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Od redakcji

Szanowny Czytelniku,

niniejsza ksià˝ka jest poÊwi´cona polskim przedsi´biorcom, którzy odnie-
Êli sukces na rynku. Ich firmy wyros∏y „z niczego”, w oparciu o rodzimy ka-
pita∏. Uda∏o im si´ zdobyç mark´, rozwinàç si´, osiàgnàç efekt skali. W do-
datku w∏aÊciciele i kadra zarzàdzajàca ca∏y czas prowadzili biznes „normal-
nie”, bez ∏amania prawa, kombinowania i niezdrowych „uk∏adów”. Doszli
do wszystkiego ci´˝kà pracà, dzi´ki dobrym pomys∏om i umiej´tnemu za-
rzàdzaniu.

Podstawowego materia∏u do stworzenia ksià˝ki dostarczy∏ cykl „Rozmów
o dobrym biznesie” – spotkaƒ zorganizowanych przez Akademi´ Przedsi´-
biorczoÊci w konwencji „obiadów czwartkowych”, przy dobrej kuchni i winie
w kilkunastu miastach Polski od wrzeÊnia 2005 roku do marca 2006 roku.
Uczestnikami tej debaty byli nie tylko przedsi´biorcy, lecz tak˝e przedstawi-
ciele organizacji biznesowych, urz´dów centralnych, samorzàdu i mediów.

Rozmawiano o polskiej przedsi´biorczoÊci i jej wizerunku, a przede wszyst-
kim o roli spo∏ecznej przedsi´biorców. Dzia∏ania biznesowe to przecie˝ nie tyl-
ko osiàganie zysku, lecz tak˝e màdre zarzàdzanie, nawiàzywanie stabilnych
kontaktów handlowych, budowanie relacji z otoczeniem, niezb´dny element
tworzenia wartoÊci rynkowej firmy, kapita∏u spo∏ecznego oraz udzia∏u w ryn-
ku. To tak˝e partnerstwo z pracownikami, ich umiej´tne motywowanie i sta∏y
rozwój, które nie sà zb´dnym kosztem, lecz inwestycjà strategicznà.

Inicjatorem i mecenasem cyklu spotkaƒ by∏a Telekomunikacja Polska,
a patronat merytoryczny obj´∏o Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organi-
zacja, która od kilku lat promuje wÊród polskich przedsi´biorców postawy
odpowiedzialnoÊci i zdrowej konkurencji. W popularyzacji projektu
„Rozmów…” pomaga∏ Global Compact – inicjatywa Sekretarza Generalne-
go ONZ, realizowana przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. 

Autorzy projektu „Rozmów o dobrym biznesie” sà zdania, ˝e w Polsce po-
trzebna jest wi´ksza integracja Êrodowiska przedsi´biorców, aby w ten sposób
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popularyzowaç dobre praktyki biznesowe i stworzyç rodzime, dobre wzorce
dla tych, którzy chcà rozpoczàç lub rozwijaç swoje przedsi´wzi´cia biznesowe.

Intencjà tej ksià˝ki jest wi´c nie tylko prezentacja wybranych przyk∏adów
porzàdnych firm, lecz tak˝e walka ze stereotypem postrzegania biznesmena
jako kr´tacza i z∏odzieja. Prezentowane portrety przedsi´biorców i firm sà
wizytówkà polskiej zaradnoÊci i przedsi´biorczoÊci, najlepszym dowodem
na to, ˝e w Polsce mo˝na robiç biznes normalnie.

Wi´cej o losach projektu i jego uczestników mogà Paƒstwo przeczytaç na
stronach internetowych Akademii Przedsi´biorczoÊci: www.akademia.biz.pl

Magdalena J´drzejewska
redaktor prowadzàcy
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WPROWADZENIE





Stephen Young

Czy kapitalizm
mo˝e byç etyczny?

Pierwszorz´dnym warunkiem sukcesu w biznesie jest generowanie stabil-
nego zysku. Jednorazowe wygrane, czy to w prowadzeniu interesów, czy
w kasynie, nie zadowalajà.

Od naszych inwestycji oczekujemy czegoÊ wi´cej. 

Chcàc utrzymaç stabilne w czasie zyski musimy odtwarzaç kapita∏ zain-
westowany w przedsi´wzi´cie. Kapita∏ ten mo˝e przybraç pi´ç odmiennych
postaci: kapita∏u spo∏ecznego, reputacji (aktywa niematerialne), kapita∏u fi-
nansowego, rzeczowego i ludzkiego. Te formy kapita∏u sà podstawowymi
czynnikami produkcji. Muszà one byç op∏acane dochodami z prowadzone-
go przedsi´wzi´cia. Je˝eli zaniedba si´ p∏acenia za kapita∏, wkrótce straci
si´ do niego dost´p. Straci on wi´c swà rentownoÊç. Je˝eli zabraknie odpo-
wiedniego zasilania kapita∏owego, interes upadnie.

Màdrze kierujàcy biznesem osiàga zyski na takie sposoby, które zacho-
wujà dost´p do wszelkich form kapita∏u. Przedsi´biorstwo nie jest ani nieza-
le˝ne ani samowystarczalne, przeciwnie, w istotny sposób zale˝y od wielu
czynników kontrolowanych przez innych. Aby prosperowaç, musi zadowalaç
innych. To s∏u˝enie jest dzia∏aniem etycznym, podporzàdkowaniem siebie
temu, co jest poza w∏asnym ja.

W kwietniu 2003 r. Londyƒski Instytut Etyki Biznesu opublikowa∏ wyniki
badaƒ przeprowadzonych w firmach Wielkiej Brytanii, które wykaza∏y, ˝e fir-
my stosujàce kodeks etyki zawodowej osiàga∏y stosunek zysków do obrotów
o 18% wy˝szy ni˝ firmy, które jawnie nie deklarowa∏y etycznego sposobu
prowadzenia biznesu. 
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Na podstawie jakich kryteriów mo˝emy stwierdziç, ˝e decyzje biznesowe
sà etyczne? Odpowiadam: na podstawie tego, w jakim stopniu podejmo-
wane decyzje uwzgl´dniajà potrzeby i dà˝enia innych.

Nastrój, który sprawia, ˝e strefa nak∏adania si´ naszych potrzeb i potrzeb in-
nych poszerza si´, nazywany bywa cz´sto „oÊwieconym egoizmem”. Ja jednak
wol´ termin zaproponowany przez szkockiego filozofa Thomasa Reida, nast´p-
cy Adama Smitha w katedrze filozofii moralnej Uniwersytetu w Glasgow. Reid
nazwa∏ t´ stref´ wspólnà naszym „interesem w∏asnym rozumianym ca∏oÊciowo”.

Màdrzy prorocy z wielu kultur przez wieki napominali ludzi, by odwraca-
li si´ od spraw tego Êwiata. Cia∏o ma byç unicestwione, by si´gnàç bosko-
Êci. Czy musimy jednak wybieraç tylko mi´dzy Bogiem, a mamonà? 

Zasady Caux Round Table (CRTP) powo∏ujà si´ na tradycj´ majàcà cha-
rakter moralny i poszukujà trzeciego sposobu ˝ycia – b´dàcego z tego Êwia-
ta, ale kierowanego wy˝szymi aspiracjami. Czytajàc filozofów takich jak
Hegel, dowiedzia∏em si´, ˝e wizje moralne wynikajà z ludzkiego umys∏u.
Nie sà one naturalne w tym sensie, w jakim naturalne sà deszcz, Ênieg czy
grawitacja. Odnajdujà swojà rol´ w ˝yciu dzi´ki zastosowaniu ludzkiej woli
i w ludzkich dzia∏aniach. Bez dzia∏ania nie by∏oby moralnoÊci, którà mogli-
byÊmy zobaczyç, dotknàç i poczuç. Kapitalizm o moralnych podstawach do-
maga si´ zatem, aby ludzie w sprawach biznesu wykorzystywali si∏´ woli dla
kontroli i przeciwstawienia si´ niew∏aÊciwym pobudkom wewn´trznym, ta-
kim jak chciwoÊç i uleganie pokusom, aby starali si´ rozszerzyç stref´ nak∏a-
dania si´ cnoty i w∏asnego interesu.

Zarówno Meng-tsy (Mencius) w staro˝ytnych Chinach, jak i Adam Smith
w osiemnastowiecznej Szkocji twierdzili, ˝e tkwi w nas pot´˝ny zmys∏ moral-
ny, który – je˝eli si´ o niego zatroszczyç – mo˝e nas wyciàgnàç daleko wy-
˝ej ponad sk∏onnoÊç do nikczemnoÊci i skàpstwa.

Wybitny wspó∏czesny niemiecki filozof i socjolog Jürgen Habermas za-
uwa˝y∏, ˝e choç Êwiadomi „normatywnoÊci”, która jest poj´ciem konceptu-
alnym i lingwistycznym, ˝yjemy jednak w królestwie „faktycznoÊci”, b´dàcej
czymÊ bardziej namacalnym, obiektywnym, konkretnym i wyznaczajàcym
nasze fizyczne uwarunkowania. Za poÊrednictwem dzia∏ania mo˝emy
wszak˝e istniejàcej wokó∏ nas faktycznoÊci narzuciç normatywnoÊç. Etyczny
kapitalizm winien wi´c nas kierowaç zgodnie z sugestiami Habermasa: na-
rzucaç normy na nasze zachowania kierowane dà˝eniem do zysku.
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Kapitalizm jest z tego, materialnego Êwiata, dostarcza nam Êrodków do
˝ycia, umacnia w znanym Êwiecie rozsàdku i ludzkiego rozumu. Gdyby mie-
rzyç go surowymi miarami Êwi´toÊci, wy∏àcznie normami religijnymi, to
etyczny kapitalizm nie móg∏by istnieç.

Etyczny kapitalizm stawia wszak˝e naszemu cz∏owieczeƒstwu spore wy-
magania, ˝àda byÊmy w Êmiertelnym Êwiecie faktów uruchomili coÊ boskie-
go, by dà˝eniami pokierowa∏y uznane przez nas cnoty. W etycznym kapi-
talizmie chodzi o to, by poszukiwanie zysku natchnàç naukami filozofii
i màdroÊcià religii.

Czy mo˝na tak zrobiç? Czy mo˝esz to zrobiç? Je˝eli tak, to etyczny kapi-
talizm jest mo˝liwy, je˝eli nie, to jego regu∏y sà jedynie mylàcà u∏udà, reto-
rykà Êwieckiej pobo˝noÊci.

Stephen Young jest Dyrektorem Wykonawczym Caux Round Table
(CRT). By∏ profesorem Uniwersytetu Prawniczego Hamline i Harwardzkiej
Szko∏y Prawa. Pracowa∏ tak˝e dla Rady Relacji Mi´dzynarodowych i De-
partamentu Stanu USA.

Okràg∏y Stó∏ w Caux (Szwajcaria) pierwszy raz zebra∏ si´ w 1986 roku.
To niezwyk∏a mi´dzynarodowa sieç top managerów z ca∏ego Êwiata.

Powy˝szy tekst pochodzi z ksià˝ki „Etyczny kapitalizm” (www.etycznykapita-
lizm.pl). Fragmenty rozdzia∏u I publikujemy za zgodà autora i polskiego
wydawcy. 

13

Wprowadzenie



14

Rozmowy o dobrym biznesie



Boles∏aw Rok

Dobry biznes
na odpowiedzialnej

Êcie˝ce

Koncepcja spo∏ecznej odpowiedzialnoÊç biznesu (CSR) pojawia si´ w Pol-
sce w okolicznoÊciach szczególnych – niedokoƒczonych reform rynkowych
i otwarciu na gospodark´ Êwiatowà, a przede wszystkim w sytuacji szybko
pog∏´biajàcej si´ integracji europejskiej. OkolicznoÊci te wyznaczajà specy-
ficzny kontekst, w który wpisuje si´ ta koncepcja i zwiàzana z nià potrzeba
zmiany nastawienia kadry managerskiej. Podczas gdy w wielu krajach od lat
dyskutuje si´ kwestie spo∏ecznych uwarunkowaƒ rozwoju sektora biznesu,
w Polsce niezbyt ch´tnie podejmowane sà podobne dyskusje. 

Spo∏eczny wymiar biznesu, czyli odpowiedzialnoÊç
w teorii i praktyce 

Dopiero od niedawna zwraca si´ u nas uwag´ na potrzeb´ okreÊlenia na
nowo spo∏ecznych uwarunkowaƒ rozwoju sektora biznesu. Czy zadaniem
firm prywatnych jest tylko dostarczanie produktów i us∏ug konsumentom
w taki sposób, aby maksymalizowaç zyski w∏aÊcicieli? Czy sektor biznesu
powinien zajmowaç si´ takimi zagadnieniami jak np. pomoc w znalezieniu
pracy dla zwalnianych przez siebie pracowników? Czy wolny rynek mo˝e
byç przyjazny ludziom, ca∏emu spo∏eczeƒstwu, czy te˝ tylko wybranej gru-
pie? Tego typu pytania wpisujà si´ równie˝ w szerszy kontekst polityczny.

MyÊlenie kategoriami d∏ugookresowymi, na których opiera si´ spo∏ecz-
na odpowiedzialnoÊç biznesu, wydaje si´ w Polsce ciàgle kwestià przysz∏o-
Êci, szczególnie gdy g∏ównym problemem wielu przedsi´biorców i kadry
mened˝erskiej jest walka o przetrwanie, wyp∏acenie pensji pracownikom,
uzyskanie kapita∏u na rozwój, Êciàganie d∏ugów od wierzycieli czy ∏agodze-
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nie sporów z urz´dami skarbowymi. Chocia˝ rozmaite firmy podejmujà do-
browolnie ró˝ne inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego zarzàdzania rela-
cjami ze swoimi interesariuszami, to jednak upowszechnieniu i zastosowa-
niu CSR w Polsce nie sprzyja klimat spo∏eczny i polityczny. 

Dlatego trzeba zaczàç od budowania podstaw do rzeczywistego dialo-
gu, w∏aÊciwie uspo∏ecznienia firmy. Pracownicy to nie tylko strategiczny za-
sób firmy, ale przede wszystkim ludzie, którzy powinni byç traktowani god-
nie i uczciwie. Czyli: dobra wewn´trzna komunikacja, partycypacja zarzàd-
cza, jasne kryteria wynagradzania, awansu, rekrutacji i zwalniania, rów-
noÊç, brak dyskryminacji i wiele innych elementów. Dostawcy to przede
wszystkim partnerzy. Czyli: przejrzyste kryteria wyboru, terminowoÊç zap∏a-
ty, wspieranie pozytywnych zmian. Podobne procedury odpowiedzialny biz-
nes wprowadza w relacjach z klientami, partnerami spo∏ecznymi, akcjona-
riuszami i wszystkimi innymi grupami w jakikolwiek sposób powiàzanymi
z danym przedsi´biorstwem.

Managerowie i w∏aÊciciele firm coraz lepiej rozumiejà te˝, ˝e spo∏eczna
odpowiedzialnoÊç biznesu to ca∏oÊciowy styl zarzàdzania, a nie tylko prowa-
dzenie dzia∏alnoÊci charytatywnej. Coraz wi´cej przedsi´biorstw, zarówno
tych du˝ych, jak i tych mniejszych, realizuje równie˝ projekty na rzecz wpro-
wadzania przejrzystych zasad, rzetelnej komunikacji i budowania lepszych
relacji ze swoimi klientami, partnerami biznesowymi i spo∏ecznymi. Przed-
stawiciele biznesu w Polsce majà bowiem ÊwiadomoÊç swoich powinnoÊci
obywatelskich i nale˝y t´ ÊwiadomoÊç wzmacniaç.

Aby przedsi´biorstwa mog∏y si´ w∏aÊciwie rozwijaç, niezb´dny jest
sprzyjajàcy klimat spo∏eczny, zarówno wewn´trzny – na poziomie pra-
cowników, jak i zewn´trzny – w szerokim otoczeniu. OczywiÊcie o aktual-
nej wartoÊci firmy decydujà przede wszystkim wyniki finansowe. Jednak
istotnym warunkiem osiàgania dobrych wyników finansowych w d∏u˝szym
horyzoncie czasowym jest efektywne zarzàdzanie wszystkimi zasobami
firmy, tak˝e kapita∏em ludzkim, bazà klientów i partnerów biznesowych,
jakoÊcià produktów i us∏ug, relacjami z ró˝norodnymi grupami interesa-
riuszy. Rozsàdni w∏aÊciciele lub akcjonariusze, uczciwi i efektywni pra-
cownicy, lojalni klienci, przychylnie nastawieni mieszkaƒcy spo∏ecznoÊci
lokalnej – to drogocenne zasoby, które najlepiej budujà d∏ugofalowà
wartoÊç firmy. Trudno te zasoby zmierzyç, jeszcze trudniej wyczytaç je
z bilansu rocznego. 
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Czy odpowiedzialnoÊç spo∏eczna przydaje si´ w biznesie?

