dnia do wymogów sprawy, którą się zajmuje. Nie
zawsze jest czas na to, aby spokojnie
zjeść coś ciepłego. Zwykle odbywa się
to w samochodzie czy w terenie, który
jest właściwym miejscem pracy detektywa i pamiętajmy, że każda sprawa
tego właśnie wymaga.
Każdy profesjonalny detektyw,
zanim połączy dane fakty i przekaże
wszelkie informacje swojemu klientowi, musi zebrać właściwe, niepodważalne dowody. Jednocześnie poszlaki
są w tej pracy sprawą kluczową. Trzeba zwrócić uwagę nawet na najdrobniejsze szczegóły.
Każdą sprawę zaczyna się przeważnie od sprawdzenia środowiska
klienta. Dopiero w następnej kolejności detektyw robi krok w przód. Mąż/
żona, dzieci, przyjaciele – to środowisko jest najbliższe każdej osobie. Dla-

tego jeśli mamy do czynienia z jakimkolwiek oskarżeniem, detektyw musi
bardzo precyzyjnie sprawdzić wszystkie informacje. Nie może być mowy
o pomyłce. Czasami bywa tak, że należy zacząć współpracę z rodziną czy
przyjaciółmi klienta.
Jakimi sprawami najczęściej zajmuje
się prywatny detektyw? Większość myśli, że zazwyczaj sprawami rodzinnymi,
małżeńskimi, zdradami…
Rzeczywiście, część zadań zlecanych biurom detektywistycznym dotyczy zdrad małżeńskich. Dlaczego
tak się dzieje? Po prostu nie zdajemy
sobie sprawy, czym tak naprawdę jest
w stanie zająć się detektyw. A szkoda,
bowiem usługi detektywistyczne mogą
przydać się wszędzie tam, gdzie zawodzą wszelkie inne rozwiązania.
W jakich przypadkach zgłosić się
więc do agencji detektywistycznej?
Oczywiście, także przy wspomnianych wcześniej zdradach małżeńskich
czy też rozprawie związanej z rozwodem, jednak prywatny detektyw może
także przydać się w kwestii ustalenia
zdolności i wiarygodności płatniczych
(alimenty i windykacja) oraz zobowiązań majątkowych. W przypadku
firm, gdy w grę wchodzi ujawnienie
informacji stanowiących tajemnicę
handlową lub związaną z przedsiębiorstwem, jak dla przykładu w sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją lub bezprawnym używaniem
nazw i znaków handlowych, korzystanie z usług detektywistycznych często
staje się wręcz nieodzowne. Ponadto
do zleceń otrzymywanych przez detektywów należą poszukiwanie mienia oraz osób zaginionych lub ukrywających się (np. małżonka, który nie
stawił się na rozprawę). Detektywi
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fot. materiały własne

zbierają również informacje i dowody
w sprawach karnych i cywilnych, które mogą okazać się pomocne w toku
postępowania. Zatem usługi detektywistyczne dotyczą zarówno spraw
rodzinnych, jak i gospodarczych czy
karnych.
Czym różni się wasze biuro od innych
biur detektywistycznych?
Wygodne krzesło z biurkiem,
smaczną kawą, dostępem do parkingu
– to oczywiście taki firmowy żart. Wyróżnia nas bowiem nieszablonowość,
ale także przyziemność czy raczej
twarde stąpanie po ziemi. Interesuje nas przede wszystkim rozwiązanie
i załatwienie sprawy klienta. Dlatego
też nieczęsto siedzimy za biurkiem
i myślimy holistycznie. Na przykład
w sporach skupiamy się na spójnej
narracji, planujemy do przodu i na
różnych płaszczyznach, gdy trzeba –
włączając w sprawę aspekty karne. Ten
ostatni element z kolei wymaga zbierania dowodów i częstego kontaktu
z organami ścigania, bo sprawy trzeba sobie „wychodzić”. Przygotowujemy się zwykle na „wojnę totalną”, co
często ułatwia negocjacje. W ochronie
danych staramy się nie narzucać ciężkich do zastosowania standardów, ale
i nie chcemy narażać klientów na odpowiedzialność z tego tytułu.
Z jakich specjalistycznych narzędzi korzystacie podczas prowadzenia śledztwa i czy są jakieś ograniczenia w ich
stosowaniu?
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W dobie dynamicznego rozwoju technologii i elektroniki, detektywi
mają możliwość korzystania z najnowocześniejszego, najlepszego sprzętu
oraz oprogramowania. Nadal jednak
niezbędnymi i podstawowymi atrybutami pozostają aparat fotograficzny
i lornetka. Przydatne są też sprawny
samochód operacyjny, telefon oraz
kamera wideo. Doskonałe okazują się
programy szpiegujące oraz lokalizatory GPS, świetnie nadające się do śledzenia także samochodów. Obecnie
firmy sprzedające sprzęt szpiegujący
mają w swej ofercie możliwość montowania kamer i dyktafonów niemalże w każdym przedmiocie użytkowym.
Usługi detektywistyczne w Polsce
to dość świeża działalność, o zdecydowanie krótkiej historii. Regulacja prawna zawodu detektywa miała
miejsce dopiero w 2001 roku. Nie dziwi więc fakt, że praca agencji detektywistycznych interesuje i fascynuje
wiele osób, które nie do końca zdają
sobie sprawę, na czym ona tak naprawdę polega. A różni się ona znacznie od tego, co prezentują nam telewizja oraz literatura. Detektyw nie jest
niezwyciężonym policjantem, a jego
praca nie jest łatwa, lekka i przyjemna
oraz nie zawsze daje natychmiastowe
rezultaty, jak w serialach czy filmach.
Zadania detektywa to przede wszystkim zdobywanie informacji i mozolne
prowadzenie obserwacji.
Czy jest to niebezpieczna praca?