Posiadanie strategii spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci i dobre wyniki w tym
zakresie to dzisiaj niemal koniecznoÊç dla tych wszystkich przedsi´biorstw,
które chcà przetrwaç na konkurencyjnym rynku. I nie dotyczy to tylko kor-
poracji transnarodowych, ale tak˝e wszystkich przedsi´biorstw, które po-
szukujà inwestorów strategicznych, realizujà procesy restrukturyzacyjne
bàdê sà dostawcami produktów lub us∏ug dla tych, którzy ju˝ wdra˝ajà
standardy spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci. Jednym z najistotniejszych –
z polskiego punktu widzenia – wymogów wszystkich standardów CSR jest
bowiem zawieranie umów tylko z takimi partnerami, którzy potrafià wyka-
zaç si´ uwzgl´dnianiem elementów systemu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci
w swojej dzia∏alnoÊci. Ju˝ teraz niektóre przedsi´biorstwa w Polsce podda-
jà si´ okresowym przeglàdom w tym zakresie (np. na zgodnoÊç z wytyczny-
mi standardu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci SA8000) na wniosek poten-
cjalnego inwestora lub partnera.

Jak wskazujà wyniki badania przeprowadzonego niedawno przez Bank
Âwiatowy wÊród 107 najwi´kszych korporacji transnarodowych, zasady z za-
kresu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu odgrywajà coraz wi´ksze zna-
czenie w podejmowaniu decyzji o lokalizacji inwestycji i wyborze partnera
biznesowego. Ponad 80% korporacji potwierdza, ˝e poddaje ocenie stopieƒ
realizacji polityki spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci przez potencjalnego partne-
ra, zanim podejmie ostatecznà decyzj´ o zaanga˝owaniu kapita∏owym. 52%
respondentów przyznaje, ˝e ju˝ na etapie wst´pnej selekcji partnerów
uwzgl´dnia, oprócz konwencjonalnych czynników o charakterze czysto bizne-
sowym, równie˝ fakt posiadania systemu spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci.

Mówi si´ czasem w Êrodowisku managerskim, ˝e ˝adna organizacja nie
uczyni jakiegokolwiek kroku w kierunku podniesienia jakoÊci zarzàdzania,
dopóki rynek nie zmusi jej do tego. OdpowiedzialnoÊç spo∏eczna w zarzà-
dzaniu nie pojawi∏a si´ zatem samoistnie, z samej potrzeby czynienia dobra
przez w∏aÊcicieli kapita∏u, lecz okaza∏a si´ skutecznà metodà zdobywania
przewagi konkurencyjnej na rozwini´tym rynku. To konsumenci, a tak˝e me-
dia i administracja paƒstwowa, zacz´li interesowaç si´ tym, jak dana firma
traktuje swoich pracowników, dostawców, czy wywiera szkodliwy wp∏yw na
Êrodowisko przyrodnicze, czy uczestniczy w praktykach korupcyjnych, jakie
wynagrodzenia p∏aci swoim mened˝erom, itp. A przysz∏oÊç ka˝dego przed-
si´biorstwa zale˝y od jego klientów i ca∏ego otoczenia spo∏ecznego, to oni
decydujà o jego rozwoju lub bankructwie. 
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Odpowiedzialny biznes wyszed∏ ju˝ z salonów

W Polsce trwa obecnie wielki zam´t poj´ciowy wokó∏ koncepcji odpowie-
dzialnoÊci w biznesie. Jest to zdecydowanie pozytywny objaw, bo oznacza,
˝e CSR wyszed∏ ju˝ z salonów i trafi∏ na ∏amy bran˝owych pism biznesowych,
na posiedzenia zarzàdów, ró˝nych departamentów i zespo∏ów projektowych
w wielu firmach. To bardzo wa˝ny etap w przenikaniu idei odpowiedzialno-
Êci do biznesu. 

Wed∏ug mojej w∏asnej klasyfikacji to ju˝ etap piàty w rozwoju CSR w na-
szym kraju. Pierwszy etap charakteryzowa∏a oboj´tnoÊç, milczenie i ca∏kowi-
ty brak zainteresowania firm. W drugim etapie CSR budzi∏o niech´ç, a cza-
sem wr´cz sprzeciw i agresj´ ze strony wi´kszoÊci liderów biznesu czy publi-
cystów ekonomicznych, ow∏adni´tych ideà niewidzialnej r´ki rynku, rozwià-
zujàcej wszystkie problemy. Trzeci etap – to zainteresowanie, a nawet wr´cz
moda na werbalne podkreÊlanie, przy ró˝nych publicznych okazjach, zna-
czenia zasad etyki i odpowiedzialnoÊci spo∏ecznej, le˝àcych u podstaw dzia-
∏ania ka˝dej szanujàcej si´ firmy. Czwarty etap to rozwój konkretnych, choç
cz´sto doÊç czàstkowych projektów, obejmujàcych jakiÊ znaczàcy obszar
funkcjonowania przedsi´biorstwa. Obecny, piàty etap, to próba wiàzania
CSR z innymi strategiami realizowanymi w firmie, strategià komunikacji, po-
litykà personalnà, marketingowà czy np. strategià ∏adu korporacyjnego. To
w∏aÊnie etap chaosu i zam´tu, bo uzewn´trzniajà si´ rozmaite animozje po-
mi´dzy poszczególnymi dzia∏ami w firmach, ró˝nice w kulturze organizacyj-
nej czy naturalne ró˝nice bran˝owe.

Czy biznes jest w ogóle potrzebny?

Badania prowadzone przez Instytut Spraw Publicznych pokazujà, ˝e
oczekiwania Polaków wobec prywatnego biznesu dotyczà w du˝ym
stopniu tworzenia miejsc pracy, a respondenci nie dostrzegajà wyraênej
zale˝noÊci pomi´dzy jakoÊcià swojego ˝ycia a rozwojem przedsi´bior-
czoÊci. A przecie˝ na jakoÊç ˝ycia, oprócz stabilnoÊci zatrudnienia i po-
ziomu konsumpcji materialnej zaspokajajàcej podstawowe potrzeby,
sk∏adajà si´ zazwyczaj równie˝ takie wartoÊci jak: stan Êrodowiska na-
turalnego, zdrowie, poziom i dost´pnoÊç wykszta∏cenia, bezpieczeƒstwo
publiczne, aktywnoÊç obywatelska, sprawiedliwoÊç spo∏eczna – te ele-
menty, które w rzeczywistoÊci decydujà o odczuwaniu szcz´Êcia i satys-
fakcji z ˝ycia.
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Polacy majà ÊwiadomoÊç wype∏niania przez firmy prywatne, przynaj-
mniej w pewnym stopniu, swoich obywatelskich powinnoÊci, chocia˝ ta
ÊwiadomoÊç cz´Êciej dotyczy dzia∏alnoÊci sponsorskiej i charytatywnej ni˝
p∏acenia podatków – ale w wymiarze lokalnym, czyli na poziomie w∏a-
snego codziennego doÊwiadczenia, nie zauwa˝ajà wielkich korzyÊci p∏y-
nàcych z tego faktu. Nie doceniajà tego typu oddzia∏ywania – zarówno
bezpoÊredniego, w postaci wp∏ywów do bud˝etu lokalnego, jak i poÊred-
niego, zwiàzanego m. in. z tworzeniem podstaw spo∏eczeƒstwa obywa-
telskiego – i nie wià˝à tego z jakimiÊ korzyÊciami w wymiarze lokalnym
czy wr´cz indywidualnym. 

Zwyk∏y obywatel nadal jest przekonany, ˝e biznes opiera si´ na oszu-
stwie, ˝e pierwszy milion trzeba ukraÊç – a pewnie nie tylko pierwszy – i sko-
ro oceniamy prywatne firmy g∏ównie pod kàtem tworzenia i utrzymywania
miejsc pracy, to zrozumia∏e jest, ˝e sàdzimy, i˝ przede wszystkim oszukuje si´
pracowników. Z badaƒ wynika jednak, ˝e gdy pracujemy ju˝ w jakiejÊ firmie
prywatnej, nie mamy takich doÊwiadczeƒ, bo nasz pracodawca nie jest ju˝
tym uogólnionym biznesmenem, tylko konkretnym cz∏owiekiem, którego
znamy i zazwyczaj cenimy. Bo to dzi´ki niemu mamy prac´. 

Prywatny przedsi´biorca nie jest jeszcze pozytywnym bohaterem na-
szych czasów, ale z pewnoÊcià staje si´ po˝àdanym i trwa∏ym elementem
spo∏ecznej rzeczywistoÊci. Przedsi´biorcy potrzebujà spo∏ecznej akceptacji
– tak samo jak ka˝dy z nas – by lepiej wype∏niaç swoje funkcje spo∏eczne
i ekonomiczne. Je˝eli za poÊrednictwem mediów dociera do nas du˝o po-
jedynczych faktów przedstawiajàcych w negatywnym Êwietle prywatnych
przedsi´biorców i prywatne firmy, to zazwyczaj zaczynamy sàdziç, ˝e te ne-
gatywne przyk∏ady sà powszechne i dotyczà wszystkich. Biznesmeni, o któ-
rych cz´sto piszà media, cieszà si´ ni˝szym zaufaniem spo∏ecznym – jak
wynika z ostatnich badaƒ GfK na zlecenie „Rzeczpospolitej” – ni˝ „zwykli”
managerowie i przedsi´biorcy. Czy zatem kszta∏towanie i podtrzymywanie,
cz´sto niezas∏u˝onego, negatywnego wizerunku biznesu w ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej mo˝e prowadziç – niczym samosprawdzajàca si´ przepowied-
nia – do zaniechania przez w∏aÊcicieli firm i kadr´ managerskà spe∏niania
obywatelskich powinnoÊci czy wr´cz ograniczania swojej podstawowej
dzia∏alnoÊci w Polsce?

Istnieje pilna potrzeba podejmowania ró˝norodnych dzia∏aƒ na rzecz
tworzenia elementów swego rodzaju etycznej infrastruktury, dostarczajàcej
elementów wspierajàcych dobre praktyki w dzia∏alnoÊci gospodarczej. Po-
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trzebne jest równie˝ sta∏e doskonalenie programów nauczania przysz∏ej
kadry managerskiej, tak aby mocniej podkreÊlaç spo∏eczny wymiar funk-
cjonowania biznesu. Ale zdecydowanie najwa˝niejsze jest systematyczne
podnoszenie poziomu ÊwiadomoÊci spo∏ecznej wszystkich grup zaintere-
sowanych rzeczywistym dzia∏aniem biznesu na rzecz wspólnego dobra,
zarówno klientów, pracowników, przedsi´biorców, liderów biznesu, jak
i organizacji pozarzàdowych czy administracji publicznej. O tym w∏aÊnie
trzeba rozmawiaç.

Dr Boles∏aw Rok jest wiceprezesem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Pracuje jako niezale˝ny doradca i konsultant zarzàdów firm dzia∏ajàcych
w Polsce w zakresie systemów zarzàdzania odpowiedzialnoÊcià. Posiada
uprawnienia audytora pomocniczego w zakresie certyfikacji systemów zarzà-
dzania spo∏ecznà odpowiedzialnoÊcià nadane przez Social Accountability In-
ternational.
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Przedsi´biorstwo Us∏ugowo-Asenizacyjne Astwa Sp. z o. o.
z Bia∏egostoku zajmuje si´ wywozem, transportem i przekazywa-
niem odpadów do utylizacji. Istnieje od 1992 roku, zatrudnia po-
nad 90 osób. Jako pierwsza firma w regionie wprowadzi∏o pro-
gram selektywnej zbiórki odpadów. Otrzyma∏o wyró˝nienie
w konkursie o tytu∏ „Dobroczyƒca Roku 2002” za dzia∏ania na
rzecz ochrony Êrodowiska. 

Artur ¸uniewski

Naszym celem jest
edukacja proekologiczna

Pomys∏ na w∏asny biznes narodzi∏ si´ w USA, dokàd na jakiÊ czas wy-
jecha∏ mój tata i brat. Po zgromadzeniu funduszy zastanawiali si´, czy
warto inwestowaç w Stanach, czy te˝ lepiej przywieêç kapita∏ do kraju.
Zdecydowa∏y pobudki patriotyczne i postanowili rozpoczàç dzia∏alnoÊç
gospodarczà w Polsce. Ich wybór pad∏ na gospodark´ odpadami, w któ-
rej dostrzegli szans´ na ekspansj´ i dynamiczny rozwój. W Bia∏ymstoku
dzia∏a∏a wówczas jedynie spó∏ka miejska, Miejskie Przedsi´biorstwo
Oczyszczania. 

Ârodki przywiezione z zagranicy szybko okaza∏y si´ niewystarczajàce. Du-
˝ych nak∏adów finansowych wymaga∏ zw∏aszcza specjalistyczny tabor samo-
chodowy. Dlatego niezb´dne okaza∏o si´ zaciàgni´cie kredytu. Jak do tej
pory taka forma pozyskiwania kapita∏u nam si´ sprawdza. 

W firmie jest niewielka rotacja pracowników. Ma ona zwiàzek g∏ów-
nie z sezonowoÊcià pracy (zimà zatrudniamy dodatkowe osoby do usu-
wania Êniegu i posypywania ulic) oraz z rosnàcà mobilnoÊcià ludzi, któ-
rzy w poszukiwaniu lepszych zarobków przeprowadzajà si´ do innych
miejscowoÊci. Ta rotacja w ˝adnym wypadku nie wynika z naszej polity-
ki kadrowej. 
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Firma partnerem lokalnej spo∏ecznoÊci

Generowanie zysku i tworzenie miejsc pracy nie jest jedynym celem
naszego istnienia. Dzia∏amy w bran˝y ochrony Êrodowiska, a to zagad-
nienie dotyczy nas wszystkich. Dlatego zale˝y nam na wspó∏dzia∏aniu ze
spo∏ecznoÊcià lokalnà w organizowaniu ró˝nych akcji prospo∏ecznych.
Wspólnie z telewizjà regionalnà TVP3 pomagaliÊmy w realizacji filmów
na temat odpadów, ochrony Êrodowiska i materia∏ów niebezpiecznych.
Mamy zamiar sponsorowaç audycje ekologiczne. ZorganizowaliÊmy
wiele seminariów dla klientów i spó∏dzielni mieszkaniowych na temat
post´powania z odpadami i zasad ich segregacji. Podczas tych szkoleƒ
wyjaÊnialiÊmy tak˝e aspekt prawny naszej dzia∏alnoÊci: przybli˝aliÊmy
przepisy i regulacje prawne oraz zmiany, jakie nastàpi∏y po wstàpieniu
do Unii Europejskiej. Co roku bierzemy udzia∏ w akcji Sprzàtanie
Âwiata, podczas której organizujemy darmowy wywóz zebranych Êmie-
ci. Wspó∏pracujemy ze szko∏ami, prowadzàc spotkania, pogadanki,
a tak˝e ró˝nego rodzaju konkursy i zbiórki surowców wtórnych, na przy-
k∏ad makulatury. Dzi´ki temu nasza firma postrzegana jest jako aktyw-
ny uczestnik ˝ycia spo∏ecznoÊci lokalnej. OczywiÊcie nie jest to dzia∏al-
noÊç jedynie dla idei, w ten sposób budujemy wizerunek Astwy jako od-
powiedzialnego partnera.

Ârodki pomocowe sà trudne do zdobycia 

O Êrodki unijne zacz´liÊmy si´ staraç ju˝ w pierwszej edycji PHARE 2000.
Wówczas konkurencja by∏a tak niewielka, ˝e praktycznie ka˝dy, kto z∏o˝y∏
wniosek, otrzymywa∏ wsparcie. DostaliÊmy fundusze na rozwój selektywnej
zbiórki odpadów i nowoczesne pojemniki na odpady. PozyskaliÊmy równie˝
dotacj´ na wdro˝enie systemu ISO. Z pisaniem wniosków radzimy sobie sa-
mi, czasem korzystamy równie˝ z pomocy konsultantów.

Przyst´pujàc do PHARE 2002 mieliÊmy ju˝ ÊwiadomoÊç ogromnej kon-
kurencji, dlatego ten sam wniosek z∏o˝yliÊmy jednoczeÊnie do krajowego
i regionalnego funduszu dotacji inwestycyjnych, zak∏adajàc, ˝e w którymÊ
z nich si´ uda. Dokumenty by∏y identyczne. Wniosek zosta∏ przyj´ty w fun-
duszu regionalnym, chocia˝ dotacji nam nie przyznano (otrzyma∏y jà pro-
jekty wy˝ej ocenione). Natomiast w funduszu krajowym uznano, ˝e w stu-
dium wykonalnoÊci by∏y b∏´dy i nasz projekt odrzucono. Nie uda∏o mi si´
ustaliç, na jakiej podstawie wniosek zosta∏ zakwalifikowany przez jeden
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fundusz, a odrzucony przez drugi. OczywiÊcie nie zniech´ci∏o to nas do
sk∏adania dalszych wniosków, jednak mamy poczucie braku czytelnych
regu∏ i przejrzystoÊci punktacji. 

Mówi si´, ˝e fundusze unijne s∏u˝à podniesieniu polskich przedsi´-
biorstw na wy˝szy poziom rozwoju. Trudno si´ jednak oprzeç wra˝eniu, ˝e
Êrodki te sà naj∏atwiejsze do pozyskania dla silnych i pr´˝nych firm, które
nie potrzebujà dofinansowania, bo i tak mogà realizowaç inwestycje bez
pomocy z zewnàtrz. Dla nich ta pomoc jest jedynie sposobem na obni˝a-
nie kosztów w∏asnych.

Pomóc przedsi´biorcom mo˝e lepsze prawo i bardziej kompetentni
urz´dnicy. Mam nadziej´, ˝e w Polsce zostanie wprowadzona odpowiedzial-
noÊç urz´dników za podejmowane decyzje. Gdy sk∏adaliÊmy wniosek do Mi-
nisterstwa Gospodarki i Pracy, okaza∏o si´, ˝e inne wymogi formalne by∏y
zapisane w przepisach, a inne podane w wytycznych dla wnioskodawców.
I wnioski tych, którzy sugerowali si´ tylko wytycznymi, zosta∏y odrzucone
z przyczyn formalnych. Wiele firm za∏o˝y∏o sprawy sàdowe, my tego nie zro-
biliÊmy. Teraz ˝a∏uj´, ˝e nie dochodziliÊmy swoich racji. 

Uwa˝am, ˝e jako przedsi´biorcy powinniÊmy walczyç o mniejsze obcià-
˝enia dla pracodawców. Zale˝y nam na zlikwidowaniu bezrobocia, a obec-
ne prawo cz´sto nas do tego zniech´ca. Firmy szukajà ró˝nych rozwiàzaƒ,
takich jak umowy o dzie∏o czy na zlecenie, ˝eby te obcià˝enia zmniejszyç.
I nie wynika to z pazernoÊci, tylko z rzeczywistej koniecznoÊci: chcà daç lu-
dziom prac´, a przy tym nie zbankrutowaç.
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A.T.W. Products sp. z o. o. jest producentem naturalnych kosmety-
ków rozprowadzanych w sprzeda˝y bezpoÊredniej w Polsce i na
Ukrainie. Firma powsta∏a dziesi´ç lat temu w Warszawie. Zatrud-
nia 50 osób, a jednoczeÊnie stale wspó∏pracuje z ponad 50 tysià-
cami doradców kosmetycznych i sta∏ych klientów. 

Jadwiga Masny

Stawiam na uczciwoÊç

Jestem prezesem firmy, którà ponad 10 lat temu wymyÊli∏am i stworzy-
∏am razem z grupà znajomych. Kryterium doboru partnerów by∏a nie tyl-
ko ich przydatnoÊç dla firmy, ale przede wszystkim sposób post´powania.
Najwa˝niejszà cechà, jakiej oczekiwa∏am, by∏a uczciwoÊç. Zna∏am
wszystkich, którym proponowa∏am wspó∏prac´, zna∏am tak˝e ich rodzi-
ców i rodziny. Wydawa∏o mi si´, ˝e je˝eli rodzice post´pujà uczciwie, te-
go samego b´d´ si´ mog∏a spodziewaç po ich dzieciach. Po latach
stwierdzam, ˝e takie podejÊcie si´ sprawdzi∏o, zw∏aszcza w sytuacjach
ekstremalnych. 

Prze˝yliÊmy okres bardzo intensywnego rozwoju. W tym czasie do firmy
wp∏ywa∏y spore zyski. Wszyscy moi wspólnicy przyj´li to zwyczajnie i pozo-
stali zwyk∏ymi ludêmi. Nikt nie zach∏ysnà∏ si´ nag∏ym przyp∏ywem gotówki
ani nie próbowa∏ si´ wzbogaciç kosztem pozosta∏ych. Gdy nadszed∏ kryzys,
firma znalaz∏a si´ w bardzo trudnej sytuacji. Przez trzy lata walczyliÊmy
o przetrwanie. ByliÊmy na skraju bankructwa. W takich sytuacjach ludzie
cz´sto odchodzà, by ratowaç zysk lub miejsce pracy. Nie dziwi∏abym si´,
gdyby i u nas by∏o podobnie. A jednak nikt nie myÊla∏ wówczas o odejÊciu
i dzi´ki temu przetrwaliÊmy. ˚eby ratowaç firm´, musieliÊmy si´gnàç do w∏a-
snych portfeli i przez jakiÊ czas jà finansowaç.

W trudnym dla firmy okresie podobnie zachowa∏a si´ wi´kszoÊç pracow-
ników. Przed∏u˝ajàcy si´ kryzys zmusi∏ nas do radykalnej redukcji kosztów,
a w rezultacie do zmniejszenia wynagrodzeƒ. Nasi pracownicy wytrzymali
ten okres, chocia˝ ich pensje drastycznie spad∏y. W tym czasie z firmy ode-
sz∏o zaledwie szeÊç osób. Pracownicy muszà znaç prawd´ o sytuacji firmy.
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Je˝eli ludziom uczciwie wyt∏umaczy si´ przyczyny niewyp∏acania premii i ko-
niecznoÊci zmniejszenia uposa˝eƒ, potrafià to zrozumieç. Wa˝ne jest jed-
nak, by w miar´ precyzyjnie okreÊliç czas, w którym wszystko wróci do nor-
my, a potem si´ z tego wywiàzaç. 

Trzeba dobrze poznaç bran˝´ i mo˝liwoÊci jej rozwoju

W poczàtki tworzenia firmy zaanga˝owane by∏y przede wszystkim kobie-
ty, a te lubià kosmetyki i zazwyczaj si´ na nich znajà. Tak narodzi∏ si´ po-
mys∏ na dzia∏alnoÊç w bran˝y kosmetycznej. To bardzo trudny rynek, ponie-
wa˝ panuje na nim ogromna konkurencja. Zdecydowa∏yÊmy si´ na rozpo-
cz´cie produkcji kosmetyków z wy-
ciàgami homeopatycznymi, ponie-
wa˝ zauwa˝y∏yÊmy, ˝e stanowià ni-
sz´ na rynku. Czas pozytywnie zwe-
ryfikowa∏ nasze zamierzenia. Zain-
teresowanie produktami pochodze-
nia naturalnego jest obecnie coraz
bardziej powszechne. Zmian´ na-
zwy „kosmetyki z wyciàgami home-
opatycznymi” na „kosmetyki z wy-
ciàgami ze Êwie˝ych zió∏” wymusi∏a
na nas rywalizacja zwalczajàcych
si´ mi´dzynarodowych koncernów
farmaceutycznych, które prawdo-
podobnie zacz´∏y rozpowszechniaç
opinie o fa∏szywych dobrodziej-
stwach homeopatii. Nasze kosme-
tyki pozosta∏y naturalne i jako takie
dobrze si´ sprzedajà. PostawiliÊmy
przede wszystkim na ich jakoÊç
i doradztwo kosmetyczne dla na-
szych klientów. W styczniu 2003 ro-
ku jako jedyna firma kosmetyczna
prowadzàca sprzeda˝ bezpoÊred-
nià otrzymaliÊmy Certyfikat
ISO 9001: 2000, w tym roku po-
nownie pozytywnie zweryfikowany
przez firm´ TUV NORD.
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Dà˝enie firmy do zysku jest pozytywne, ale musi byç
odpowiedzialne

Przez 10 lat istnienia na polskim rynku przyczyniliÊmy si´ do powstania
wielu jednoosobowych firm, a co za tym idzie – miejsc pracy. Dajemy lu-
dziom mo˝liwoÊç podstawowego lub dodatkowego zarabiania pieni´dzy.
Wiedz´ potrzebnà do sprzedawania produkowanych przez nas kosmety-
ków nasi partnerzy mogà zdobyç na prowadzonych przez nas regularnie
bezp∏atnych szkoleniach. Wi´kszoÊç naszych wspó∏pracowników stanowià
kobiety w Êrednim wieku, mieszkajàce w ma∏ych miejscowoÊciach, gdzie
trudno o prac´ i dobre wynagrodzenie. Wiele osób docenia rodzinnà at-
mosfer´, której nie ma w firmach zagranicznych. O ludzi trzeba dbaç, ina-
czej niewiele si´ osiàgnie.

Zak∏adanie firmy i organizowanie jej dzia∏alnoÊci to okres bardzo inten-
sywnej pracy. Cz´sto brakuje wtedy czasu na ˝ycie prywatne, czego konse-
kwencje odczuwa przede wszystkim rodzina. WyjÊciem z sytuacji mo˝e byç
biznes rodzinny, poniewa˝ pozwala bliskim osobom byç razem i lepiej zro-
zumieç uwarunkowania zewn´trzne. W prowadzonej przeze mnie firmie
pracuje mój mà˝, który odpowiada za ca∏à stron´ informatyczno-kompute-
rowà, a tak˝e jako pe∏nomocnik zarzàdu ds. ISO za system zarzàdzania ja-
koÊcià firmy. W zwiàzku z moimi licznymi wyjazdami i spotkaniami z wspó∏-
pracownikami, na m´˝u spoczà∏ g∏ówny ci´˝ar wychowania naszego syna. 

Jako prezes sama decyduj´ o d∏ugoÊci swojego dnia pracy, ale musz´
mieç przy tym na uwadze dobro firmy i pracowników. Poczucie odpowie-
dzialnoÊci ka˝e mi wyd∏u˝aç godziny przeznaczone na sprawy s∏u˝bowe.
JednoczeÊnie mam ÊwiadomoÊç, ˝e jedna osoba nie jest w stanie podo∏aç
wszystkim zadaniom. Ka˝dy pracownik ma okreÊlony zakres obowiàzków
i powinien je rzetelnie wykonaç. W moim przypadku uÊwiadomienie sobie,
˝e powinnam w pe∏ni usamodzielniç pracowników, trwa∏o d∏ugo. Rozwija-
jàca si´ firma osiàga pr´dzej czy póêniej taki etap, na którym nale˝y
zatrudniç wyspecjalizowanych managerów i w ich r´ce przekazaç bie˝àce
zarzàdzanie, a samemu wraz z pozosta∏ymi wspólnikami skupiç si´ na za-
rzàdzaniu strategicznym. 
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Firma handlowa Auto-Land zosta∏a za∏o˝ona w 1991 roku
w Olsztynie. Zajmuje si´ dystrybucjà cz´Êci i akcesoriów do samo-
chodów produkcji zachodniej. Ma 26 filii na pó∏nocy Polski. Za-
trudnia w sumie 250 osób. 

Janusz Andrzejewski

Odpowiadamy
za producentów

W 1991 roku, jeszcze w trakcie studiów, zarejestrowa∏em dzia∏alnoÊç go-
spodarczà. Chcia∏em si´ usamodzielniç i uniezale˝niç finansowo od rodzi-
ców. Zdecydowa∏em si´ na handel cz´Êciami zamiennymi do samochodów.
Bardzo szybko okaza∏o si´, ˝e postawi∏em na rozwojowà bran˝´. W 2003
roku przekszta∏ci∏em firm´ w spó∏k´ z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.
Chcia∏em oddzieliç kapita∏ prywatny od firmowego. Dodatkowo skorzysta-
∏em finasowo na ró˝nicy w wysokoÊci podatku dochodowego, który by∏
wówczas ni˝szy dla spó∏ek prawa handlowego. Wprowadzona zmiana oka-
za∏a si´ dobrym posuni´ciem, poniewa˝ zapewni∏a nam wi´kszà swobod´
dzia∏ania. Firma przystàpi∏a do najwi´kszej europejskiej sieci zakupowej
ADI z siedzibà w Brukseli. Pozyska∏a nowych dostawców, a co za tym idzie,
lepsze perspektywy rozwoju. W przysz∏oÊci, gdy firma osiàgnie wy˝szà war-
toÊç kapita∏u i obrotów, zamierzam jà przekszta∏ciç w spó∏k´ akcyjnà. Roz-
wa˝am mo˝liwoÊç wprowadzenia jej w ciàgu dwóch lat na warszawskà gie∏-
d´ w celu pozyskania kapita∏u na dalszy rozwój oraz konsolidacj´ bran˝y. 

Sprzedajemy akcesoria samochodowe pochodzace od producentów, któ-
rzy produkujà tak˝e na potrzeby fabryk samochodowych. Produkty zapako-
wane w pude∏ka z markowymi logo sà o wiele taƒsze od tych, które oferu-
jà dealerzy samochodowi. Pochodzà z tych samych linii produkcyjnych, co
cz´Êci na potrzeby fabryk samochodów i spe∏niajà wszystkie wymogi tech-
niczne. W naszych sklepach firmowych mo˝na znaleêç cz´Êci oryginalne
oraz ich zamienniki. Cena tych ostatnich jest bardzo niska. Klient decyduje,
co chce wybraç. Pomagamy mu podjàç w pe∏ni Êwiadomà decyzj´. Czasa-
mi nawet wskazujemy kraj producenta, ˝eby nie mia∏ ˝adnych wàtpliwoÊci. 
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Wi´kszoÊç ludzi zwraca oczywiÊcie uwag´ na cen´. RoÊnie zapotrzebowa-
nie na coraz taƒsze produkty, a to oznacza ich s∏abszà jakoÊç. Takà tenden-
cj´ nazywamy „falowaniem ceny”. Poddajà si´ jej gorsze wyroby. Dobre cz´-
Êci zawsze majà wysokà cen´, ale jest ona uzasadniona jakoÊcià oraz d∏u˝-
szym okresem gwarancyjnym. Obni˝ajàc cen´, ryzykujemy, poniewa˝ zbyt ni-
ska b´dzie wzbudza∏a podejrzenia co do ich jakoÊci. Ponosimy odpowie-
dzialnoÊç za wszystkie towary, które sprowadzamy do naszych sklepów.
Uczestniczymy w procesie reklamacji, staramy si´ je szybko za∏atwiaç. Cz´-
sto stajemy po stronie klientów, nawet wbrew opinii rzeczoznawcy. Sukcesem
firmy sà klienci, którzy decydujà, gdzie chcà wydaç swoje pieniàdze. Dzia∏a-
niami marketingowymi zabiegamy o to, by wybierali Auto-Land. 

Najwa˝niejszy jest kapita∏ ludzki 

Zatrudniamy 150 osób na etatach, poza tym mamy 26 filii prowadzo-
nych przez oddzielne przedsi´biorstwa, które na podstawie umowy repre-
zentujà nasze interesy na okreÊlonym terenie. W filiach pracuje ponad 100
osób. Handlowcom, oprócz pensji o sta∏ej wysokoÊci, przyznajemy premie
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uzale˝nione od uzyskanej mar˝y. Dzia∏amy wed∏ug zasady, ˝e im wi´cej ro-
bià dla firmy, tym wi´cej od niej dostajà. Prac´ magazynierów mierzymy we-
d∏ug liczby wydanych pozycji z magazynu. Wynagrodzenia naszych pracow-
ników kalkulujemy tak, ˝eby nie odchodzili do konkurencji. Zarzàd spó∏ki,
poza sta∏ymi poborami, ma udzia∏ w zyskach. Cz´Êç wypracowanych nad-
wy˝ek finansowych przeznaczamy na cele spo∏eczne. Z potrzeby serca co
roku uczestniczymy w akcjach Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy. Cz´-
sto pomagamy te˝ domom dziecka. 

Kapita∏ ludzki jest wed∏ug mnie wa˝niejszy, ni˝ kapita∏ finansowy. Stara-
my si´ budowaç dobre relacje z pracownikami i klientami. Mamy programy
inwestycyjne i lojalnoÊciowe. Dzi´ki nim mo˝emy bezpieczniej patrzeç
w przysz∏oÊç. Osoba nowo przyj´ta do pracy, niezale˝nie od stanowiska, ni-
gdy nie jest od razu pe∏nowartoÊciowym pracownikiem. Trzeba jà wyszkoliç,
nauczyç pewnych dzia∏aƒ. Mo˝na nawet powiedzieç, ˝e musi przyswoiç so-
bie mentalnoÊç przyj´tà w firmie. To wszystko wymaga czasu. Mój zespó∏
wie, ˝e jeÊli b´dzie êle pracowaç, firma nie osiàgnie zysku, a to mo˝e ozna-
czaç redukcj´ miejsc pracy. Przeprowadzamy oczywiÊcie kontrole pracowni-
ków, ale nie jesteÊmy w stanie sprawdziç wszystkiego. Staramy si´ raczej wy-
tworzyç w firmie zasad´ wzajemnego zaufania. Nasi pracownicy sami wska-
zujà osob´, z którà nie widzà mo˝liwoÊci dalszej wspó∏pracy. 