Niejednokrotnie detektyw jest zdany sam na siebie i musi liczyć tylko na
własne doświadczenie oraz ocenę sytuacji. Niemniej jednak jest to zawód
potrzebny i bezcenny, ponieważ doświadczeni prywatni detektywi pomagają ludziom w trudnych sytuacjach
życiowych, kiedy zawodzą już wszystkie dostępne rozwiązania.
Jakie sprawy są w pani ocenie najtrudniejsze?
Te, w których ma się mało informacji. Kiedyś szukałam człowieka, który
nazywał się tak jak połowa Polaków
i nawet nie znałam jego daty urodzenia. I znalazłam go, choć, po pierwsze, już nie żył, a po drugie, nazywał
się zupełnie inaczej, niż przedstawił
się poszukującej go przyjaciółce. Tak
wyglądają prawdziwie trudne sprawy,
a nie – jak w książkach i filmach – pościgi i strzelaniny…
Co skłoniło panią do podjęcia tej właśnie pracy?
Detektyw to zawód zwyczajowo
kojarzony z mężczyznami. Jak się
okazuje, to tylko stereotyp, a rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Kobiety również potrafią prowadzić śledztwo, dobrze spisywać się w tej profesji
i – co może wydać się zaskakujące –
czasami samym kobietom jest łatwiej
przyjść do detektywa tej samej płci.
Bardzo popularnym rozwiązaniem
są duety, w których kobieta i mężczyzna współpracują. Pamiętajmy, że kobiety potrafią być równie skuteczne,
a czasami bywają nawet zdecydowanie silniejsze od mężczyzn.
Zdania oczywiście są podzielone
i warto przypomnieć, że panie pracują
także w policji.
Jak się okazuje, kobiety także
świetnie sobie radzą w tej dziedzinie.
Czemu więc nie spróbować? Należy mieć niezwykłą siłę przebicia i być
pewną swojego wyboru. Kobieta jako detektyw zostanie uznana, jeśli
po prostu będzie dobrze wykonywała
swój zawód.
Jaka powinna być kobieta w roli detektywa?
Z całą pewnością musi być silna, ale przede wszystkim nie może
się poddawać po jednej sprawie. Aby
wykonywać dany zawód, należy się
czymś wykazać. Należy podejść do
danej sprawy spokojnie, ale we właściwy i metodyczny sposób. Niestety, nie
każdy ma takie podejście, a niewątpliwie cechy charakteru mają tu duże
znaczenie.
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Harmonia kobiecości
– Od początku mojej pracy jako coach stosowałam podejście holistyczne. Z doświadczenia wiem, że tylko ono daje trwałą zmianę i upragnione rezultaty. Soul Coaching®
łączy w sobie wszystko to, z czego korzystałam w swoim rozwoju i co sprawiło, że
jestem w miejscu, o którym marzyłam. Pragnąc dla klientek i siebie jeszcze więcej
lekkości w życiu i pracy, zdecydowałam się zostać Soul Coachem – mówi Katarzyna
Wnękowska – założycielka Kataliza Coaching.
Rozmawiała IZABELA WŁODARCZYK
Od grudnia 2020 roku jest pani Certyfikowanym Soul Coachem. Co sprawiło,
że zdecydowała się pani na tę metodę
coachingu? Soul brzmi tak tajemniczo…
Moja historia z Soul Coachingiem® rozpoczęła się w styczniu
2020 roku. Wtedy zaczęłam pracować
w procesie indywidualnym z mentorką nad rozwojem mojej firmy. Ku mojemu zaskoczeniu, odpowiedzi na typowo biznesowe pytania, rozwiązania
i strategie pojawiały się podczas sesji
soul coachingowych. Od dłuższego
czasu wiedziałam, że wszystkie odpowiedzi są we mnie. Jednak nie zawsze
jest tak prosto do nich dotrzeć i ujrzeć
je w świetle dziennym. Podczas niezwykle głębokiego procesu odkrywałam kolejne przekonania, konstrukty
myślowe i z lekkością je przeformułowywałam, a co najważniejsze – czułam całą sobą ich prawdę i autentyczność. Dzięki temu od razu wdrażałam
je w życie i z przekonaniem realizowałam zaplanowane kroki biznesowe.
Zbiegło się to z początkiem pandemii
COVID-19.
Mimo wszechobecnego zastoju
gospodarczego zrealizowałam dwie
edycje programu grupowego dla kobiet pt. „Odkryj swoją wyjątkową siłę”
i z łatwością pozyskałam klientki na
procesy indywidualne. Zanotowałam
znaczny wzrost przychodu i czułam,
że odniosłam sukces. Zaczęłam stosować wybrane narzędzia wizualizacjo-medytacje i zobaczyłam, jak dzięki
nim klientki osiągają lepsze i szybsze
efekty. Zapragnęłam pracować metodą Soul Coachingu®.
Od początku mojej pracy jako coach stosowałam podejście holistyczne. Z doświadczenia wiem, że tylko
ono daje trwałą zmianę i upragnione
rezultaty. Soul Coaching® łączy w so-

bie wszystko to, z czego korzystałam
w swoim rozwoju i co sprawiło, że jestem w miejscu, o którym marzyłam.
Pragnąc dla klientek i siebie jeszcze
więcej lekkości w życiu i pracy, zdecydowałam się zostać Soul Coachem.
Dzięki soulcoachningowym procesom rozwoju oraz certyfikacji odkryłam połączenie z moim wewnętrznym
Centrum, wewnętrzną mądrością.
Daje mi to poczucie wewnętrznego
spokoju, błogostanu, obfitości i bezpieczeństwa. Dlatego z pełną odpowiedzialnością i wiarą w skuteczność
tej metody polecam ją wszystkim Paniom, które skarżą się na problem
ciągłego zabiegania i braku czasu dla
Siebie.
Jest pani osobą spełnioną. Czy zawsze
tak było?
Oczywiście, że nie. Właśnie dlatego zaczęłam poszukiwać skutecznej drogi do spełnienia. I już wiem,
że wszystko jest w nas. Wszystkie nasze ograniczające przekonania, niewspierające konstrukty myślowe, powielane negatywne wzorce odbierają
nam prawdziwe poczucie spełnienia
i szczęścia. Często nawet odbierają
nam wiarę, że to w ogóle jest możliwe.

nej mądrości i z lekkością zmieniamy,
przeformułowujemy swoje ograniczenia, z większą łatwością realizujemy
swoje potrzeby, pragnienia, marzenia.
Cudownie jest doświadczać przemiany Klientki, która pozbywa się skrępowania i respektując również swoje
potrzeby,
zaczyna
doświadczać
PRAWDZIWEJ WOLNOŚCI.
Kiedy uznała pani, że chce żyć na swoich
zasadach? Kto był dla pani wsparciem,
od kogo pani czerpała inspirację? Czy
warto było podjąć tę życiową decyzję?
Od razu powiem, że warto było zacząć żyć na własnych zasadach. Nie
było to jednak takie proste. Kiedy poczułam, że praca w korporacji to nie
moja droga, zaczęłam się zastanawiać, co mogę robić. Wiedziałam jedno – chciałam się rozwijać i czuć sens
wykonywanej pracy, chciałam, by to,
co robię, dawało wartość innym, by
pomagało im sięgnąć po lepsze życie. Długo nosiłam się z tymi myślami. Zastanawiałam się, badałam siebie – na ile naprawdę chcę tych zmian.
Dodam, że nigdy nie miałam myśli
przewodniej – kim chcę być, nie byłam uzdolnioną jednostką, nie miałam
pasji.

Nie trzeba mieć predyspozycji. Wystarczy
autentyczna chęć zmiany i gotowość do
zaangażowania się w działania na jej rzecz
Poddając się zwątpieniu, same zamykamy się w złotej klatce. Pozornie mamy wszystko, a jednak czegoś do pełni szczęścia nam brakuje. Dzięki Soul
Coachingowi® zyskujemy dostęp do
swojej podświadomości, wewnętrz-

Zaczęłam szukać głębiej, brałam
udział w różnych rozwojowych konferencjach, szkoleniach i kiedy natknęłam się na coaching, poczułam, że to
jest właśnie TO, co chcę robić. Pozostając nadal w korporacji, zaczęłam
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Katarzyna Wnękowska

się intensywnie uczyć i inwestować
w nowe umiejętności. Odkrycie życiowej misji bardzo pomogło mi skoncentrować się na sprawach dla mnie
ważnych i ukierunkowało moje działania. Efektywna praca z coachem dotycząca przeformułowania ograniczającego mnie wówczas przekonania,
że na coachingu nie da się zarabiać,
pozwoliła mi doświadczyć niebywałej
synchronizacji. Wzięłam udział w kursie, który nauczył mnie prosperowania
jako coach. Zaczęłam bardzo świadomie budować swój biznes i krok po
kroku kreowałam markę osobistą.
Inspiracją byli i nadal są dla mnie
moi mentorzy, nauczyciele. Ucząc
się od nich, pokonując swoje ograniczenia, wypracowałam swój własny styl biznesowy i jestem, jak każda z nas, WYJĄTKOWA. Dlatego też
napisałam książkę „Jesteś Wyjątkowa – Uwierz w to!” i serdecznie za-
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praszam do jej przeczytania Panie,
dla których ważne jest odkrycie siebie na nowo i odzyskanie prawdziwej
WOLNOŚCI.
Pracuje pani z właścicielkami firm –
kobietami, które odnoszą sukcesy, ale
często odbywa się to kosztem życia
prywatnego. Nie mają czasu dla siebie, są zmęczone i nierzadko popadają
w depresję. Czy i jak jest pani w stanie
im pomóc? Czy trzeba mieć jakieś predyspozycje, by skorzystać z coachingu?
Nie trzeba mieć predyspozycji.
Wystarczy autentyczna chęć zmiany i gotowość do zaangażowania się
w działania na jej rzecz. I wtedy jak
najbardziej pomagam w odzyskaniu
wolności i czasu dla siebie. Pomagam
odnaleźć wyjątkową drogę do spokoju
w życiu i pracy. Każdy z nas ma inną
definicję wolności, spokoju, miłości.
Pomagam odszyfrować definicje tych
wartości i realizować je tak, aby wy-