Nie prowadz´ firmy rodzinnej, ale obecnie pracuje ze mnà ˝ona, która
zajmuje si´ administracjà i przep∏ywem dokumentów. Chocia˝ podchodzi ze
zrozumieniem do mojego braku czasu, sam zdaj´ sobie spraw´, ˝e zbyt cz´-
sto jestem dla rodziny niedost´pny. Postanowi∏em soboty i niedziele sp´dzaç
z nià i dzieçmi. Staram si´ regularnie wyje˝d˝aç na urlop, czasem nawet
dwa razy do roku. Jest to mo˝liwe, poniewa˝ firmà kieruje zarzàd. Nie wy-
obra˝am sobie, ˝eby którykolwiek z jego cz∏onków móg∏ dzia∏aç na jej szko-
d´. Jest nas czterech i jeden z nas zawsze musi byç na miejscu. Zarzàd to
taka firmowa rodzina, która w chwilach trudnych nawzajem si´ wspiera
i wspólnie wypracowuje efektywne decyzje, z których dobrodziejstw korzy-
stajà potem wszyscy. 
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Spó∏ka B S.A. jest w∏aÊcicielem marki Batycki, producentem luk-
susowych torebek damskich i akcesoriów skórzanych. Reklamuje
jà w∏asnym nazwiskiem Bo˝ena Batycka, w∏aÊcicielka i jednocze-
Ênie projektantka. Torebki z logo Batycki sà sprzedawane w naj-
lepszych sklepach w Polsce. Firma wyrabia galanteri´ skórzanà od
56 lat – po II wojnie Êwiatowej za∏o˝y∏ jà w Gdaƒsku repatriant ze
Lwowa i teÊç obecnej w∏aÊcicielki, Tadeusz Batycki.

Bo˝ena Batycka

Nie ma dobrego biznesu
bez dobrej energii

Polacy sà narodem bardzo przedsi´biorczym i nie obawiajà si´ podejmo-
waç ryzyka zwiàzanego z prowadzeniem w∏asnego biznesu. Widaç to by∏o na
poczàtku lat 90. podczas prze∏omu gospodarczego. DziÊ w Polsce dzia∏a
1 700 000 firm. Oko∏o 4 do 10 % spo∏eczeƒstwa jest sk∏onne pracowaç na
w∏asnà r´k´. To sta∏y procent. Z natury rzeczy nie wszyscy jesteÊmy przedsi´-
biorczy. Ale je˝eli ktoÊ ma ch´ci do dzia∏ania, znajdzie pomys∏ na biznes. Wa˝-
ne jest te˝ otoczenie, w jakim przychodzi ten biznes prowadziç. Dobra dla biz-
nesu jest gospodarka liberalna i wolnorynkowa. Nie ma lepszego mechani-
zmu, który porzàdkuje prac´ cz∏owieka i nadaje mu w∏aÊciwy kierunek, ni˝ kon-
kurencja. Ona wymusza na nas lepszà prac´ i lepszà jakoÊç. 

MyÊl´, ̋ e prawdziwy przedsi´biorca to ten, kto ma pomys∏ i cel, nie liczy na po-
moc z zewnàtrz, chocia˝ oczywiÊcie jest w stanie doceniç, je˝eli otoczenie jest mu
przychylne. Mnie osobiÊcie nie przysz∏o nigdy do g∏owy, aby o cokolwiek obwiniaç
polityków czy urz´dy. Nie mam na nie wp∏ywu. Mam wp∏yw na to, co robi´. 

Tradycja na nowoczesnych zasadach

Firma, którà prowadz´ ma d∏ugà histori´. W 1948 roku mój teÊç za∏o˝y∏
w Gdyni maleƒki zak∏ad rzemieÊlniczy. Po latach interes przejà∏ mój mà˝ Maciej.
Ja do∏àczy∏am do firmy w 1989 roku, kiedy przesta∏a mi wystarczaç rola gospo-
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dyni domowej, którà pe∏ni∏am przez ostatnià dekad´. Odchowa∏am dwóch sy-
nów, mia∏am 40 lat i ogromne zasoby niewykorzystanej energii. Przez rok szu-
ka∏am pomys∏u na biznes. Chcia∏am wszystkim udowodniç, ile jestem warta.

W koƒcu zdecydowa∏am si´ przejàç biznes rodzinny, ale na moich w∏a-
snych zasadach. Wydawa∏o mi si´, ˝e wszyscy z dnia na dzieƒ zapragnà no-
siç moje torebki. Z perspektywy czasu widz´, ˝e by∏o to bardzo nieskromne
przekonanie i chce mi si´ z siebie Êmiaç. DziÊ nie mam ju˝ wàtpliwoÊci, ˝e
na sukces sk∏ada si´ wiele lat ci´˝kiej pracy. Nie ma innego wyjÊcia. Na po-
czàtku tego nie przewidzia∏am, by∏am pewna, ˝e jestem w stanie przenosiç
góry. Potem przysz∏y problemy, doÊcign´∏a mnie proza ˝ycia. 

Prze∏om nastàpi∏ w 2000 roku. Ca∏y czas z uwagà przyglàda∏am si´
Êwiatu. Zda∏am sobie spraw´, ˝e wysoka jakoÊç to za ma∏o, a oryginalny
design równie˝ nie wystarczy na podbój bran˝y, zdominowanej przez W∏o-
chów. Nie chcia∏am, aby moja firma by∏a jednym z wielu producentów
wspania∏ych torebek. Musia∏am mojemu produktowi nadaç to˝samoÊç. To
by∏o Êwiadome przemyÊlenie. 

Jako projektantka swoich torebek jestem typem wizjonera. Inspiracj´
czerpi´ z otaczajàcej mnie rzeczywistoÊci, podczas licznych podró˝y, zw∏asz-
cza do W∏och, gdzie jestem cz´stym goÊciem targów. Najwa˝niejszy jest dla
mnie pomys∏. Czasami spada z nieba, niczym olÊnienie. Sta∏o si´ tak jesie-
nià 2000 roku. Przysz∏o mi do g∏owy, ˝e motywem kolekcji powinien byç
bursztyn! Przez dwa tygodnie nie mog∏am dojÊç do siebie. Wiedzia∏am, ˝e
to jest TO. Bursztyn oÊwietla mi drog´, wià˝e si´ z moim miejscem na zie-
mi. Bursztyn uosabia radoÊç ˝ycia, a jednoczeÊnie kojarzy si´ z Polskà. Dla-
tego zdecydowa∏am si´ na stworzenie unikalnej kolekcji bursztynowej, któ-
ra okaza∏a si´ ogromnym sukcesem. Moje torebki z bursztynem sta∏y si´
ambasadorami Polski!

Nasze myÊli kreujà nasz Êwiat

Moja firma to czyste emocje, bo ja sama sk∏adam si´ z emocji. Mam
ogromne zaufanie do ludzi i Êwiata. W przesz∏oÊci zdarza∏o si´, ˝e dobiera-
∏am wspó∏pracowników niezbyt fortunnie i mia∏am z tego powodu proble-
my. Na szcz´Êcie teraz otaczam si´ ludêmi, którzy mocno i zdecydowanie
stàpajà po ziemi, stanowià zgrany zespó∏ i potrafià realizowaç moje wizje.
Otaczam si´ ludêmi, którzy chcà coÊ robiç.
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Aby z ma∏ej firmy powsta∏a du˝a trzeba wiedzieç wyraênie, w jakim celu
podejmujemy dzia∏alnoÊç. Ten cel musi byç dok∏adnie zidentyfikowany. Moim
celem jest zbudowanie Êwiatowej marki. Taka potrzeba we mnie tkwi, choç nie
wiem sama, skàd si´ bierze. Zdaj´ sobie spraw´, ˝e mierz´ wysoko. 

Zatrudniam 100 osób, prawie same kobiety. Szyjemy torebki r´cznie,
poniewa˝ jakoÊç towaru wymaga precyzji i dok∏adnoÊci. Sama nie lubi´
pracy administracyjnej, znalaz∏am wi´c takich, którzy si´ w niej spe∏niajà.
W zarzàdzaniu stosuj´ przyjacielski styl. Uwa˝am, ˝e moje pracownice mu-
szà przyzwoicie zarabiaç, a jednoczeÊnie mieç mo˝liwoÊç samorealizacji.
Odp∏yw kadr jest u mnie minimalny. Ostatnio podczas przeprowadzki fir-
my z Nowego Dworu Gdaƒskiego do Gdaƒska postanowi∏am dowoziç
pracowników autobusem na swój koszt. D∏ugo pracowa∏am nad jakoÊcià
ich pracy, ponios∏am wiele wydatków na szkolenia i najlepsze maszyny,
dlatego zale˝y mi na utrzymaniu tych ludzi w firmie. Nie myÊl´ o przenie-
sieniu produkcji na Daleki Wschód. Z wielu wzgl´dów uwa˝am, ˝e produk-
cja powinna si´ odbywaç w Polsce. 

Pracuj´ na sukces firmy od wielu lat. Na poczàtku liczy∏a si´ tylko praca,
dzi´ki niej odczuwa∏am przyjemnoÊç. Nie myÊla∏am o wakacjach, urlopie.
Pewnego dnia przysz∏o zm´czenie. Par´ lat temu zwolni∏am tempo, wi´cej
czerpi´ teraz ze Êwiata, który mnie otacza. Mojà receptà na stres jest joga,
którà uprawiam od trzech lat. Jestem kobietà spe∏nionà. Wiem, ˝e mog´ zro-
biç wszystko, co mi si´ zamarzy. Mam du˝e poczcie niezale˝noÊci. Duchowo
jestem wolnym cz∏owiekiem. Wierz´ te˝, ˝e osiàgn´ mój cel – podbij´ Êwiat.
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Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Spó∏ka
z o. o. to krakowski producent kosmetyków naturalnych. Firma po-
wsta∏a w 1997 roku, zatrudnia 35 osób, ma sieç przedstawicieli
handlowych w ca∏ej Polsce. 

Maria Waliczek

Stworzyç coÊ nowego

W 1997 roku mog∏am otworzyç dobrze prosperujàce biuro ksi´gowe –
z wykszta∏cenia jestem ekonomistkà, ukoƒczy∏am francuski instytut zarzàdzania
i mia∏am doÊwiadczenie w tej dziedzinie. To by∏oby proste i bezpieczne rozwià-
zanie gwarantujàce stabilizacj´. Chcia∏am jednak byç niezale˝na i wolna, ro-
biç coÊ innego. Tak narodzi∏ si´ pomys∏ stworzenia Laboratorium Kosmetyków
Naturalnych. W tej chwili mog´ realizowaç milionowe inwestycje, ale firma roz-
pocz´∏a dzia∏alnoÊç z prawie zerowym kontem. Moja córka cz´sto powtarza, ̋ e
jedynym kapita∏em za∏o˝ycielskim Farmony by∏y „matka i stara Skoda”. 

Czym kierowa∏am si´ dokonujàc takiego w∏aÊnie wyboru? Po pierwsze,
bardzo chcia∏am za∏o˝yç firm´ rodzinnà. Po drugie, wiedzia∏am, ˝e mam
szans´ trafiç w nisz´ na trudnym rynku kosmetycznym pod warunkiem, ̋ e pro-
dukty b´dà innowacyjne i rzeczywiÊcie oparte na sk∏adnikach naturalnych.
Moja filozofia opiera∏a si´ wi´c na wypracowaniu ciekawej koncepcji, opraco-
waniu oryginalnych receptur produktów i konsekwentnym, upartym dà˝eniu
do celu. Do tego nale˝y dodaç sporà dawk´ odwagi i, niestety, ryzyka.

Nie oszcz´dzam na pracownikach

Sàdz´, ˝e drugim êród∏em mojego sukcesu sà pracownicy i kultura w za-
kresie kontaktów interpersonalnych. W 1997 roku kupi∏am, za cen´ dwu-
krotnie wy˝szà ni˝ szacowana, ma∏y zak∏ad produkcyjny w górach – mi´dzy
innymi chcia∏am ocaliç miejsca pracy dla ludzi z tych terenów. DziÊ to bar-
dzo lojalny personel, silnie zwiàzany z zak∏adem. W wi´kszoÊci zatrudniam
panie, w sytuacjach awaryjnych zawsze mog´ na nie liczyç. Oko∏o 70% mo-
ich pracowników to osoby m∏ode, które stale si´ dokszta∏cajà. 
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Ludzie, którzy dla mnie pracujà, to mój najwi´kszy kapita∏, nie chc´ na
nich oszcz´dzaç. Od samego poczàtku by∏am zdana na pracowników, któ-
rych wczeÊniej nie zna∏am, jako ˝e sama równie˝ by∏am „nowa” w bran˝y
kosmetycznej. Z perspektywy kilku lat mog´ powiedzieç, ˝e mia∏am nieby-
wale du˝o szcz´Êcia. Od chwili za∏o˝enia firmy odesz∏a z niej tylko jedna
osoba – pan ¸ukasz, któremu rodzina za∏atwi∏a prac´ w Irlandii. Przypomi-
nam sobie sytuacj´, kiedy kilku niesolidnych kontrahentów wp´dzi∏o mnie
w chwilowy kryzys i ca∏y zysk musia∏am przeznaczyç na pokrycie nale˝noÊci,
których nie by∏am w stanie windykowaç. Wówczas nawet kierowcy rozwo˝à-
cy towar pytali mnie, czy mogliby w czymÊ pomóc...

Zawsze dok∏adnie rozwa˝am potrzeb´ zatrudnienia nowego pracowni-
ka. Moim zdaniem tylko umowa o prac´ wzmacnia stopieƒ lojalnoÊci oraz
identyfikacji pracownika z firmà. Wyp∏ata cz´Êci wynagrodzenia w zale˝no-
Êci od wydajnoÊci nie daje zatrudnionemu gwarancji, ˝e pod koniec mie-
siàca dostanie pensj´. W bran˝y kosmetycznej istnieje zjawisko sezonowo-
Êci, dlatego w sytuacjach nag∏ych, zanim zatrudni´ osoby z zewnàtrz, py-
tam pracowników, czy sami nie chcieliby dodatkowo popracowaç i doro-
biç. Zach´cam ich do przedstawiania w∏asnych pomys∏ów. Na przyk∏ad
w ubieg∏ym roku osoba zatrudniona w dziale marketingu wpad∏a na po-
mys∏ przygotowania Êwiàtecznych gad˝etów reklamowych. Wszyscy pozo-
stali pracownicy bardzo ch´tnie w∏àczyli si´ w akcj´, mimo i˝ wiàza∏o si´ to
z ogromem dodatkowej pracy. 

Cz´sto i ch´tnie organizujemy spotkania szkoleniowo-integracyjne dla
za∏ogi, podczas których mo˝emy si´ bli˝ej poznaç, zaprzyjaêniç, ale tak˝e
porozmawiaç o przysz∏oÊci firmy, sukcesach, trudnoÊciach i nowych produk-
tach. W ten sposób tworzà si´ silne wi´zi mi´dzy ludêmi, co jest wa˝ne, gdy
pojawiajà si´ k∏opoty. 

Ekologicznie i niszowo

Kosmetyk masowy jest gorszej jakoÊci, ale równoczeÊnie ma niskà ce-
n´. Natomiast produkty innowacyjne i niszowe powinny przynieÊç korzy-
Êci i klientowi, i firmie. Staram si´ trafiaç w∏aÊnie w t´ nisz´: analizuj´ ry-
nek, reaguj´ natychmiast na jego potrzeby, tworz´ i sprzedaj´ najbar-
dziej poszukiwane produkty w krótkich seriach przy zachowaniu rozsàd-
nej ceny. W kategoriach ekonomicznych Farmona nadal jest ma∏à firmà
i czasem obawiam si´, ˝e wykupi mnie któryÊ z potentatów na rynku ko-
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smetycznym. Powoli, ale konsekwentnie rozwijam zak∏ad i sieç dystrybu-
cji, zyski przeznaczam na rozwój i poszerzenie oferty produktowej. Korzy-
stam z najnowszych rozwiàzaƒ technologicznych, negocjuj´ d∏ugie termi-
ny p∏atnoÊci. DziÊ mam w ofercie 160 pozycji, a kiedyÊ zaczyna∏am z jed-
nym produktem.

Uwa˝am, i˝ bardzo wa˝na jest komunikacja z klientem, jego uwagi i py-
tania na temat naszych produktów. Nabywcy sà dziÊ coraz bardziej Êwia-
domi faktu, ˝e atutem kosmetyków jest ich ekologicznoÊç. A nasze kosme-
tyki sà i ekologiczne, i naturalne. Ju˝ na poczàtku dzia∏alnoÊci –
w 1997 roku – uzyskaliÊmy znak bezpieczeƒstwa, choç wówczas nie by∏o
to wymagane. Nie testujemy kosmetyków na zwierz´tach oraz nie u˝ywa-
my surowców pochodzenia zwierz´cego. Zak∏ad produkcyjny zlokalizowa-
ny w górskich terenach zapewnia nam czystà wod´ êródlanà doskona∏ej
jakoÊci. Tam te˝ wytwarzamy wyciàgi i ekstrakty na bazie zió∏. Stosujemy
najcz´Êciej szklane opakowania i nakr´tki wykonane z korka w∏aÊnie ze
wzgl´du na parametry ekologiczne.

Nie staç mnie na b∏´dy

Przepisy zmieniajà si´ w zawrotnym tempie, cz´sto doÊç nieoczekiwa-
nie. Na przyk∏ad przed tygodniem wydrukowa∏am seri´ opakowaƒ, a te-
raz Krajowa Rada Suplementacji wprowadzi∏a zmiany w procedurach, co
oznacza zmian´ sk∏adu produktów. Du˝e firmy farmaceutyczne mogà so-
bie pozwoliç na natychmiastowà zmian´ informacji na opakowaniach. Ja
musz´ informowaç konsumenta dodatkowymi naklejkami. Musz´ natych-
miast znaleêç dostawców, którzy szybko wydrukujà naklejki informacyjne
i nowe opakowania. 

Nale˝´ do Zwiàzku Pracodawców Producentów Kosmetyków Profesjo-
nalnych. Staram si´ na bie˝àco orientowaç w przepisach dotyczàcymi
prowadzenia takiej firmy, jak moja, ale nie jestem w stanie wszystkiego
sprawdziç i nad wszystkim zapanowaç, dlatego ÊciÊle wspó∏pracuj´ z fa-
chowcami specjalizujàcymi si´ w okreÊlonych dziedzinach. Na rynku ko-
smetycznym nie mo˝na sobie pozwoliç na potkni´cia. Nadzór farma-
ceutyczny, który kontroluje nas ze wzgl´du na produkcj´ kosmetyków
leczniczych, jest bardzo surowy. Ka˝dy b∏àd mo˝e oznaczaç wypadni´-
cie z rynku. Zbyt du˝o w∏o˝y∏am w t´ firm´ czasu, wysi∏ku i pieni´dzy, by
sobie na to pozwoliç.
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Firma rodzinna ma sens

Mam córk´ i syna, w przysz∏oÊci chc´ im przekazaç Farmon´. Firma z za-
∏o˝enia mia∏a nabraç charakteru rodzinnego, choç poczàtkowo pracowa-
∏am w niej sama. Kiedy dzieci doros∏y, do∏àczy∏y do mnie i stworzyliÊmy
sprawny zespó∏. Takie przedsi´wzi´cie ∏atwiej prowadziç, poniewa˝ mo˝na
podzieliç kompetencje i obowiàzki pomi´dzy osoby, które obdarzajà si´ pe∏-
nym zaufaniem, a firm´ postrzegajà w kategoriach wspólnego wysi∏ku i suk-
cesu rodziny. 

Zdarza si´, ˝e wracajàc z córkà póênym wieczorem do domu omawiamy
strategie tworzenia nowych produktów, spierajàc si´ o ka˝dy detal. Ma∏go-
rzata poczàtkowo chcia∏a zdobyç wykszta∏cenie w innej dziedzinie, ale firma
ju˝ jà wciàgn´∏a i zafascynowa∏a. Obecnie odpowiada za marketing, PR,
opakowania oraz wspó∏pracuje z produkcjà. Przemek przyjà∏ na siebie obo-
wiàzki zwiàzane z obs∏ugà sieci komputerowej i stronà internetowà. JeÊli
chodzi o mnie, powoli odsuwam si´ w stron´ mojej nowej pasji, to znaczy
wellness i spa. Chc´ ju˝ wkrótce poprowadziç w Krakowie w∏asny hotel spa
oraz zajàç si´ programem szkoleniowym dla gabinetów kosmetycznych
z wykorzystaniem naturalnych produktów Farmony.
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Gatta to znany zduƒskowolski producent rajstop. Od 13 lat w∏a-
Êcicielem marki jest spó∏ka Ferax Iril. W sk∏ad grupy kapita∏owej
wchodzà trzy zak∏ady: dwa w Zduƒskiej Woli i jeden w ¸odzi. Spó∏-
ka ma status zak∏adu pracy chronionej, zatrudnia prawie 2000
osób. Sprzedaje oko∏o 60 milionów par wyrobów poƒczoszniczych
rocznie, g∏ównie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

Maciej Karczmarek 

Gonimy Zachód

Pracuj´ w firmie prawie cztery lata. Jestem cz∏onkiem zarzàdu i odpowia-
dam za sprawy finansowe. Nasza spó∏ka ma trzech udzia∏owców: dwóch
Polaków i jednego W∏ocha, który jest udzia∏owcem mniejszoÊciowym. Jego
zadanie polega mi´dzy innymi na wyrabianiu dobrych kontaktów handlo-
wych we W∏oszech. Firma jest dzisiaj ogromna. Zatrudniamy prawie 2000
osób w trzech zak∏adach produkcyjnych, co stawia nas w pierwszej dziesiàt-
ce pracodawców w województwie ∏ódzkim.

Mamy z∏o˝ony system wynagrodzeƒ. Kadra zarzàdzajàca otrzymuje pre-
mi´ z wypracowanego zysku. Jej wyliczenie jest oparte o skomplikowany al-
gorytm. Z kolei pracownicy produkcji otrzymujà oprócz pensji premie moty-
wujàce od ponadnormatywnych wyników. Uwa˝am, ˝e taka zasada jest do-
bra i sprawiedliwa. Ârednia p∏aca wynosi u nas oko∏o 2000 z∏otych brutto,
jest jednà z lepszych w Zduƒskiej Woli i okolicach. 

Generowany zysk przeznaczamy na rozwój firmy. Taka jest specyfika firm
produkcyjnych – jeÊli chcemy utrzymywaç wzrost, musimy inwestowaç. Cho-
cia˝ jesteÊmy w Polsce potentatem w produkcji rajstop, ca∏y czas gonimy fir-
my zachodnie, g∏ównie w∏oskie. Gdy 20 lat temu we W∏oszech firmy z bran-
˝y poƒczoszniczej mia∏y po 200 maszyn, u nas produkowa∏o si´ na 10-20
maszynach. Teraz tamtejsze firmy dysponujà 1000 maszyn, podczas gdy my
mamy ich kilkaset.
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Zatrudniamy niepe∏nosprawnych

JesteÊmy zak∏adem pracy chronionej – zatrudniamy 500 osób niepe∏no-
sprawnych. Ci ludzie sà ci´˝ko doÊwiadczeni przez ˝ycie, a muszà gdzieÊ
pracowaç. Mamy fundusz socjalny, a tak˝e du˝e Êrodki na rehabilitacj´, li-
czone w dziesiàtkach tysi´cy z∏otych. Pracownicy dostajà pieniàdze na przy-
k∏ad na kupno lodówki, pralki, remont ∏azienki, pod∏óg czy wymian´ okien.
Choç taki system mo˝e si´ wydawaç rozrzutny, dla nas jest istotne, aby wy-
datki na cele rehabilitacyjne zosta∏y w∏aÊciwie umotywowane. Na Zachodzie
pracownicy firm o statusie podobnym do naszego majà jeszcze lepiej – dys-
ponujà salonami z basenami, salami odnowy biologicznej itd. Tam praco-
dawca zgodnie z prawem musi przeznaczaç na potrzeby za∏ogi znacznie
wi´ksze fundusze rehabilitacyjne.

KiedyÊ w ustawie, na podstawie której powstawa∏y zak∏ady pracy chronio-
nej, by∏y luki prawne. Firmy o takim statusie mia∏y du˝e ulgi podatkowe w po-
równaniu z innymi przedsi´biorstwami. W rezultacie wiele zak∏adów powsta-
∏o tylko z tego wzgl´du. Potem zacz´∏y si´ kontrole. My równie˝ byliÊmy kon-
trolowani przez NIK. Zak∏adów pracy chronionej w Polsce by∏o wówczas kilka
tysi´cy, w kilku z nich dosz∏o do ra˝àcych naruszeƒ prawa przez pracodawców
i oczywiÊcie wszystkie zosta∏y opisane w mediach. Teraz ka˝dy mo˝e zatrudniç
niepe∏nosprawnych, ale takich udogodnieƒ, jak kiedyÊ ju˝ nie ma.
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Budujmy klas´ Êrednià

Uwa˝am, ˝e w dzisiejszych czasach m∏odym ludziom prowadzenie bizne-
su si´ obrzydza. Mówi si´ im o du˝ych kosztach pracy, tworzy si´ bariery biu-
rokratyczne. Za∏o˝enie firmy to du˝o formalnoÊci. Czas transformacji z po-
czàtku lat 90. ju˝ si´ nie powtórzy. To by∏ najlepszy okres do prowadzenia
biznesu – produkowa∏o si´ 10 milionów sztuk czegokolwiek i tyle samo si´
sprzedawa∏o. Wtedy nie trzeba by∏o „ukraÊç” pierwszego miliona, by za∏o-
˝yç biznes i na nim zarabiaç.

Urz´dy muszà istnieç, ale powinny pomagaç pracodawcom, a nie prze-
szkadzaç. My na w∏asnej skórze doÊwiadczyliÊmy, co znaczy niekompeten-
cja urz´dników. KupowaliÊmy zak∏ad Wola w Zduƒskiej Woli, w którym pra-
cowa∏o 660 pracowników. Trwa∏o to rok. By∏y z tego powodu niepokoje
wÊród mieszkaƒców, protestowa∏y zwiàzki zawodowe. Doprowadzili do tego
urz´dnicy, ich d∏ugotrwa∏e uchylanie si´ od podj´cia decyzji. A przecie˝ po-
winni kierowaç si´ dobrem pracowników, troskà, aby ci mieli prac´ i p∏ac´,
a tak˝e dobrem przedsi´biorcy ch´tnego do przej´cia upadajàcej firmy
paƒstwowej. To przyk∏ad, jak w∏adza zabija ducha przedsi´biorczoÊci. 

W Polsce mamy dziÊ praktycznie niewidocznà klas´ bardzo bogatych lu-
dzi, niewielkà klas´ Êrednià i bardzo du˝o biednych, którzy nie mogà zaspo-
kajaç potrzeb wy˝szych, bo im nie wystarcza na ˝ycie. Nasz produkt, dobre
rajstopy, nale˝y w∏aÊnie do tych nie najwa˝niejszych potrzeb. Pracodawcom
nie zale˝y na podwy˝szaniu pensji pracownikom, tak by staç ich by∏o na
produkty w∏asnych firm. KiedyÊ w Ameryce dobry przyk∏ad da∏ Ford. Uzna∏,
˝e jego samochody powinny byç osiàgalne cenowo dla jego pracowników.
Uwa˝am, ˝e naszym zadaniem jako pracodawców jest budowanie Êredniej
klasy w Polsce. Bez tego nie dogonimy Zachodu, nie uda si´ nam skok cy-
wilizacyjny. Musi byç jednak spe∏niony podstawowy warunek: bezrobocie
musi spaÊç do oko∏o 5%, w przeciwnym wypadku ka˝dy przedsi´biorca b´-
dzie z jednej strony wykorzystywa∏ olbrzymià poda˝ si∏y roboczej, a z drugiej
strony obawia∏ si´ konkurencji.

Wa˝nym elementem w budowaniu klasy Êredniej jest stworzenie dogod-
nych warunków dla powracajàcych do Polski z zagranicznych woja˝y. W la-
tach 70. i 80. w Europie nastàpi∏a masowa migracja osób poszukujàcych
pracy. Turcy, W∏osi, Hiszpanie, Grecy i Jugos∏owianie pracowali w Niem-
czech, Francji i Anglii, wszyscy mieli stworzone bardzo dobre warunki do
powrotu do ojczyzn. W rodzinnych krajach zak∏adali mniejsze i wi´ksze fir-
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my, inwestujàc pieniàdze zarobione za granicà. Je˝eli w Polsce nie stworzy
si´ warunków dla tych powracajàcych, b´dziemy mieli powa˝ne k∏opoty –
stracimy wykszta∏conych i inteligentnych ludzi, nie b´dzie popytu wewn´trz-
nego, a nasze spo∏eczeƒstwo bardzo si´ zestarzeje. PowinniÊmy wi´c
umo˝liwiç dzia∏anie zarówno tym osobom, które sà w kraju, jak i tym, któ-
re chcà wróciç, a tak˝e – kapita∏owi zagranicznemi, który ca∏y czas poszu-
kuje miejsc do ulokowania biznesu. 
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Instytut Monitorowania Mediów Spó∏ka z o. o. dzia∏a od 2000 ro-
ku. Jest najwi´kszà polskà firmà zajmujàcà si´ monitoringiem prasy,
radia, telewizji, Internetu i agencji informacyjnych. Grupa IMM za-
trudnia 130 osób. Poza Warszawà ma 21 oÊrodków regionalnych. 

Pawe∏ Sanowski

Szukamy w∏asnych
rozwiàzaƒ

Nasza praca polega na monitorowaniu mediów. Przes∏uchujemy audycje
radiowe, oglàdamy programy telewizyjne, przeglàdamy pras´ i Internet. Na
tej podstawie sporzàdzamy analizy jakoÊciowe. Naszymi klientami sà g∏ów-
nie dzia∏y public relations, instytucje publiczne, a czasem osoby prywatne
i politycy. PostawiliÊmy na najnowszà technologi´ i wykorzystywanie syste-
mów informatycznych. Wynik pracy przekazujemy klientowi on-line przez In-
ternet. ZastosowaliÊmy wyszukiwarki, usprawniliÊmy archiwa w wersji elek-
tronicznej, za∏o˝yliÊmy oÊrodki regionalne. Klient o 7.30 rano ma na swoim
komputerze materia∏y, które konkurencja przesy∏a∏a mu dawniej o wiele
póêniej i w zupe∏nie innej formie. Jeden z du˝ych klientów chcia∏, byÊmy za-
cz´li Êwiadczyç mu us∏ug´, jakiej nie by∏o dotàd na rynku. Opracowanie te-
go produktu zaj´∏o nam miesiàc, ale potem ch´tnie kupowa∏y go od nas in-
ne firmy. Odtàd zawsze s∏uchamy z wielkà uwagà naszych klientów, czasa-
mi wr´cz prowokujàc ich do wyra˝ania swoich „zachcianek”.

Nowi klienci przychodzà do nas „z polecenia”. Mark´ Instytutu pomog∏o
nam zbudowaç wszechstronne poznanie rynku, na którym dzia∏ajà nasi
klienci. Przyj´liÊmy strategi´, aby si´ nie reklamowaç, woleliÊmy zainwesto-
waç w dzia∏ania public relations. Poniewa˝ obs∏ugujemy w 99% PR-owców,
zainicjowaliÊmy powstanie wortalu internetowego dedykowanego tej bran-
˝y (www.proto.pl). Przygotowujemy dla wydawnictw raporty na temat opi-
niotwórczoÊci mediów. Za cen´ porównywalnà wydatkom na reklam´
otrzymujemy zdecydowanie lepsze efekty, jednak musimy si´ bardziej an-
ga˝owaç w projekt. Na nasz sukces wp∏ywa fakt, ˝e zawsze staramy si´ byç
innowacyjni – nie podà˝amy sprawdzonymi tropami i szukamy w∏asnych

47

Rozdzia∏ VII



rozwiàzaƒ. Prowadzimy akcje wizerunkowe. Jednà z wa˝niejszych by∏o spo-
rzàdzenie raportu, ile czasu antenowego telewizja poÊwi´ci∏a poszczegól-
nym partiom przed wyborami prezydenckimi w 2000 roku. Wyniki badaƒ
publikowane by∏y mi´dzy innymi przez Gazet´ Wyborczà. Od pewnego
czasu obserwujemy, ˝e nasza konkurencja stara si´ nas naÊladowaç, co
z jednej strony daje nam du˝à satysfakcj´, z drugiej motywuje do podej-
mowania nowych wyzwaƒ. 