brzmiewały w życiu. Kiedy realizujemy
swoje wartości, czujemy się spełnione, usatysfakcjonowane i szczęśliwe.
A w życiu przecież o to chodzi, aby było lekko, łatwo i przyjemnie.
Jest pani autorką 28-dniowego programu Soul Coachingu „Aktywuj swoje
źródło spełnienia i wyfruń ze złotej klatki”. Co wyróżnia ten program spośród
innych dostępnych na rynku?
28-dniowy Program Soul Coaching® to transformacyjna duchowa podróż podzielona na cztery tygodniowe etapy. Każdy tydzień jest
poświęcony jednemu żywiołowi: Powietrzu, Wodzie, Ogniu i Ziemi, ponieważ nasze wspomnienia, przekonania i emocje są w jakiś tajemniczy
i organiczny sposób powiązane z żywiołami natury. Uruchomienie żywiołów wewnątrz nas aktywuje kwadranty
naszej duszy. Indyjskie przysłowie głosi, że każdy z nas jest domem z czterema pokojami: mentalnym, emocjonalnym, fizycznym i duchowym. Jeśli
codziennie nie odwiedzimy każdego
z nich, nie jesteśmy całością. Żywioły
są tu pełnymi mocy narzędziami, które umożliwiają nam wejście do każdego z tych pokoi. 28-dniowy program
grupowy Soul Coaching® otwiera
drzwi do źródła spełnienia. Pomaga
usłyszeć głos wewnętrznej mądrości
i zdjąć gorset przekonań, aby z lekkością zrealizować pragnienia i marzenia. Umożliwia uczciwe i szczere spojrzenie na swoje życie, stawienie czoła obawom, uwolnienie negatywnych
wzorców, obudzenie motywacji oraz
odważne i radosne realizowanie krok
po kroku planu, który daje poczucie
spełnienia. To nie jest klasyczny rozwojowy program online. Jego celem
jest połączenie życia zewnętrznego
z wewnętrznym. Pomoże on usunąć
mentalny, emocjonalny, duchowy i fizyczny bałagan tak, by usłyszeć podpowiedzi płynące z własnego wnętrza.
Ułatwia również aktywowanie źródła
spełnienia.
Coaching skupia się na osiągnięciu
celu czy marzenia, co z kolei różni się
od terapii, której intencją jest emocjonalne uzdrowienie. Soul Coaching®
różni się zarówno od terapii, jak i klasycznego coachingu, gdyż jego głównym celem jest usunięcie emocjonalnego i mentalnego bałaganu po to, by
z łatwością połączyć się z naturalną
mądrością naszego serca. Chciałabym
tu zaprosić wszystkie zainteresowane
panie na drugą edycję programu, któ-
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ry startuje 14 października bieżącego
roku. W pierwszej wzięło udział ponad 40 uczestniczek. Zachęcam podwójnie, bo nadal trwa PROMOCJA!
Można w atrakcyjnej cenie zainwestować w swój mentalny rozwój i wewnętrzną transformację.
Szczegóły dotyczące uczestnictwa
znajdziecie państwo na naszej stronie https://katalizacoaching.pl/sklep/
soul-coaching/
Co wyróżnia pani biznes spośród innych
w branży?
Działanie w zgodzie ze swoimi
wartościami i potrzebami. Dzięki temu jestem spójna, naturalna i autentyczna. Swoją pozytywną energią
przyciągam Klientki z całego świata.
Dzieląc się doświadczeniem i prawdziwą historią otwieram serca Kobiet
na spełnienie.
Jest pani uznanym coachem. Co świadczy o byciu dobrym w tej profesji? Na co
powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę
przy wyborze coacha?
O byciu dobrym coachem świadczą klienci. Od początku kreowania
firmy dbałam o referencje od swoich
klientek. Dzięki temu mam ich setki.
Wszystkie są dostępne na mojej stronie
internetowej oraz w social mediach.
Często je tam publikuję, ponieważ są
dla mnie ważne. Potwierdzają sukcesy moich klientek oraz moją skuteczność i wiarygodność. Jestem wdzięczna swoim klientkom za każde słowo
napisane na temat naszej współpracy. Zapraszam do mojej przestrzeni:
Fanpage na FB – Kataliza Coaching
by Katarzyna Wnękowska, LinkedIn
– Katarzyna Wnękowska, Instagram
– katarzynawnekowskacoach.
Co do samego wyboru coacha...
Proponuję szukać rozwiązań skrojonych na miarę i zwracać uwagę na
referencje, certyfikaty, dyplomy ukończonej szkoły coachingu oraz liczbę
godzin przepracowanych z klientami, bo to świadczy o doświadczeniu.
Należy także sprawdzać, czy coach regularnie korzysta z superwizji i poddaje swoją pracę oraz warsztat ocenie.
Warto również spytać, czy dany specjalista sam korzysta z coachingu.
Jest pani wyróżniona wieloma nagrodami. Które z nich są dla pani najważ
niejsze?
Każda z nich jest dla mnie ważna. Każdą otrzymałam w innym momencie życia i za różne osiągnięcia.
W 2019 roku otrzymałam tytuł Ambasadorki Akademii Dobrego Stylu

za wyjątkową, pełną pasji osobowość,
propagowanie dobrego stylu w kreowaniu swojego wizerunku i prowadzeniu biznesu oraz tytuł Kobiety
Charyzmatycznej w kategorii Kobieta
kreatywna, Kobieta społeczna. W roku 2020 zostałam wyróżniona certyfikatem w rankingu polskich przedsiębiorców i uzyskałam tytuł „Twarz biznesu polskiej gospodarki” za aktywny
wpływ na rozwój polskiej gospodarki
na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym
oraz podnoszenie standardów polskiego biznesu. Wszystkie te wyróżnienia bardzo mnie cieszą. Momenty
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branżowego, biznesowego, ale także
mentalnego, fizycznego, emocjonalnego i duchowego. Przyciągam ludzi
swoją energią, empatią, radością oraz
autentycznością. Robię to naturalnie
i z lekkością.
Co sądzi pani o organizacjach skupiających przedsiębiorców? Co mogą wnieść
w nasz biznes i czy należy pani do którejś z nich?
Organizacje skupiające przedsiębiorców są bardzo potrzebne do integracji środowiska ludzi biznesu, do
wymiany opinii, wspierania się we
wzajemnym wysiłku oraz kreowaniu