Odpowiedzialny biznes 

Naszym celem by∏ zawsze rozwój firmy. Zyski inwestujemy, mi´dzy inny-
mi w personel. Od trzech lat przeprowadzamy w Instytucie anonimowe an-
kiety badania satysfakcji pracowników. Pierwsza ankieta wysz∏a troch´ laur-
kowo, bo ma∏o kto wierzy∏, ˝e weêmiemy jego zdanie pod uwag´, ale ko-
lejne da∏y nam wiele do myÊlenia. Okaza∏o si´, ˝e w firmie êle dzia∏a ko-
munikacja wewn´trzna. G∏ównym noÊnikiem informacji by∏y plotki. Za∏o˝y-
liÊmy wtedy wewn´trznà sieç informacyjnà. To bardzo dobre narz´dzie,
szczególnie w dzia∏ach, w których ludzie sà zatrudnieni w systemie zmiano-
wym i nie spotykajà si´ nawzajem. Mamy wiele ró˝nych poziomów Intrane-
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tu – w zale˝noÊci od zajmowanego stanowiska pracownik ma dost´p do
wszystkich bàdê wybranych serwisów. Ostatnie badanie wykaza∏o, ˝e z ko-
munikacjà wewn´trznà nie ma ju˝ praktycznie ˝adnych problemów. 

Dzi´ki badaniom wiemy te˝, co jest wa˝ne dla pracowników. W rezul-
tacie wprowadziliÊmy opiek´ medycznà. Pracownicy korzystajà z firmo-
wych telefonów komórkowych. Dofinansowujemy nauk´ oraz zaj´cia re-
kreacyjne typu basen, fitness, itp. Wspieramy kobiety w cià˝y i mamy pro-
gram pracy w domu dla m∏odych matek. To tylko niektóre elementy stra-
tegii odpowiedzialnego biznesu, którà Instytut opracowa∏ kilka lat temu
i ca∏y czas rozwija. 

Tylko raz zdarzy∏a si´ sytuacja, ˝e opuÊci∏a nas dobra pracownica, która
by∏a w firmie od poczàtku i przeby∏a wszystkie szczeble kariery. Odczu∏em
to jako osobistà pora˝k´. Bywa∏o równie˝ odwrotnie – szefowa sprzeda˝y
przysz∏a do nas, bo w poprzedniej pracy czu∏a, ˝e nie mo˝e w pe∏ni rozwi-
jaç swoich umiej´tnoÊci. Mimo ˝e dosta∏a na poczàtku ni˝szà pensj´, Êwiet-
nie si´ zaaklimatyzowa∏a i jest teraz kluczowym pracownikiem.

Delegowanie zadaƒ

W biznesie wa˝ne jest eliminowanie zagro˝eƒ, inwestowanie zysków i de-
legowanie uprawnieƒ. Mam koleg´, który prowadzi podobnà firm´, ale sta-
ra si´ zajmowaç wszystkim. Pracuje po kilkanaÊcie godzin dziennie i nie ma
czasu na myÊlenie strategiczne, a co za tym idzie – nie wykorzystuje poten-
cja∏u rynku. Mój telefon komórkowy jest w∏àczony prawie zawsze, ale dzwo-
ni bardzo rzadko, tylko w sytuacjach awaryjnych. Pracownicy dajà sobie sa-
modzielnie rad´, a gdy ju˝ muszà – kontaktujà si´ ze mnà za poÊrednic-
twem maili. Gdybym wyjecha∏ na trzy miesiàce, prawdopodobnie nic by si´
nie zmieni∏o, Instytut dzia∏a∏by bez zak∏óceƒ. Obecnie moja rola sprowadza
si´ w du˝ej mierze do tworzenia i wdra˝ania nowych projektów. W miar´
mo˝liwoÊci przekazuj´ pracownikom zadania, wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e
wykonajà je nie gorzej ode mnie. Jest to motywujàce zarówno dla persone-
lu, na którym spoczywa coraz wiecej odpowiedzialnoÊci, jak i dla mnie, bo
mog´ si´ zajàç nowymi rozwiàzaniami. 

W biznesie pomog∏a mi wczeÊniejsza dzia∏alnoÊç w mi´dzynarodowej
organizacji studenckiej AIESEC. Prawie wszyscy moi koledzy, którzy tam ze
mnà pracowali, osiàgn´li potem sukces zawodowy. MyÊl´, ˝e praca w ta-
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kich stowarzyszeniach to dobry wst´p do dalszej kariery – mo˝na si´ tam
sprawdziç, nauczyç zasad rzàdzàcych biznesem, nabraç og∏ady.

W prowadzeniu firmy nie przeszkadza mi zawi∏y system prawny. Wynaj-
muj´ ludzi, którzy dbajà, aby nasze dzia∏ania by∏y zgodne z obowiàzujà-
cym prawem. Moim zdaniem tak w biznesie, jak i w ˝yciu wa˝ne jest pe∏ne
zaanga˝owanie w to, co si´ robi. Czytajàc gazet´ zastanawiam si´, czy da-
nej nowinki technicznej nie mo˝na zastosowaç w mojej bran˝y. Kiedy pra-
cowa∏em w du˝ej firmie ubezpieczeniowej, moje pomys∏y by∏y ogranicza-
ne, odk∏adane na pó∏k´. Teraz, gdy coÊ wymyÊl´ albo ktoÊ mi dostarczy do-
bry pomys∏, przekazuj´ go do konsultacji i jeÊli otrzyma akceptacj´, jest
wdra˝any. To daje ogromnà satysfakcj´. 
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Inter-Widex to firma rodzinna powsta∏a w 1992 roku w Mràgo-
wie. Jest producentem i eksporterem ko∏der, poduszek i narzut,
laureatem Konsumenckiego Konkursu JakoÊci Produktów „Dobre
bo Polskie”. Zatrudnia 40 osób. 

Wies∏aw Mierzejewski

Klientów zdobywam jakoÊcià

Firma, którà obecnie prowadz´, nie jest mojà pierwszà dzia∏alnoÊcià
gospodarczà. WczeÊniej przez trzy lata zarzàdza∏em przedsi´biorstwem
handlowym z udzia∏em kapita∏u szwedzkiego. Odszed∏em, poniewa˝ nie
podoba∏y mi si´ stosowane tam praktyki. Ta pierwsza dzia∏alnoÊç pozwo-
li∏a mi na nawiàzanie szerokich kontaktów handlowych, które póêniej
przyda∏y si´ w mojej w∏asnej firmie, g∏ównie w pozyskiwaniu surowców
do produkcji.

Kapita∏ potrzebny do za∏o˝enia firmy zdoby∏em dzi´ki pracy zagranicà.
Roz∏àka z rodzinà trwa∏a trzy lata. By∏ to dla mnie niezwykle trudny okres,
podobnie jak dla mego ma∏ego syna, który bardzo za mnà t´skni∏. Kiedy
wróci∏em, ˝ona i dzieci przyzwyczajali si´ do mnie jak do nowego cz∏onka
rodziny. Przez jakiÊ czas prze˝ywaliÊmy z tego powodu konflikty, ale potem
na nowo si´ dotarliÊmy. 

DziÊ prowadz´ biznes rodzinny. W firmie zatrudniona jest córka i syn,
oboje wià˝à z nià swojà przysz∏oÊç. Mieli mo˝liwoÊç obserwowania, jak ci´˝-
ko pracujà rodzice i myÊl´, ˝e dzi´ki temu nabrali szacunku do pracy i pie-
ni´dzy. ObecnoÊç dzieci w firmie stawia mnie w komfortowej sytuacji. Mam
do nich zaufanie, a kiedy wyje˝d˝am, mog´ zostawiç zak∏ad pod ich opie-
kà. Dzi´ki temu od kilku lat zabieram ˝on´ na urlop, co wczeÊniej w ogóle
nie by∏o mo˝liwe. Niestety nie mo˝emy wyje˝d˝aç ca∏à rodzinà, zawsze ktoÊ
musi byç na miejscu i nadzorowaç produkcj´. 
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Zysk inwestujemy w firm´

Rozkr´cania biznesu nie zaczynaliÊmy od zakupu drogich samochodów.
Nie ˝yliÊmy nawet na takim poziomie, na jaki by∏oby nas staç. Przez siedem
lat ca∏y zysk inwestowaliÊmy w firm´. W tym czasie rodzina pozostawa∏a na
utrzymaniu ˝ony. Taka kalkulacja dawa∏a mi gwarancj´ najbardziej efektyw-
nego wykorzystania pieni´dzy i rozwijania zak∏adu.

W tej chwili w firmie pracuje czterdzieÊci osób. Stan zatrudnienia nie zmie-
ni∏ si´ od czterech lat, chocia˝ w tym czasie, dzi´ki wprowadzeniu nowocze-
snych technologii, uda∏o mi si´ potroiç produkcj´. Za trzy lata zamierzam
otworzyç nowy zak∏ad. Chcia∏bym nadal podnosiç sprzeda˝. Powinno si´ do
tego przyczyniç zwi´kszenie liczby naszych hurtowni patronackich oraz silniej-
sze zaanga˝owanie si´ we wspó∏prac´ z klientami z bran˝y hotelowej. 

Wiem, ˝e moi pracownicy sà zadowoleni. Przez dwanaÊcie lat odesz∏y
z firmy tylko dwie osoby. Zwolni∏y si´ na w∏asnà proÊb´, poniewa˝ otrzyma-
∏y lepsze oferty pracy. P∏acimy przyzwoite wynagrodzenia w skali naszego
rynku. Stosujemy tak˝e mechanizm premii. W sprawie wynagrodzeƒ wyzna-
j´ zasad´, ˝e powinny byç adekwatne do w∏o˝onej pracy. Dzi´ki temu roÊnie
wydajnoÊç, a za tym mogà pójÊç nak∏ady inwestycyjne i wdra˝anie nowo-
czesnych linii technologicznych. 

Firma to pracownicy 

Jednym z warunków sukcesu firmy jest dobra wspó∏praca z pracownika-
mi. Wa˝ne jest, ˝eby czuli si´ odpowiedzialni za prac´ tak˝e wtedy, gdy sze-
fa nie ma w zak∏adzie. To kwestia zaufania do personelu. W sezonie zimo-
wym, gdy pracujemy na dwie zmiany, kierownictwo i administracja przeby-
wa w zak∏adzie od 7 do 15, ale produkcja koƒczy prac´ o 22. Jestem prze-
konany, ˝e moi ludzie pracujà w tym czasie dobrze i wydajnie. Âwiadczà
o tym prowadzone przez nas obliczenia. Firma stara si´ integrowaç pracow-
ników. StworzyliÊmy na ten cel specjalny fundusz socjalny, który finansuje
ró˝nego rodzaju imprezy. Za bardzo udany uwa˝am ostatni kulig z ogni-
skiem zorganizowany przez pracowników, na który zosta∏em zaproszony. 

Dobra atmosfera w firmie sprzyja podnoszeniu jakoÊci produkcji, a to jest ele-
ment, do którego przywiàzujemy szczególnà wag´. Bez fa∏szywej skromnoÊci
mog´ powiedzieç, ˝e to w∏aÊnie jakoÊcià zdobyliÊmy rynek. Firma mo˝e si´ pro-
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mowaç, jeêdziç na targi, ale wed∏ug mnie najlepszà reklamà jest rekomendacja
przekazywana bezpoÊrednio przez jednego u˝ytkownika drugiemu. Oko∏o 90%
naszych wyrobów to produkty antyalergiczne. Podajemy te informacj´ w opisie
produktu, poniewa˝ interesowali si´ tym klienci. Mamy szereg certyfikatów, któ-
re obligujà nas do cz´stych badaƒ. Surowce do produkcji zamawiamy tak˝e
z certyfikatami. Wszystkie nowe wyroby testuje moja rodzina i wspólnie ocenia-
my ich wartoÊç. Dzi´ki takiemu podejÊciu zdobyliÊmy sta∏ych odbiorców w bran-
˝y hotelarskiej. Od roku jesteÊmy rekomendowanym dostawcà dla Orbisu.

Na jakoÊç produkcji wp∏ywa usystematyzowanie wspó∏pracy z dostawca-
mi. Istotne jest nawiàzanie d∏ugofalowej wspó∏pracy z tymi sprawdzonymi,
którzy znajà wymagania klienta i sà w stanie im sprostaç. Dla mnie jest to
o tyle wa˝ne, ˝e nie mamy pracownika przeprowadzajàcego wewn´trznà
weryfikacj´ produktu. Gdybym chcia∏ stworzyç takie stanowisko, musia∏bym
podnieÊç koszty produkcji. Za kontrol´ jakoÊci odpowiedzialny jest ca∏y ze-
spó∏. Dlatego w∏aÊnie wszyscy muszà byç Êwiadomi, jak wiele zale˝y od ich
dobrej pracy. Wa˝na jest dla nas tak˝e d∏ugoterminowa i oparta na wzajem-
nym zaufaniu wspó∏praca z kontrahentami. Od kilku lat organizujemy szko-
lenia dla klientów. Jest to dobra okazja, aby poznaç si´ osobiÊcie, co skut-
kuje bardziej otwartymi relacjami i lepszà wspó∏pracà.

„Kupujàc ten produkt, dajesz prac´ Polakom”

Zastanawiam si´ nad umieszczeniem takiego has∏a na etykietach na-
szych produktów. Polacy dostajà od nas produkty najwy˝szej jakoÊci, ale
powinni uÊwiadomiç sobie, ˝e od popytu na nie w du˝ym stopniu zale˝à
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losy producenta. MyÊl´, ˝e powinniÊmy przyzwyczaiç nasze spo∏eczeƒstwo
do kupowania polskich produktów, poniewa˝ zagraniczne nie zawsze
znaczy lepsze.

Cz´Êç wypracowanych przez firm´ zysków przeznaczam na sponsorowa-
nie zawodów sportowych, festiwali i do˝ywianie dzieci. Znaczne sumy prze-
kazujemy na sàsiadujàcy z firmà dom dziecka dla dzieci niepe∏nospraw-
nych. Robi´ to, poniewa˝ nie jest mi oboj´tny ich los.
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Marwit Sp. z o. o. jest producentem Êwie˝ego soku z warzyw
i owoców. Firma powsta∏a w Z∏ejwsi Wielkiej w 1993 roku. Zatrud-
nia 240 osób. Jest laureatem wielu nagród i wyróênieƒ, mi´dzy in-
nymi Przedsi´biorstwa Fair Play oraz CoolBrand Polska w 2005.

Maciej Jóêwicki

Nie przejadaç zysków

Jeszcze 10 lat temu w miejscu, gdzie stoi dzisiejsza siedziba Marwitu by-
∏o pole. Dosta∏em je w spadku po dziadkach. Na odziedziczonych gruntach
wybudowa∏em w∏asny zak∏ad przetwórczy. Przedtem wynajmowa∏em lokal
w Toruniu, gdzie trzy lata wczeÊniej zaczà∏em produkowaç jednodniowy sok
marchwiowy. Mia∏em wtedy 20 lat. Pomys∏ przyszed∏ mi do g∏owy w lokal-
nej pijalni Êwie˝o wyciskanych soków. Chcia∏em móc taki sok po prostu ku-
piç w sklepie.

Poczàtki produkcji przypomina∏y manufaktur´. Sok by∏ wyciskany domo-
wymi metodami przy pomocy sokowirówek. Pierwsze sto butelek, które tra-
fi∏o do sklepów w Toruniu, szybko znalaz∏o nabywców. Jednak przez pierw-
sze trzy lata moja firma rozwija∏a si´ bardzo powoli, a produkty trafia∏y tyl-
ko na lokalny rynek. Sceptycy twierdzili, ˝e produkcja jednodniowych soków
to szybka droga do bankructwa. Trzeba pami´taç, ˝e wtedy nie by∏o jeszcze
mody na zdrowà diet´ ani naturalnà ˝ywnoÊç bez konserwantów. Jednak
nie zrazi∏em si´ pierwszymi trudnoÊciami, a firma zacz´∏a stopniowo zwi´k-
szaç przychody.

Wraz ze wzrostem zainteresowania konsumentów zdrowà ˝ywnoÊcià
nasz Êwie˝y sok marchwiowy rozla∏ si´ na szerszy rynek. Dzisiaj mo˝na go
znaleêç w ponad 7 tysiàcach sklepów w ca∏ej Polsce. Sieç dystrybucji sk∏ada
si´ z 11 oddzia∏ów, których zadaniem jest dostarczanie soków bezpoÊrednio
do punktów zbytu. Nie jestem ju˝ w stanie samodzielnie zarzàdzaç firmà
i kierowaç sprzeda˝à, jak to robi∏em jeszcze cztery lata temu. Teraz mam od
tego dyrektorów. 

55

Rozdzia∏ IX



NajeÊç si´ ma∏à ∏y˝eczkà

Aby przekszta∏ciç Marwit w nowoczesne, skomputeryzowane przedsi´bior-
stwo, potrzebne by∏y du˝e pieniàdze. Zaciàgnà∏em kredyt w Banku Gospodar-
ki ˚ywnoÊciowej. Uda∏o mi si´ równie˝ uzyskaç dop∏at´ z funduszu SAPARD –
otrzyma∏em czterdziestoprocentowy zwrot kosztów budowy ch∏odni do przecho-
wywania warzyw. To zach´ci∏o mnie do dalszego wykorzystywania mo˝liwoÊci,
jakie cz∏onkostwo Polski w UE daje przedsi´biorcom. Zatrudni∏em firm´ dorad-
czà, która pomog∏a mi wype∏niç wnioski. Lada chwila otrzymam kolejne dofi-
nansowanie – tym razem z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Kon-
kurencyjnoÊci Przedsi´biorstw na zwi´kszenie mocy linii produkcyjnych. Nieza-
le˝nie od unijnego wsparcia, moja firma i tak musia∏aby poczyniç inwestycje
w rozwój. Dofinansowanie umo˝liwi∏o jedynie ich przyspieszenie. Inwestycje fi-
nansowane sà tak˝e z bie˝àcych przychodów, których zdecydowana wi´kszoÊç
pozostaje w firmie. Nie korci mnie, ˝eby skonsumowaç swój zysk. Uwa˝am, ze
najeÊç si´ mo˝na tak˝e ma∏à ∏y˝eczkà, tylko potrwa to nieco d∏u˝ej.

Najwi´kszy atut Marwitu – Êwie˝oÊç produktu, jest dla mojej firmy du˝ym
wyzwaniem logistycznym. Sok ma krótki okres trwa∏oÊci, po dwóch dniach
nie nadaje si´ do spo˝ycia, dlatego rozwozimy go we w∏asnym zakresie, bez
poÊrednictwa hurtowników. Codziennie o trzeciej nad ranem z zak∏adu wy-
je˝d˝ajà ci´˝arówki - ch∏odnie, a w centralach regionalnych towar przejmu-
jà samochody dostawcze. Sok ma byç w sklepach z samego rana, tak jak
Êwie˝e bu∏ki czy mleko. Ka˝dy z naszych 150 kierowców odwiedza codzien-
nie oko∏o 60 sklepów. ¸àcznie firmowa flota samochodowa przeje˝d˝a ka˝-
dego dnia oko∏o 15 tysi´cy kilometrów. 

W trosce o jakoÊç surowców do produkcji soków sami zaj´liÊmy si´ upra-
wà marchwi. W∏asne uprawy ze stuhektarowej plantacji pokrywajà 70% po-
trzeb. Reszta jest kontraktowana u pi´çdziesi´ciu rolników – w wi´kszoÊci od
lat sta∏ych dostawców. Wymogi jakoÊci wymusi∏y na nas tak˝e wiele innych
przedsi´wzi´ç produkcyjnych. Praca musi si´ tu toczyç non stop. KiedyÊ po-
walone podczas wichury drzewo przerwa∏o lini´ elektrycznà, odcinajàc za-
k∏ad od pràdu. Produkcja soku by∏a zagro˝ona. A przecie˝ klienta nie ob-
chodzà przyczyny, dla których towar nie pojawi si´ w sklepie. Kupi konku-
rencyjny towar. Dlatego zabezpieczyliÊmy si´, dublujàc newralgiczne ogni-
wa produkcji. Mamy podwójny system pobierania wody, podwójne zasilanie
energetyczne, dublowane sà najwa˝niejsze maszyny. 
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Moda na zdrowie

Dobra jakoÊç produktu i sprawna organizacja nie wystarczy, ˝eby utrzy-
maç pozycj´ na rynku. Staramy si´ reagowaç na potrzeby klienta, z jednej
strony rozszerzajàc asortyment, z drugiej – wprowadzajàc u∏atwienia
w otwieraniu soków, jak na przyk∏ad odkr´cany kapsel. Doceniamy tak˝e
wag´ dzia∏aƒ promocyjnych, budujàcych wizerunek marki. JesteÊmy sk∏on-
ni przeznaczyç na to niema∏e Êrodki, co rzadko si´ zdarza wÊród ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorców. W 2005 roku zleciliÊmy zorganizowanie ogólno-
polskiej kampanii promocyjnej soków marki Marwit profesjonalnej agencji
reklamowej. Promocja sprzeda˝y by∏a wsparta kampanià outdoorowà
w najwi´kszych miastach w Polsce. Wiele akcji promocyjnych kierujemy do
dzieci. Staramy si´ kreowaç mod´ na sportowy styl ˝ycia i odpowiednie,
zdrowe od˝ywianie. Anga˝ujemy si´ w wiele lokalnych imprez sportowych,
na sta∏e sponsorujàc Toruƒski Klub Hokejowy, dru˝yn´ koszykarek i zawod-
ników ˝u˝lowych. Z jednej strony te dzia∏ania umacniajà wizerunek marki,
z drugiej – z po˝ytkiem s∏u˝à lokalnej spo∏ecznoÊci. 
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MGJ to firma rodzinna za∏o˝ona w 1992 roku przez Janin´, Ka-
zimierza i Grzegorza Wejer. Produkuje tarcic´, deski pod∏ogowe
oraz pó∏fabrykaty meblowe. W roku 1995 uruchomi∏a tartak
w LeÊniewie w powiecie puckim. Zatrudnia dziÊ ponad 150 osób.
Eksportuje produkty m. in. do Niemiec, Holandii, Belgii, W∏och,
Japonii i na Litw´.

Janina Wejer

Firm´ mo˝na zbudowaç
na emocjach

RozpoczynaliÊmy dzia∏alnoÊç jako ma∏a firma produkujàca na potrzeby
lokalnego rynku. Po powrocie z pracy za granicà mà˝ zadecydowa∏, ˝e nie
wróci do stoczni na etat. Na Zachodzie nauczy∏ si´ solidnoÊci. Chcia∏ wi´cej
zarabiaç, wi´c alternatywà pozostawa∏a dzia∏alnoÊç na swoim. Postanowi∏
za∏o˝yç zak∏ad produkcji drewna.

Ma∏e przedsi´biorstwo mo˝na zbudowaç na emocjach i na entuzjazmie.
Najwa˝niejszy jest pomys∏, konsekwencja i determinacja, a nie, jak si´ po-
wszechnie uwa˝a, pieniàdze. Trzeba mieç równie˝ du˝o wiary w sukces
i wspieraç to codziennie ci´˝kà pracà. Kiedy firma rozrasta si´, do jej roz-
woju potrzebna jest fachowa wiedza i umiej´tnoÊci. Na pewno na samych
emocjach nie zbuduje si´ kolosa. 

Wiele osób obawia si´ ogromu przeszkód w prowadzeniu w∏asnej firmy.
Je˝eli ktoÊ od poczàtku mno˝y ewentualne problemy, nie b´dzie w stanie
zrobiç pierwszego kroku i nie rozpocznie dzia∏alnoÊci. Z mojego doÊwiad-
czenia wynika, ˝e problemy mo˝na pokonaç niejako z marszu dzi´ki konse-
kwencji i determinacji. Ich rozwiàzywanie staje si´ w ˝yciu przedsi´biorcy
zwyk∏à codziennoÊcià. Z drugiej strony nie mo˝na ich pozostawiç bez reak-
cji, bo wówczas ˝ywot firmy jest krótki. Moje sukcesy w du˝ej mierze wyni-
kajà z umiej´tnoÊci radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 
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Przedsi´biorczoÊç polega na konsekwentnym budowaniu firmy: tworze-
niu i rozwijaniu marki oraz pozycji na rynku. Wymaga rzetelnej obs∏ugi od-
biorców i rozumienia ich problemów, równie˝ p∏atniczych. Wbrew temu, co
si´ mówi i pisze, oznacza te˝ koniecznoÊç zgodnego z prawem, terminowe-
go i skrupulatnego rozliczania si´ z urz´dami. TerminowoÊç nie jest po-
wszechna na naszym rynku. Powinna dotyczyç równie˝ dostawców i klientów
firmy, polegaç na wykonywaniu wspólnie ustalonych p∏atnoÊci na czas.
W naszej bran˝y termin p∏atnoÊci wynosi oko∏o 90 dni, natomiast g∏ówne
zobowiàzania wymagane sà w okresach trzydziestodniowych, co wymaga
ogromnej dyscypliny finansowej. 

Pieniàdze nie sà najwa˝niejsze

UczciwoÊç w biznesie to konsekwentne trzymanie si´ zasad. Nie ma lu-
dzi, którzy ch´tnie p∏acà podatki, ale przecie˝ trzeba je p∏aciç, a one osta-
tecznie potwierdzajà rentownoÊç przedsi´wzi´cia. Polacy êle postrzegajà
przedsi´biorców, gdy˝ przedsi´biorczoÊç nadal kojarzy im si´ z cwaniac-
twem. Wydaje im si´, ˝e prywatny biznes to z∏y i rabunkowy interes. 

Prowadzàc firm´ w pewnym momencie zdaliÊmy sobie spraw´, ˝e sta-
∏o si´ to naszà pasjà, a zarabianie pieni´dzy przesta∏o si´ liczyç tak, jak
na poczàtku. Wiele osób sàdzi, ˝e biznesmeni budujà przedsi´biorstwa
z pazernoÊci, z nienasyconej ˝àdzy pieni´dzy. MyÊl´, ˝e ci, którzy prowa-
dzà biznes wy∏àcznie z ch´ci szybkiego zysku, w koƒcu upadnà. Pieniàdze
to nie wszystko.

Na obecnym etapie to inni liczà za nas pieniàdze. My patrzymy perspek-
tywicznie w przysz∏oÊç, mniej zajmujà nas codzienne rachunki, bardziej za-
stanawiamy si´ na przyk∏ad skàd wziàç Êrodki na konieczne inwestycje. Dzi-
siaj, aby przetrwaç, trzeba si´ rozwijaç, nie wystarczy utrzymywaç pozycji na
rynku. Naczelnà zasadà jest inwestowanie zarobionych pieni´dzy.

Sukcesy sà wspólne

Nasza firma ros∏a powoli. Zorientowa∏am si´, ˝e zak∏ad jest ju˝ du˝y po
z∏o˝eniu informacji do GUS. Pi´ç lat temu zatrudnialiÊmy 20 osób, rok te-
mu – 70, a teraz ju˝ 150. Taki rozwój firmy spowodowa∏ koniecznoÊç wy-
dzielenia pionów, zbudowania struktury organizacyjnej, wyznaczenia pra-
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cownikom zakresów zadaƒ, stworzenia regulaminu oraz systemu wynagra-
dzania. Wielu narz´dzi zarzàdzania wymaga od nas fiskus, ale w kwestiach
zarzàdzania sami musimy wymagaç od siebie. 

Nie stosujemy wobec za∏ogi wojskowego rygoru. Zale˝y nam na partner-
skich relacjach z pracownikami, uwa˝amy, ˝e tylko w ten sposób nawià˝e-
my z nimi dialog. Oceniamy ich przez pryzmat wykonania powierzonych za-
daƒ. Pracownicy oczekujà od nas nie tylko godziwej p∏acy, ale przede
wszystkim satysfakcji z wykonywanej pracy i dobrej atmosfery. Chcà mieç
ÊwiadomoÊç, ˝e sà traktowani jak partnerzy, a nie jak niewolnicy. Ostatnio
Êwi´towaliÊmy dziesi´ciolecie uruchomienia tartaku w LeÊniewie. Zaprosili-
Êmy pracowników i ich rodziny do wspólnej zabawy. By∏ tort, gra w pi∏k´
no˝nà, wspólny wypiek chleba, Êpiewy i taƒce. Wszyscy Êwietnie si´ bawili-
Êmy. Wa˝ne, by umieç wspólnie Êwi´towaç, bo nasze sukcesy sà wspólne –
bez dobrych pracowników nie mielibyÊmy takich wyników.

Powoli zaczynamy myÊleç o odpoczynku. Na
razie jest to kilka dni urlopu rocznie. Gdy firma
by∏a ma∏a i kierowaliÊmy nià osobiÊcie, nie mo-
gliÊmy sobie pozwoliç na taki luksus. D∏ugo
trwa∏o, zanim przekonaliÊmy si´, ˝e nic si´ nie
stanie, jeÊli wyjedziemy. Teraz na posterunku
mo˝e zostaç syn, który wspólnie z nami zarzà-
dza firmà. Czasami trzeba odpoczàç. 

DziÊ nale˝ymy do firm rozpoznawanych na
lokalnym rynku drzewnym. JesteÊmy laure-
atami Gazeli Biznesu za rok 2005 – w kra-
ju na pozycji 226, a w województwie na
19. Dodam, ˝e uczestniczyliÊmy w kon-
kursie po raz pierwszy, bo wczeÊniej
nie mieliÊmy na to czasu. W tym roku
zostaliÊmy te˝ nominowani do nagro-
dy Lidera InnowacyjnoÊci w woje-
wództwie pomorskim. Teraz mamy
zamiar wzmocniç rozpoznawalnoÊç
naszej marki w ca∏ym kraju. Naszym
celem jest budowa du˝ego przedsi´-
biorstwa drzewnego w Polsce. Trzeba
mieç odwag´ mierzyç wysoko. 

61

Rozdzia∏ X



62

Rozmowy o dobrym biznesie



Modesta jest firmà konfekcyjnà za∏o˝onà w 1989 roku w Ozorko-
wie. Zatrudnia 70 osób. Posiada w∏asnà wzorcowni´ i skomputery-
zowany park maszynowy. Szyje na eksport do krajów europejskich,
Rosji i na Daleki Wschód. Ma dwa sklepy firmowe w Moskwie. 

Modesta Rzepecka-Koz∏owska

Nie mog∏abym pracowaç
tylko dla pieni´dzy 

Jestem w∏aÊcicielkà Przedsi´biorstwa Konfekcyjnego MODESTA. Nasze
ubrania kojarzà si´ klientkom ze Êwietnà jakoÊcià. Nie sà tanie, ale s∏u˝à
przez wiele lat. Firm´ budowa∏am samodzielnie od podstaw, mimo i˝ nie
pochodz´ z bran˝y odzie˝owej. WczeÊniej czterokrotnie zmienia∏am rodzaj
dzia∏alnoÊci i to nie z powodu braku zysków. Ka˝dy cz∏owiek pragnie pozo-
stawiç po sobie coÊ trwa∏ego, jakiÊ Êlad. Szuka∏am zatem swojego miejsca
w ˝yciu. Praca wy∏àcznie dla osiàgni´cia profitu nie by∏aby dla mnie spe∏-
nieniem marzeƒ. Lubi´ wyzwania. PodÊwiadomie lubi´ nawet trudnoÊci.
Czasami wydaje mi si´, ˝e sama je stwarzam. 

JesteÊmy firmà bardzo nowoczesnà, wykorzystujemy najnowsze techno-
logie. Czasami wprowadzam coÊ za szybko, chc´ byç pierwsza, póêniej
mam z tym wiele problemów. Tak by∏o z wprowadzeniem programu do kon-
strukcji „Grafis”. Mà˝ myÊla∏, ˝e si´ wycofam, ale by∏am uparta. DziÊ pro-
gram ten nie tylko u∏atwia nam prac´, ale wykszta∏cona przez nas osoba
uczy go na Akademii Sztuk Pi´knych w ¸odzi, gdzie powsta∏a katedra kon-
strukcji komputerowej. 

Aby prowadziç firm´ trzeba mieç wizj´ i byç dobrym organizatorem. Od
kilku lat pracujemy pod zamówienia, a wi´c musimy przygotowaç ofert´ na
minimum szeÊç miesi´cy przed sezonem. Jest to coraz trudniejsze, poniewa˝
tak naprawd´ rynek jest nieprzewidywalny. Nie rzàdzà nim dzisiaj ˝adne re-
gu∏y. Jest to po prostu wyÊcig du˝ych sieci handlowych, a my musimy umieç
si´ w tym odnaleêç nie tylko pod wzgl´dem wzornictwa, ale przede wszyst-
kim ceny. Cena jest dzisiaj najwa˝niejsza, ma∏o kto patrzy na jakoÊç wyro-
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bu. Mam nadziej´, ˝e to minie i w naszym spo∏eczeƒstwie wyroÊnie wykszta∏-
cona i bogata grupa ludzi, która b´dzie wi´cej uwagi przywiàzywa∏a do
swojego wyglàdu – do jakoÊci ˝ycia. 