O byciu dobrym coachem świadczą klienci.
Od początku kreowania firmy dbałam
o referencje od swoich klientek
ich otrzymania były dla mnie chwilami celebracji, ukoronowania efektów
pracy, w którą angażuję się z pasją.
Czy aktualna związana z pandemią sytuacja na świecie zmieniła podejście
klientów do coachingu? Czy jako trenerzy biznesu macie więcej pracy?
Absolutnie tak! Ludzie są coraz
bardziej zapracowani, żyją stacjonarnie, w świecie online, czują się odizolowani i samotni. Odnotowuję wzrost
zainteresowania moją propozycją
współpracy dla kobiet.
Obecny czas sprzyja życiu przy telefonie i komputerze. Bez wątpienia
narzędzia te są ogromnym ułatwieniem, a jednak takie życie nie sprzyja nawiązywaniu prawdziwych, osobistych relacji z drugim człowiekiem.
Nie sprzyja również ruchowi fizycznemu. Moje programy indywidualne i grupowe pomagają wypracować
równowagę życiową, wewnętrzną harmonię, która polega m.in. na byciu sobą w „realu” i online, na dbaniu o kondycję zdrowotną i fizyczną. Nie da się
jej wytrenować, siedząc przed komputerem, telewizorem czy przy telefonie.
Trzeba podjąć określone, celowe działania. Mój coaching i mentoring kładzie nacisk m.in. na te zadania.
Zapraszam do przeczytania mojej
książki pt. „Jesteś Wyjątkowa – Uwierz
w to!”, w której dzielę się również moją drogą do przemiany i osiągnięcia lepszego, bardziej komfortowego życia. Od dziesięciu lat korzystam
z rozwoju nie tylko merytorycznego,

rzeczywistości. Jak mówi porzekadło
– duży może więcej. Poznając się na
różnych wydarzeniach, galach, które organizuje m.in. Klub Integracji
Europejskiej czy Why Story, łatwiej
jest budować relacje i zaufanie wśród
kontrahentów.
Jak lubi pani wypoczywać?
Wypoczywać lubię różnie. To zależy, o jakim wypoczynku mówimy.
Dbam o swoją równowagę i dystans
do codzienności, trzy razy w tygodniu ćwiczę w klubie fitness dla kobiet.
Chodzę na spacery i uwielbiam spotkania z przyjaciółkami w kawiarniach,
przy wspólnym biesiadowaniu. Wakacje spędzam z rodziną, ukochanym
mężem i dwójką nastolatków. Chociaż
już w tym roku syn miał swoje plany
i pierwszy raz pojechaliśmy we troje.
Co do rozrywki, to uwielbiam oglądać
komedie i wręcz kocham Louisa de
Funès i wszystkie jego filmy. Już trzy
lata temu zasmakowałam w kuchni
wegetariańskiej. Uwielbiam warzywa
w różnej postaci, jednak najbardziej
smakują mi, gdy są pieczone lub krótko duszone.
Odbierz swój Upominek ode mnie!
Zeskanuj Kod QR i ciesz się
prezentem.
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Siłą firmy są ludzie
Wierzyliśmy, że największą wartością są ludzie, którzy są częścią Grupy Krotoski
i zostaliśmy z nimi do końca w tych trudnych czasach. Zawsze stawialiśmy na nasz
personel. Przekonaliśmy się wielokrotnie, że siła naszych ludzi to siła firmy. Z perspektywy czasu decyzja, by nie zwalniać nikogo, była bardzo dobrym posunięciem. Dzisiaj
mamy jeszcze bardziej lojalną załogę.
Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK
Grupa Krotoski to duża firma. W jakich
obszarach działacie?
Tak, jesteśmy dużą firmą dealerską,
która oferuje samochody marek: Skoda, Volkswagen (osobowe i dostawcze), Audi i Porsche. Mamy 12 salonów w Warszawie, Łodzi i Częstochowie. Oprócz sprzedaży samochodów
zajmujemy się również obsługą posprzedażną, prowadząc sieć serwisów
blacharskich, jak i autoryzowane serwisy ww. marek, a także marki Seat.
Zatrudniamy łącznie ok. 800 osób.
Powoli wychodzimy z okresu pandemii,
który był bolesny w skutkach dla dużej
części gospodarki. Jak przeszła przez
ten czas Grupa Krotoski? Czy obawiacie
się kolejnej fali?
Mówiąc o pandemii, musimy
uświadomić sobie złożoność sytuacji,
w której znaleźliśmy się w marcu zeszłego roku. Żeby dojść do właściwej
drogi, na samym początku musieliśmy
podjąć kilka kluczowych decyzji i przez
kilkanaście dni przeprowadzić wiele rozmów. Podjęliśmy jednak szereg
działań, które umożliwiły nam stabilne
funkcjonowanie jako autoryzowany dealer. Wierzyliśmy, że największą wartością są ludzie, którzy są częścią Grupy
Krotoski i zostaliśmy z nimi do końca
w tych trudnych czasach. Zawsze stawialiśmy na nasz personel. Przekonaliśmy się wielokrotnie, że siła naszych
ludzi to siła firmy. Z perspektywy czasu
decyzja, by nie zwalniać nikogo, była
bardzo dobrym posunięciem. Dzisiaj
mamy jeszcze bardziej lojalną załogę. Dzięki temu możemy skupić się na
tym, żeby odbudowywać nasz biznes
oraz rozwijać się lepiej i szybciej, także
w innych obszarach.
Czy nadejdzie kolejna fala? Zapewne tak, ale jeśli poprzednie nie
przyćmiły żywionego przez nas optymizmu, to i tym razem jesteśmy pełni
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nadziei, że europejska branża motoryzacyjna wyjdzie cało z kryzysu wywołanego pandemią. A my razem z nią.
Ostatni rok to kolejne sukcesy Grupy.
Jakimi osiągnięciami z ostatnich 12
miesięcy może pochwalić się państwa
firma?
Sądzę, że możemy pochwalić się
dwojakimi sukcesami – pierwsze to te
wewnętrzne, zachodzące w naszej firmie. Stworzyliśmy profesjonalny dział
HR, który zajmuje się rozwojem pracowników. Powstała Akademia Menedżera, która dba o rozwój kompetencji
wszystkich pracowników na kierowniczych stanowiskach. Teraz zajmujemy
się kwestią szkoleń szeregowych pracowników: zwiększamy ich kompetencje, ale jednocześnie dajemy im coś, co
spowoduje, że będą czuli się bardziej
komfortowo. Chcemy, by byli związani z firmą oraz mogli się razem z nią
rozwijać. Kolejnym projektem był też
Krotoski Drivers’ Club. To dział, do
którego trafiają klasyczne, nietuzinkowe samochody. Można je zobaczyć

przy ul. Radzymińskiej w Warszawie.
Jest on naszą wizytówką. Co ważne
– nie jest to dział, który tylko skupuje
klasyczne samochody. Zajmujemy się
również sprzedażą oraz poszukiwaniem aut na szczególne zamówienia.
Odnosimy również sukcesy na polu zewnętrznym. Nasz salon Audi
przy ul. Radzymińskiej w Warszawie
po raz kolejny zajął pierwsze miejsce
pod względem największej rocznej
liczby sprzedanych samochodów. Zespół serwisowy Audi zajął drugie miejsce wśród najlepszych takich zespołów w Polsce. Dla mnie najlepszym
dowodem na to, że rok 2020 przepracowaliśmy należycie, jest znalezienie
się pośród pięciu dealerów z TOP
100 w Polsce, którzy osiągnęli wzrost
sprzedaży w 2020 r. Jesteśmy także
jedynym dealerem, który osiągnął to
bez ekspansji i zwiększenia liczby lokalizacji sprzedażowych.
Każdy przedsiębiorca wie, że prowadząc
biznes, nie można stać w miejscu. Jakie
macie plany na dalszy rozwój firmy?

Twarze
Bacznie obserwujemy to, co dzieje
się na rynku. Patrzymy, gdzie pojawiają się jakieś potencjalne szanse dalszego rozwoju. Bardzo skupiamy się na
umacnianiu naszej pozycji rynkowej –
inwestujemy w digitalizację, w zmianę
systemów, które przed pandemią wydawały nam się wystarczające. Dzisiaj
widzimy, że aby nadążać za rynkiem,
docierać do klientów i dostosowywać
się do zmian, jakie zachodzą w branży cyfrowej, jesteśmy zobligowani
do wprowadzania zmian w naszych
strukturach i oprogramowaniu. To
wydaje nam się równie ważne co inwestycje i rozwój zewnętrzny.
Jednym z głównych wyzwań stojących
przed branżą motoryzacyjną jest elektromobilność. Jakie plany związane
z tym zagadnieniem ma państwa firma? Czy program „Mój elektryk” może
zwiększyć popyt na auta elektryczne?
Elektromobilność jest dziś niezbędnym elementem motoryzacji.
Problemem jest infrastruktura w Polsce, która nie jest do tego przygotowana. Jednak to nastąpi prędzej, niż nam
się wszystkim wydaje. Jeszcze pięć lat
temu rozmawialiśmy o tym jak o locie
na Marsa, a teraz te samochody już
jeżdżą. Mamy w ofercie pojazdy elektryczne każdej marki, której jesteśmy
reprezentantem. Obecnie jesteśmy

wania, oraz że rządowy program „Mój
elektryk” będzie kolejnym czynnikiem
wpływającym na wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych.
W ofercie państwa salonów znajdują
się również auta z kolekcji Audi Sport.
Jak wygląda rynek aut sportowych
w Polsce?
Zgadza się, jesteśmy z tego powodu bardzo dumni. Rynek aut sportowych rozwija się bardzo dynamicznie,
tak jak cały rynek samochodów klasy
premium, który z roku na rok notuje
silne wzrosty. Na dziesięć autoryzacji w Polsce, dwie należą do nas: to
salony w Łodzi, przy al. Bartoszewskiego i w Warszawie, przy ul. Radzy
mińskiej. Oczywiście te miejsca nie
są przypadkowe. Nasz salon na Radzymińskiej przez kolejne lata zajmuje pierwsze miejsca pod względem
sprzedaży. Salon w Łodzi to nowa lokalizacja w centralnej Polsce. Co ważne, poza Audi znajduje się tu także
salon Porsche. Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby w sąsiedztwie tej marki nie
usytuować Audi Sport. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z Michałem
Kościuszko, który jest nie tylko twarzą, ale też uczestnikiem niektórych
eventów i spotkań. Wszystkim klientom Audi Sport zapewniamy możliwość doskonalenia umiejętności jazdy

Przekonaliśmy się wielokrotnie, że siła
naszych ludzi to siła firmy. Z perspektywy czasu decyzja, by nie zwalniać nikogo,
była bardzo dobrym posunięciem
w procesie tworzenia centrum napraw
baterii i centrum napraw samochodów elektrycznych. Początkowo miały
być cztery takie centra w Polsce, ostatecznie będzie ich 15.
Myślę, że elektromobilność będzie miała dwa etapy w naszym kraju.
Pierwszy już się zaczął: to promowanie samochodów elektrycznych przez
importerów, a co za tym idzie – przez
dealerów. Natomiast druga fala elektromobilności nastąpi w momencie,
gdy z zagranicy zaczną napływać do
nas używane samochody elektryczne:
wytworzy się inny rynek z innymi cenami. To spowoduje jeszcze większe zainteresowanie autami zeroemisyjnymi.
Miejmy też nadzieję, że przyspieszone
zostaną prace nad infrastrukturą łado-

na Torze Łódź. Od czerwca do końca września chcemy zrealizować cztery takie eventy. Weźmie w nich udział
około 80 osób.
Sukces w branży motoryzacyjnej buduje
się, działając na wielu polach – zarówno
we współpracy z klientem indywidualnym, jak i flotowym. Jaką ofertę ma Grupa Krotoski dla firm pragnących rozbudować czy zreorganizować swoje floty?
Jeżeli chodzi o rynek flotowy, to
nasze podejście ewoluuje. Do tej pory mieliśmy handlowców wielomarkowych. Wychodziliśmy z założenia,
że handlowiec będący doradcą klienta jest w stanie najlepiej zadbać o jego
potrzeby, patrząc pod kątem segmentacji rynku samochodowego. Natomiast zmiany na rynku motoryzacyj-
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nym, ilość modeli i innowacje, skłoniły
nas do wniosków, iż potrzebujemy doradców, którzy są specjalistami w zakresie jednej marki. Dlatego zmieniliśmy struktury organizacyjne i dziś
mamy ten dział podzielony na marki
Skoda, VW i Audi. Poza tym patrzymy kompleksowo na obsługę klienta,
z jednej strony doradzając w kwestii
wyboru samochodów, z drugiej – oferując najkorzystniejsze finansowanie.
Wychodzimy też do klientów z ofertą
buy-back. Oferujemy odkup samochodów po okresie użytkowania, co
daje klientom poczucie, że mają w nas
partnera na długie lata.
Ostatni rok sprawił, że wiele biznesów
uległo procesowi digitalizacji – przeniosły całą lub część swojej działalności na
grunt wirtualny. Jak prezentuje się ten
proces w Grupie Krotoski?
Zdigitalizowaliśmy proces sprzedaży. Z myślą o naszych Klientach uruchomiliśmy „Wirtualny Salon”, który
umożliwia kompleksową obsługę bez
konieczności wizyty w naszym oddziale. Rozwijamy także nasz dział Contact
Center oraz pracujemy nad wprowadzeniem nowoczesnego CRM-u, który wykorzystuje najnowsze technologie
w obszarze m.in. marketingu.
Kupno, leasing, a może wynajem samo
chodu? Oferujecie wszystkie te możliwości. Która z nich ma największą przyszłość?
Dziś Klienci odchodzą od posiadania i kierują się w stronę użytkowania.
Za tą zmianą podążają również dostawcy ofert wszelkiego rodzaju wynajmu – na minuty, godziny, dni czy
miesiące. Podobnie jest na rynku motoryzacyjnym. Praktycznie na każdej
ulicy możemy spotkać samochody,
które są wynajmowane na krótki czas,
aby przemieścić się z punktu A do
punktu B i tam pozostawić pożyczony
samochód. Wydaje mi się, że wynajem
ma szereg zalet, tj. niska rata miesięczna, która zawiera wszystkie elementy
niezbędne do bezpiecznego użytkowania samochodu, oraz możliwość
zwrotu pojazdu po okresie użytkowania bez martwienia się o znalezienie
kolejnego nabywcy. W narastającym
tempie życia wynajem długoterminowy będzie w moim przekonaniu coraz
chętniej wybieraną alternatywą.
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Tylko życie poświęcone innym
warte jest przeżycia
ALLES pragnie być mecenasem wyjątkowych chwil w życiu każdej kobiety, dlatego
marka ugruntowuje swoją pozycję, stawia sobie wyzwania, sięga wysoko z wiarą
w sukces, bo jego sprzymierzeńcem są marzenia i determinacja.
MARZENIA NADAJĄ ŻYCIU SENS.
Rozmawiała BARBARA JOŃCZYK
Stworzyła pani markę znaną chyba
wszystkim Polkom. Jak to wszystko się
zaczęło?
Bardzo dziękuję za uznanie. Przekształcenie niewielkiej manufaktury
w jedną z czołowych firm w branży to
historia sukcesu zarówno właścicieli,
jak i pracowników czy kontrahentów.
Dzisiaj możemy poszczycić się obecnością w wielu krajach świata. Posiadamy
salony firmowe, doskonalimy procesy produkcji, repozycjonujemy markę
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Alles do wyższych segmentów rynku,
tworzymy satysfakcjonujące miejsca
pracy, umożliwiając rozwój pracowników. Jednak najważniejsza refleksja,
która dzisiaj mi towarzyszy, dotyczy tego, że pomimo nieustannych zmian na
rynku, zwłaszcza po transformacji gospodarczej, marka Alles ugruntowuje
swoją pozycję, stawia sobie wyzwania,
sięga wysoko, na miarę możliwości i z
wiarą w sukces, którego sprzymierzeńcami są marzenia i determinacja.

Skąd wzięła się nazwa marki – Alles?
Właściwie to przypadek, mam nadzieję, że szczęśliwy. Alles oznacza dla
nas: wszystko z myślą o kobiecie – dla
Jej wygody, dla Jej potrzeb, na każdą okazję, bez względu na wiek. Pragniemy być mecenasem wyjątkowych
chwil w życiu każdej kobiety, zarówno
wtedy, gdy odpoczywa, jak i gdy pracuje lub w aktywy sposób zagospodarowuje swój czas.
Jakie wartości są dla pani najważniejsze?

Twarze

Alicja Wojciechowska
Właściciel Rodzinnej Firmy ALLES

Wartości nadają życiu sens. Są motorem do działania. Staram się każdego dnia dzielić dobrem, dbać o szczęście i zdrowie rodziny, obdarowywać
ludzi uśmiechem – bo tylko wtedy
podwajamy swoje możliwości, rzetelnie wykonywać codzienne obowiązki
i z szacunkiem traktować ludzi. Jestem
przekonana, że gdy słowo „radość”
zmienia się w „dziękuję”, to jest to najwyższa forma wdzięczności. W moim
sekretnym notesiku zapisana jest moja osobista sentencja, która brzmi tak:
„Zrobię wszystko, aby każdy dzień był
inspirujący, aktywny, pozytywny dla
Rodziny, Przyjaciół, Współpracowników, dla Pana Boga i z Jego pomocą”.
Bo, jak powiedział Don Sibet, „To, co
pochodzi z serca, trafia do serca”. Czy
warto żyć inaczej?
Jest pani zaangażowana społecznie,
uhonorowana wieloma nagrodami. Które z nich są bliskie pani sercu?
Jestem dumna z tego, co udało
nam się osiągnąć, bo to sprawdzian
odpowiedzialności, przedsiębiorczości i naszych działań. Każde wyróżnienie i każda nagroda to potwierdzenie kierunku naszych starań oraz
docenianie jakości wyrobów. Po kilkudziesięciu latach doświadczenia jako przedsiębiorca i pracodawca doceniam każdą nagrodę, a jest ich dużo.
Wszystkie są ważne i cenne, dlatego
pozwolę sobie wymienić większość
z nich: Złoty Certyfikat Fair Play, Statuetka Polski Sukces 2000 i 2012, Eu-

ropejski Standard, Złoty Laur Klienta, Jakość Roku, Top Marka, Statuetka Bizon Biznesu, Lider Rynku Pracy.
Bliskie mojemu sercu są również: Kobieta Przedsiębiorcza Województwa
Łódzkiego, Business Woman 2015, tytuł dla Pracodawcy Roku, a także osobiste wyróżnienia: Brązowy i Srebrny
Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego oraz tytuł:
Zasłużony dla Miasta Głowna. Jednak zawsze najbliższe mojemu sercu
będzie uznanie i szacunek Rodziny,
Przyjaciół i Pracowników.
Jakie ma pani plany na przyszłość? Czy
są one ściśle związane z firmą?
Przed nami sukcesja, bardzo ważny moment zarówno dla nestorów, jak
i sukcesorów. Czas pandemii trochę
zweryfikował naszą sytuację rodzinną,
ponieważ syn z synową założyli własną firmę. Ale nadal pracuje z nami
córka Karina, a dodatkowo zięć Marcin zarządza spółką handlową Alles
Company. Miejsce, w którym obecnie
z mężem mieszkamy, zainspirowało
mnie do powołania fundacji. Razem
planujemy dzielić się doświadczeniem
i tym, co jest w nas najlepsze. Wierzymy, że wartości nadają życiu sens,
pewnie dlatego los kolejny raz stawia
przed nami nowe wyzwania.
Jaki jest pani sekret skutecznego prowadzenia biznesu?
Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa, bo na ranking najlepszych marek
bieliźniarskich wpływ ma wiele czynników. Nie interesuje nas przetrwanie, ale
rozwój. W modzie obok kreatywności
i intuicji liczy się fachowa wiedza dotycząca między innymi rzemiosła krawieckiego i tendencji na rynku. Stosujemy nowoczesne surowce wykonane
w najnowszej technologii. Wyciągamy
wnioski z obserwacji zmian w zachowaniach klientek, sięgamy po wiedzę
w zakresie prognozowania sprzedaży czy kreowania potrzeb klientów na
podstawie wiedzy o rynku. Moim zdaniem tylko rzetelna i aktualna wiedza
pozwoli rozwijać markę w dążeniu do
pozycji kreatora mody.
Dlaczego kobiety kochają kolekcje
Alles?
Zawsze pragnęliśmy, aby kobiety
posiadały bieliznę piękną i zmysłową,
ale przede wszystkim wygodną i funkcjonalną. Stąd nasze indywidualne
podejście do klientki i podkreślenie roli oferowanego przez nas brafittingu.
Dzięki wyjątkowym krojom i materia-
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łom, kolekcje Alles są prawdziwą pochwałą kobiecości i ukłonem w stronę
piękna, które zasługuje na właściwą
oprawę. To misja marki Alles, dlatego
też nasza bielizna powstaje z wielkiej
pasji do piękna i profesjonalizmu.
Zbliża się 30-lecie marki. Co oznacza
dla pani ta rocznica?
Ktoś powiedział, że życie to ciągła
podróż, a nie miejsce przeznaczenia.
Jeśli wybieramy się w drogę, to musimy się liczyć zarówno z porażkami,
jak i z sukcesami! Jedno i drugie jest
ogromnym wyzwaniem. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z ryzyka i ilości pracy, ani że po czasie będzie trzeba rozliczyć się z tego, co robiliśmy i robimy.
Warto było podjąć to wyzwanie. Pomimo tego, że w latach 90. nasz kraj
przechodził transformację gospodarczą, oboje z mężem – dwa zodiakalne barany – z uporem i determinacją,
często kosztem naszych dzieci, dzień
po dniu pracowaliśmy po 16 godzin
na dobę, idąc do przodu. To czas wielkiego wyzwania i godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi, ale
również sprawdzian odpowiedzialności, wytrwałości i naszych warto
ści. Sokrates powiedział: „Znajdziesz
to, czego szukasz, umknie ci to, co
zaniedbujesz”.
Czym chciałaby się pani podzielić z czytelnikami?
Często posługuję się sentencjami i w tym przypadku również użyję cytatu. Albert Einstein powiedział:
„Tylko życie poświęcone innym warte
jest przeżycia”. Staram się z godnością przyjmować wszystko, co przynosi życie i uczę się je akceptować.
Wierzę, że los to wynagrodzi. Moim zdaniem czas jest najlepszym doradcą i sędzią naszych starań. Życzę
wszystkim, abyście byli inspiracją dla
innych, życzę determinacji w realizacji marzeń, nie tylko tych największych, ale zwłaszcza takich, które dają radość każdemu z nas. Nie zaniechajmy celebrowania żadnych, nawet
najmniejszych wydarzeń. Moje własne
przemyślenia doprowadziły mnie do
takich wniosków, którymi staram się
zawsze w życiu kierować: „Nigdy nie
jest za późno kochać i ofiarować drugiej osobie dobroć i radość”, „Świat
potrzebuje naszych wrażliwych serc,
bo one czynią nas prawdziwymi ludźmi”, „Serce i Rozum to najwierniejsi
przyjaciele i kompas właściwej drogi
życia”. Wierze gorąco, że inni też tak
myślą.
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Digitalizacja przyszłością MŚP
– Jesteśmy elastyczni. Z jednej strony digitalizacja jest przez pandemię wymuszana,
a z drugiej – wspierana. Zapewne wiele procesów digitalizacyjnych i bez pandemii
doszłoby do skutku, ale być może zmiana ta nastąpiłaby o wiele później. My
jako bank nie od dziś stawiamy na ten obszar – rozmowa z Kingą Zacharjasz,
Dyrektor Zarządzającą Pionu Rozwoju Produktów, Strategii i Decyzji Kredytowych MŚP
w Banku BNP Paribas.
Rozmawiał ZBIGNIEW GRZESZCZUK
Jak długo pracuje pani w Banku BNP
Paribas i czym konkretnie się pani zajmuje?
W bankowości jestem od ponad 20
lat, praktycznie od zawsze po stronie
MŚP. Do Banku BNP Paribas dołączyłam cztery lata temu i tutaj też pracuję z moim ulubionym segmentem.
Kieruję pionem odpowiedzialnym za
tworzenie i usprawnianie produktów
i procesów dla małych i średnich
przedsiębiorstw. Jak to się mówi, „szyjemy” tu propozycje rynkowe, zajmujemy się też digitalizowaniem np. procesu kredytowego.
W czym państwa bank wyróżnia się na
tle innych w relacjach z sektorem MŚP?
Można myśleć, że bank to bank,
kredyt to kredyt, więc różnice są niewielkie. Jednak naszą niezaprzeczalną
przewagą jest dostępność kompletnej oferty produktowej dla segmentu
MŚP. Ponieważ pracujemy wspólnie
z Pionem Korporacji, również dla naszych sporo mniejszych Klientów dostępne są wszelkie bankowe rozwiązania, nawet te, które zwykle oferowane
są tylko Klientom korporacyjnym. Dla
przykładu np. w zakresie Cash Managementu nie ma u nas takiego produktu, który byłby niedostępny dla małych i średnich przedsiębiorców.
Na czym polega aktywność zarządzanego przez panią pionu rozwoju produktów w poszukiwaniu potencjalnych
klientów?
Nie jesteśmy bezpośrednio włączeni w proces akwizycji, ale dostarczamy
rozwiązań, paliwa dla sieci sprzedaży,
argumentów do przekonania Klientów, że BNP Paribas warto traktować
jak bank pierwszego wyboru. Dodatkowo, budując relacje z organizacjami skupiającymi przedstawicieli biz-

nesu, w naturalny sposób wychodzimy naprzeciw Klientowi – jesteśmy
widoczni.
Co wpływa na podjęcie pozytywnej decyzji kredytowej?
Warunkiem uzyskania kredytu jest
oczywiście zdolność kredytowa – na
podstawie danych finansowych, prognoz, czasem również biznesplanu
określamy, czy Klient będzie w stanie
spłacić kredyt. Bierzemy też pod uwagę rodzaj i jakość zabezpieczenia. Jednak chcę podkreślić, że punktem wyjścia jest dobry, spinający się pomysł.
Czyli de facto musimy zrozumieć, na
co potrzebne są środki z kredytu i czy
cel ten wpisuje się w model działania
Klienta. Nawet idealne dane finansowe i świetne zabezpieczenie nie wystarczą, jeśli u podstaw przedsięwzięcia nie będzie leżeć dobry pomysł.
Kontakt online czy bezpośredni? Jakie
są priorytety relacji z klientem Banku
BNP Paribas w kontekście pandemii?
Jesteśmy elastyczni. Z jednej strony digitalizacja jest przez pandemię
wymuszana, a z drugiej – wspierana.
Zapewne wiele procesów digitalizacyjnych i bez pandemii doszłoby do
skutku, ale być może zmiana ta nastąpiłaby o wiele później. My jako bank
nie od dziś stawiamy na ten obszar.
Pomagamy firmom rozwijać biznes,
oferując im innowacyjne produkty i
usługi oparte na nowoczesnych narzędziach. Sektor bankowy nieustannie i konsekwentnie mocno inwestuje
w cyfryzację, a Polska to jeden z najbardziej zaawansowanych technologicznie rynków bankowych. Aktualnie
tempo tych procesów zwiększyło się
jeszcze bardziej.
W obszarze obsługi przedsiębiorstw w dużym stopniu kontaktuje-

my się z Klientem zdalnie, szczególnie w zakresie wymiany dokumentów.
Już teraz dokumentację kredytową
od firm przyjmujemy elektronicznie.
Przez bankowość elektroniczną przedsiębiorcy przesyłają dane finansowe
do monitoringu.
Pandemia była też ważnym bodźcem w sferze użytkowania podpisu
elektronicznego. Szczególnie istotna jest dla nas współpraca z Autenti.
W tej chwili w banku mnóstwo dokumentów podpisujemy elektronicznie w całkowicie bezpieczny sposób.
Przekonujemy też naszych Klientów,
by korzystali z tych rozwiązań w najwyższym możliwym standardzie bezpieczeństwa. Jestem przekonana, że ta
praktyka już z nami zostanie. Jednak
osobiście mam nadzieję, że wkrótce
będziemy mogli częściej spotykać się
z naszymi Klientami na żywo, takiej
interakcji nie da się zastąpić niczym
innym.
Pandemia dotknęła wiele sektorów gospodarki. Jak państwo i państwa klienci
z sektora MŚP przetrwaliście ten okres?
Zapewne długofalowe gospodarcze i społeczne efekty pandemii będą
się dopiero ujawniać, ale na ten moment możemy powiedzieć, że nie było tak źle. Wpływ pandemii na PKB
okazał się mniejszy, niż można było
oczekiwać. Wynika to w dużej mierze
ze struktury naszej gospodarki – największej utraty PKB doznały kraje,
w których ogromny udział mają takie
sektory, jak turystyka czy hotelarstwo.
Aczkolwiek to nasze „nie było tak źle”
w różnym stopniu dotyczy różnych
branż. Produkcja przemysłowa otrząsnęła się szybko, ale gastronomia i inne usługi objęte lockdownem będą się
odbudowywać latami. Wpływ na to,
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Kinga Zacharjasz – Dyrektor Zarządzający Pionu Rozwoju Produktów
w BNP Paribas Bank Polska S.A.

gdzie obecnie znajdują się przedsiębiorcy, miały rządowe programy pomocowe. Nasi Klienci bardzo chętnie
korzystali z subwencji PFR i wakacji
kredytowych. Nasz bank, jako jeden z
pierwszych na rynku, w pełni wspierał
ich w tych możliwościach.
Jakie działania pozabiznesowe realizuje
państwa firma w celu budowania wizerunku marki?
Bank BNP Paribas w 2017 roku
został partnerem Agendy na Rzecz
Zrównoważonego Rozwoju 2030, zawierającej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju (ang. The Sustainable
Development Goals, SDGs) oraz towarzyszące im 169 zadań, które świat

w kwietniu 2019 roku zainaugurowaliśmy program Bank Zielonych Zmian,
który agreguje wszystkie dotychczasowe działania organizacji na rzecz
wspierania działań proklimatycznych.
Od 2015 roku nasz bank zaprzestał finansowania sektora energetyki węglowej i nie udziela nowego finansowania
grupom energetycznym opartym na
eksploatacji węgla. Od 2020 roku nie
finansujemy sektora chowu i hodowli
zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia, które były stopniowo wdrażane od 2017 r. W ciągu pierwszych
pięciu miesięcy tego roku w Banku
BNP Paribas podpisano 271 tys. dokumentów bez wykorzystania papieru,

Naszą niezaprzeczalną przewagą jest dostępność kompletnej oferty produktowej
dla segmentu MŚP
musi zrealizować do 2030 roku. Troska
o środowisko naturalne jest jednym
z naszych kluczowych zobowiązań.
Po wielu latach intensywnych działań na rzecz środowiska naturalnego
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podczas gdy w całym 2020 roku było
ich ponad 290 tys.
Grupa BNP Paribas związana
jest z tenisem już ponad cztery dekady, stając się największym na świe-

cie sponsorem tego sportu. Związek
BNP Paribas i tenisa to trwały element budujący wizerunek marki na
całym świecie oraz prawdziwa pasja
do sportu, który stał się częścią tożsamości naszej firmy. Hasłem przewodnim Grupy jest „We Are Tennis”, czyli
„Tenis to my”.
Bank BNP Paribas pod hasłem „We
love Cinema” coraz silniej angażuje się w promocję kina. Tego lata jest
partnerem aż czterech festiwali: rozpoczętego 25 czerwca Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych, trwającego przez cały lipiec i sierpień BNP
Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane,
odbywającego się w sierpniu BNP Paribas Green Film Festiwal oraz BNP
Paribas Dwa Brzegi.
Jesteśmy też zaangażowani w kwestie edukacyjne. Od blisko dwóch dekad Fundacja BNP Paribas zapewnia
uczniom z mniejszych ośrodków miejskich i wsi pełne wsparcie podczas
nauki w jednym z pięciu liceów partnerskich w kraju. Stypendyści „Klasy”
mogą liczyć na pokrycie kosztów zakwaterowania w internacie, podręczników, wycieczek szkolnych, kieszonkowego przez cały okres nauki w lice
um oraz stypendium finansowe na
pierwszym roku studiów. W ciągu 19
lat od inauguracji „Klasy” Fundacja
BNP Paribas wsparła blisko 800 młodych osób ze wsi oraz małych miejscowości, przeznaczając na ten cel
ponad 24 mln zł. Działania w ramach
tego programu wpisują się w Strategię CSR i Zrównoważonego Rozwoju
banku, której jednym z filarów jest odpowiedzialność społeczna.
Jakich rozwiązań według pani potrzeba,
aby kredyt był, mówiąc kolokwialnie,
łatwiejszy do uzyskania?
Dalsze wspieranie rozwiązań cyfrowych, elektronicznej wymiany dokumentów i cyfrowych podpisów.
To postulat nie tylko do banków, ale
także do przedsiębiorców. Po stronie
banków stosowane rozwiązania są coraz lepiej zintegrowane z codziennym
funkcjonowaniem struktur, ale z pewnością jeszcze daleka droga przed nami, by przekonać do nich Klientów.
Tyczy się to szczególnie tych podmiotów z sektora MŚP, w których zaufanie do technologii i elektronicznej
interakcji wciąż jest budowane. Jako
bank możemy finansować pomysły oraz inwestycje, które mają temu
służyć. Możemy np. pomóc wdrożyć
podpis elektroniczny.
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Z charyzmą i wytrwałością
– Ludzie zamknięci w domach za wszelką cenę szukali rozwiązań, by jak najwięcej
czasu spędzić na zewnątrz. Najlepszym rozwiązaniem okazał się rower, którym można było uciec poza miasto, na przykład do lasu – rozmowa z Robertem Żuralskim –
dyrektorem generalnym w firmie Grupa Milancio.
Rozmawiał KRZYSZTOF JOŃCZYK
Czym zajmuje się twoja firma?
Moja firma to przedsiębiorstwo
skupiające w sobie parę klasycznych
biznesów. Są nimi salony rowerowo-motoryzacyjne oraz hurtownia kwiatów – w szczególności skupiamy się na
tulipanach i lawendzie.
Czy na rowery jest teraz popyt? Jak obostrzenia związane z pandemią wpłynęły
na sprzedaż w twojej branży?
W poprzednim i obecnym roku sytuacja związana z COVID-19 sprawiła, że popyt na rowery stał się ogromny. Ludzie zamknięci w domach za
wszelką cenę szukali rozwiązań, by jak
najwięcej czasu spędzić na zewnątrz.
Najlepszym rozwiązaniem okazał się
rower, którym można było uciec poza miasto, na przykład do lasu. Przysłowiowy boom na rowery sprawił, że
towar ten stał się produktem deficytowym i wiele salonów rowerowych wyczerpało swoje zapasy towaru. Tak samo i my odłożyliśmy otwarcie nowego
salonu w Warszawie na następne lata.
Twoja firma wspiera wiele wydarzeń
charytatywnych i społecznych. Czy możesz powiedzieć coś więcej o waszej
działalności dobroczynnej?
Tak, udzielamy się w wielu akcjach
charytatywnych, ale też i tych społecznych. Daje nam to ogromne poczucie
wartości, nie myślimy tylko o sobie,
potrafimy też dać coś w zamian od siebie dla potrzebujących. Biorąc udział
w takich akcjach, możemy przekazać
swoją wiedzę, ale też uświadomić społeczność o niebezpieczeństwach podczas poruszania się po drogach.
Od dwóch lat jesteś też głównym
partnerem znanej i bardzo medialnej
imprezy Zawody Wędkarskie Aktorów
im. Mariana Łącza…

Tak, to dzięki Klubowi Integracji
Europejskiej, którego jestem członkiem,
i jej prezes Barbarze Jończyk poznałem
Laurę Łącz – wspaniałą aktorkę, która
zaproponowała mi uczestnictwo w tym
wydarzeniu. Byłem pod wielkim wrażeniem atmosfery, jaka panowała podczas spotkania aktorów rywalizujących
w tych wędkarskich zawodach. Nie
można też pozostać obojętnym na urok
Rancha pod Bocianem w Przypkach koło Warszawy, gdzie cyklicznie odbywają
się wędkarskie zmagania. W tym roku
ponownie wziąłem w nich udział jako
Partner wydarzenia. Ryb nie łowiłem,
za to gorąco dopingowałem uczestników, szczególnie Karola Strasburgera.
Zeszłoroczna ufundowana przeze mnie
nagroda główna w postaci roweru trafiła w ręce mojego imiennika, Roberta
Czebotar. W tym roku zwycięstwem
i stylowym damskim rowerem miejskim
cieszyła się Małgorzata Sadowska.
Wiem, że jesteś w trakcie realizacji nowego projektu. Czy możesz nam zdradzić, jakiego?
Obecnie tworzymy nowy projekt
związany z budową ekologicznych
drewnianych domów. Zapotrzebowanie na takie konstrukcje jest coraz większe. Nasza oferta jest skierowana nie
tylko do młodszych klientów chcących
mieć jak najszybciej swój własny kąt, ale
też do tych, którzy pragną wybudować
swój drugi dom za miastem. Jesteśmy
też ukierunkowani na współpracę z sektorem deweloperskim. W naszej ofercie
znajdziecie Państwo domy w różnym
metrażu – od 35 m2 aż do 120 m2. To,
co wyróżnia nas spośród konkurencji,
to własna stolarnia, w której produkujemy gotowe elementy domów i meble.
Klient, zamawiając u nas dom może li-

W pojedynkę świata się nie zawojuje,
ale w grupie już tak

Robert Żuralski

czyć na to, że będzie on po skończonej
pracy od razu gotowy do zamieszkania.
Tyczy się to również ogrodu, kładziemy
chodniczki i wykonujemy nasadzenia
roślin według projektu.
Wspomniałeś, że jesteś członkiem Klubu Integracji Europejskiej. Czy twoim
zdaniem przynależność do tego typu organizacji jest potrzebna przedsiębiorcy?
Już drugi rok należę do Klubu Integracji Europejskiej i wiem, że będę
w nim na długie lata. Organizację tę
współtworzą wspaniałe osoby, które
wzajemnie się wspierają. W pojedynkę
świata się nie zawojuje, ale w grupie już
tak. Wiec zachęcam innych, by odnaleźli dla siebie miejsce w naszym Klubie.
Jak najchętniej spędzasz wolny czas?
Chciałbyś nam powiedzieć coś więcej
o swoim hobby?
Otwierając mój pierwszy salon rowerowy, odkryłem w sobie zamiłowanie do jednośladu. Jazda na rowerze
jest doskonałym momentem na refleksję, do tego odstresowuje, pozwala złapać tę wspaniałą energię, to pozytywne
zmęczenie. Natomiast udział w amatorskich zawodach MTB pokazuje, ile
walki i wytrwałości trzeba włożyć, by
osiągnąć sukces. W biznesie jest tak samo – trzeba z charyzmą i wytrwałością
iść do przodu, rozwijając się.
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PRZEDSIĘBIORCY@EU to niepowtarzalna możliwość
zaprezentowania siebie i swojej ﬁrmy całej Polsce.
TWOJA TWARZ I FIRMA pokaże się w empikach, sieciach Relay i Inmedio
ZOBACZĄ CIĘ uczestnicy największych wydarzeń gospodarczych w kraju
– kongresów, targów, seminariów i konferencji!

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów
dzwoń: 501 243 876 lub pisz: bjonczyk@efp.biz.pl