Produkuj´ odzie˝ dla kobiet doros∏ych, takà z „wysokiej pó∏ki” zarówno
pod wzgl´dem wzornictwa, jak i wykonania. Szyj´ w Polsce, a najwy˝szej ja-
koÊci tkaniny i dodatki kupuj´ w Europie. Zatem moja odzie˝ musi byç dro˝-
sza od produkowanej w Chinach, gdzie robocizna jest taƒsza, a jakoÊç nie-
porównywalnie gorsza. Jednak nie ma na ten temat ̋ adnej informacji, co jest
krzywdzace zarówno dla mnie, jak i nieÊwiadomego klienta. Mimo wszystko
nie narzekam. Dobra organizacja sprawia, ˝e daj´ sobie z tym wszystkim ra-
d´. Firma ma niez∏à kondycj´ finansowà i obecnie nie korzysta z kredytów,
z czego si´ bardzo ciesz´ po dotychczasowych doÊwiadczeniach z bankami. 

Intuicja i zdrowy rozsàdek

W ˝yciu kieruj´ si´ intuicjà i zdrowym rozsàdkiem. Âledz´ zmiany w poli-
tyce gospodarczej kraju, obserwuj´ rynki zagraniczne. Cz´sto bywam za
granicà. Gdy weszliÊmy do UE, zawioz∏am do Berlina grup´ osób z produk-
cji, ˝eby im pokazaç, jak naprawd´ jest w tej Unii. Chcia∏am prze∏amaç ich
strach przed Zachodem, nauczyç poruszania si´ bez znajomoÊci j´zyka. Po-
czàtek nie nale˝a∏ do naj∏atwiejszych, byli onieÊmieleni, ale bardzo szybko
odnaleêli si´ w nowej rzeczywistoÊci. Uczestniczy∏am w wielu misjach gospo-
darczych, spotkaniach z w∏adzami Wschodu i Zachodu. 

Marz´ o tym, aby ¸ódê mia∏a wreszcie gospodarza, aby mo˝na z tym mia-
stem wiàzaç swoje plany, nadzieje, aby mo˝na tu normalnie ˝yç. Chcia∏a-
bym, ˝eby wreszcie ktoÊ zatroszczy∏ si´ o to miasto i nada∏ mu nale˝nà ran-
g´. Najwi´ksza iloÊç hipermarketów w Polsce i strefy ekonomiczne to za ma-
∏o, jak na oÊrodek o wspania∏ych tradycjach kulturowych i przemys∏owych.

Urzàd Miasta to dla mnie przede wszystkim obszerne gmachy przy ul.
Piotrkowskiej oraz nieterminowo przysy∏ane zaproszeniami na ró˝nego ty-
pu imprezy. Najcz´Êciej otrzymuj´ je w dniu spotkania. Moim zdaniem
Urzàd nie ma poj´cia o wielkoÊci bran˝y odzie˝owej w naszym regionie.
Dlatego dla mnie mo˝e nie istnieç, nie przeszkadza mi, ale i nie pomaga.
Jestem dumna z tego, ˝e znajàc osobiÊcie wielu tutejszych prezydentów
i wojewodów, niektórych ponad 30 lat, nigdy nie puka∏am do ich drzwi
w czasie ich urz´dowania.
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Nie lubi´ mediów, bo kreujà rzeczywistoÊç na swojà mod∏´. Moje klientki
nie czytajà prasy bran˝owej, a informacji o trendach w modzie szukajà
w kolorowych pismach. Tam ca∏e artyku∏y poÊwi´cone sà na przyk∏ad zaku-
pom w ciucholandach. Ostatnio pewna gazeta opisywa∏a przyj´cie, na któ-
rym panie z pierwszych stron gazet odkupowa∏y jedna od drugiej stare to-
rebki po 100 z∏. Zastanawia∏am si´, czy nie wys∏aç tego artyku∏u do Urz´-
du Skarbowego. Przecie˝ to propagowanie nielegalnego biznesu. Przykre
jest równie˝ to, ˝e w naszych pismach mnóstwo jest zdj´ç z pokazów zagra-
nicznych projektantów i to nie jest uwa˝ane za kryptoreklam´. Nie znam na-
tomiast przypadku, aby bezinteresownie promowano polskich projektantów. 

Do wszystkiego dosz∏am sama

Najwa˝niejszà si∏à mojej firmy sà pracownicy. Mam fantastycznà za∏og´
i z pe∏nà odpowiedzialnoÊcià mog´ powiedzieç, ˝e nigdy nie przysparza∏a
mi problemów. Bardzo mi na tym zale˝y, ˝eby pracownicy rozwijali si´, pod-
nosili kwalifikacje. Pomagam im w tym równie˝ na terenie firmy. Zorganizo-
wa∏am na przyk∏ad nauk´ j´zyka angielskiego dla wszystkich, którym to si´
mo˝e przydaç w pracy. Ciesz´ si´, kiedy ktoÊ studiuje. Mam nawet dokto-
rantk´, która jest zwiàzana z firmà od trzeciego roku studiów. 

Darz´ ludzi du˝ym zaufaniem. Chcia˝ kilkakrotnie mnie zawiedli, nie
zmieni∏o to mojej postawy. Z za∏o˝enia nie zatrudniam bliskich ani znajo-
mych, przyjmuj´ pracowników bez protekcji. Uwa˝am, ˝e to dobrze s∏u˝y
kontaktom mi´dzyludzkim. W mojej firmie nie ma dyrektorów, majstrów czy
brygadzistów. Tu ka˝dy jest samodzielny i odpowiada za swój odcinek pra-
cy. Ludziom to si´ podoba. Mam Êwietnà grup´ m∏odych fachowców, któ-
rych cz´sto wysy∏am za granic´. Poczàtkowo jeêdzi∏am razem z nimi, wpro-
wadza∏am w Êwiat, uczy∏am. DziÊ je˝d˝à sami, jestem pewna, ˝e beze mnie
wszystko dobrze za∏atwià, a mo˝e lepiej, nieskr´powani mojà osobà. 

Pracuj´ po 12 godzin dziennie, choç nikt mnie do tego nie zmusza.
Szkoda mi czasu na prowadzenie domu, dlatego zatrudniam innych i daj´
im prac´. Wychodz´ z za∏o˝enia, ˝e ka˝dy powinien robiç to, co mu spra-
wia przyjemnoÊç. A ja bardzo lubi´ to, co robi´. Jestem szcz´Êliwa. Nie
znajàc si´ na krawiectwie zbudowa∏am rozpoznawalnà mark´, której nie
musz´ si´ wstydziç. Prowadz´ legalnà dzia∏alnoÊç, wi´c mog´ spaç spokoj-
nie. JeÊli piszà o mnie gazety, to tylko dobrze. Ciesz´ si´ du˝ym szacun-
kiem w Êrodowisku, w którym mieszkam i w którym pracuj´. Mam bardzo
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dobrego m´˝a i pi´kny ogród, o którym zawsze marzy∏am. Mam swoje
klientki i dla nich chc´ pracowaç. Jestem niezale˝na, co dla mnie oznacza
prawdziwà wolnoÊç.

W przysz∏oÊci chcia∏abym przekazaç zak∏ad w zarzàdzanie pracowni-
kom. Nie mam dzieci, a ci´˝ko by∏oby mi go sprzedaç. Do wszystkiego do-
sz∏am sama i jestem z tego dumna. Firma zdoby∏a wszystkie nagrody bran-
˝owe. Jest laureatkà z∏otej statuetki w konkursie „Fair Play”. Ja osobiÊcie te˝
mog´ si´ pochwaliç wieloma wyró˝nieniami. Jestem mi´dzy innymi „¸o-
dziankà Roku”, „Honorowym Obywatelem miasta Ozorkowa”, „Manage-
rem Województwa ¸ódzkiego” czy „Producentem Roku”. Szkoda by∏oby to
wszystko zmarnowaç. 
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Multi-Polska to firma handlowa z siedzibà w Szczecinie za∏o˝ona
w 1991 roku. Posiada sieç 36 sklepów z artyku∏ami RTV-AGD
w zachodniej Polsce. Zatrudnia 250 osób.

Tadeusz Janiak

Zatrudniam
Êwietnych handlowców

Spó∏ka Multi-Polska powsta∏a w poczàtkowym okresie przemian gospo-
darczych, które dotkn´∏y tak˝e i mnie. WczeÊniej by∏em cz∏onkiem zarzàdu
firmy paƒstwowej. Pewnego dnia stanà∏em przed koniecznoÊcià rozpocz´cia
nowego rozdzia∏u w ˝yciu. W 1991 roku postanowi∏em zarejestrowaç w∏a-
snà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Zna∏em bran˝´, w której obecnie dzia∏am.
Mia∏em kontakty z firmami, które by∏y odbiorcami wyrobów mojego dawne-
go przedsi´biorstwa. ¸atwo mi by∏o do nich dotrzeç i zaproponowaç wspó∏-
prac´, czyli rozpoczàç dystrybucj´ sprz´tu RTV-AGD. 

Poczàtkowo zaj´liÊmy si´ handlem hurtowym. Po kilku latach dzia∏alno-
Êci doszliÊmy do wniosku, ˝e to za ma∏o. PrzestawiliÊmy si´ na handel deta-
liczny i zacz´liÊmy otwieraç w∏asne sklepy. Zadecydowa∏a o tym obserwacja
rynku i oczekiwaƒ klientów. Kilkoro dynamicznych ludzi, którzy wspó∏tworzy-
li firm´, zacz´∏o wyje˝d˝aç w teren i tworzyç sieç. RozwijaliÊmy si´ bardzo
szybko – otwieraliÊmy kilka placówek rocznie. Nikt z nas nie posiada∏ wów-
czas wystarczajàcego doÊwiadczenia w bran˝y i specjalistycznej wiedzy. Mu-
sieliÊmy jà szybko uzupe∏niç, a potem sprawdziç w dzia∏aniu. To zadecydo-
wa∏o o naszym sukcesie. OsiàgaliÊmy znakomite wyniki sprzeda˝y, a to
sprawi∏o, ˝e zacz´liÊmy si´ liczyç w bran˝y i zacz´∏a si´ nam przyglàdaç
konkurencja. Z czasem zostaliÊmy najwi´kszym odbiorcà sprz´tu RTV-AGD
w Szczecinie. Poczàtki mieliÊmy bardzo trudne, ale im wi´ksze mieliÊmy pro-
blemy, tym bardziej mobilizowa∏y nas one do dzia∏ania. Po latach okaza∏o
si´, ze spoÊród wielu firm dzia∏ajàcych na naszym terenie, to my pozostali-
Êmy na rynku. Obecnie w 30 miastach pó∏nocno-zachodniej i zachodniej
Polski mamy 36 sklepów. 
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Zadowolony pracownik to zadowolony klient 

Gdy firma si´ rozrasta, wa˝ny jest równomierny rozwój czynników ludz-
kich, zaplecza i stosowanych strategii rynkowych. Wiem, ˝e w mojej firmie
pracujà dobrzy fachowcy, dlatego w wielu sprawach bazuj´ na ich wiedzy
i doÊwiadczeniu. We wszystkich placówkach zatrudniamy w sumie 250
osób. Co roku wyró˝niamy najlepszego kierownika sklepu. Nasi pracowni-
cy uczestniczà w szkoleniach dla handlowców, organizowanych przez pro-
ducentów sprz´tu. Sà one bardzo przydatne, poniewa˝ zapoznajà sprze-
dawców z nowymi technologiami i produktami. Zazwyczaj na takim szkole-
niu na dziesi´ciu uczestników z Polski wyró˝nionych zostaje 3 – 4 naszych
pracowników. Sà z tego bardzo dumni. Dwa razy do roku organizujemy im-
prezy integracyjne. Zdajemy sobie spraw´, ˝e nie ma zadowolonego klien-
ta bez zadowolonego pracownika. 

KiedyÊ zatrudnialiÊmy osoby niepe∏nosprawne, ale musieliÊmy z tego zre-
zygnowaç. W naszej bran˝y zupe∏nie to si´ nie sprawdza. Towar jest sk∏ado-
wany wysoko na pó∏kach, cz´sto sà to doÊç ci´˝kie przedmioty, z którymi
osoby niepe∏nosprawne nie by∏y sobie w stanie poradziç. Poza samà sprze-
da˝à dochodzi jeszcze kwestia przyj´cia towaru i rozprowadzenia go po
sklepie. Wydaje mi si´, ˝e niepe∏nosprawni lepiej sprawdzajà si´ w pracy
biurowej ni˝ w bezpoÊrednim kontakcie z klientami. 

Czasami zdarzajà si´ kradzie˝e towaru, ale mamy skuteczne metody kon-
troli personelu. Wszyscy pracujà na zamierzony wynik i wzajemnie si´ pilnu-
jà. Je˝eli dzieje si´ coÊ niepokojàcego, pierwsza rozmowa dyscyplinujàca jest
rozmowà wewn´trznà. Za∏oga sklepu bierze koleg´ na stron´ i przywo∏uje go
do porzàdku. To nie jest kwestia donoszenia, ale odpowiedzialnoÊci. 

DwadzieÊcia zasad obs∏ugi klienta 

W firmach handlowych reklamacje towarów zdarzajà si´ na porzàdku
dziennym. Miesi´cznie obs∏ugujemy kilka tysi´cy osób, z czego oko∏o 3%
sk∏ada reklamacje. Daje to w przeliczeniu kilkaset osób. Post´powanie re-
klamacyjne jest u nas silnym or´˝em marketingowym. Przyj´liÊmy dwadzie-
Êcia zasad obs∏ugi klienta. Jedna z nich mówi, ˝e reklamacja nie jest pro-
blemem, ale narz´dziem do pozyskiwania klientów. Wed∏ug naszego prze-
liczenia jeden niezadowolony klient spowoduje utrat´ kolejnych dwudziestu,
zaÊ jeden zadowolony przyprowadzi sàsiada.

68

Rozmowy o dobrym biznesie



Zdarza si´ oczywiÊcie, ˝e ludzie wykorzystujà mo˝liwoÊç reklamacji zaku-
pionego towaru. Dzieje si´ tak, gdy towar przechodzi do promocji albo zo-
staje przeceniony i jego cena zmniejsza si´ przyk∏adowo o po∏ow´. Czasa-
mi ludzie próbujà nam wmawiaç, ˝e kupili wadliwy produkt i domagajà si´
zwrotu pieni´dzy. Uwa˝am jednak, ˝e ka˝dy, kto chce reklamowaç zakupio-
ny towar, musi byç obs∏u˝ony.

Innà sprawà jest interpretacja przepisów ustawy konsumenckiej, które sà
doÊç nieczytelne. Wielu przedsi´biorców t∏umaczy je z korzyÊcià dla siebie.
Konkurencja sprzedany towar obejmuje pó∏rocznà ochronà gwarancyjnà,
podczas gdy obecnie gwarancja na artyku∏y RTV-AGD powinna zasadniczo
obowiàzywaç przez okres dwóch lat. 

NastawiliÊmy si´ na wymagajàcego odbiorc´. Poczàtkowo klienci myÊle-
li, ˝e ze wzgl´du na wystrój w naszych sklepach musi byç bardzo drogo.
Dopiero potem przekonali si´, ˝e tak nie jest. Obecnie mamy bardzo po-
wa˝nà konkurencj´, która wydaje ogromne pieniàdze na agresywnà rekla-
m´. Nie mo˝emy przeznaczç na promocj´ takich kwot, dlatego musimy
konkurowaç w inny sposób. Stosujemy du˝o promocji. Cz´sto w naszych
sklepach wybrane towary trafiajà do oferty specjalnej, a to oznacza, ˝e
mo˝na je kupiç po atrakcyjnej cenie.

PostawiliÊmy na bardzo dobrze wyszkolonà kadr´. Moi handlowcy mu-
szà wiedzieç wszystko o sprz´cie, który sprzedajà. Klienci cz´sto przycho-
dzà do nas tylko po to, ˝eby dowiedzieç si´ wszystkiego o produkcie, któ-
ry potem kupujà gdzie indziej. Edukujemy klientów dla konkurencji. JeÊli
dobrze ich obs∏u˝ymy, nawet nic nie sprzedajàc, to ci klienci do nas wrócà. 
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Natural Chemical Products jest bydgoskim producentem pianki
poliuretanowej. Istnieje od 1990 roku. Poczàtkowo by∏a to spó∏ka
z obcym kapita∏em, obecnie firma jest ca∏kowicie polska. Zatrud-
nia 85 osób. 

Leonard Szczepkowski 

UratowaliÊmy firm´
dzi´ki fachowoÊci

Na poczàtku lat 90. tak jak wi´kszoÊç Polaków by∏em zachwycony Zacho-
dem. Poczàtki naszej dzia∏alnoÊci zwiàzane sà ze Êredniej wielkoÊci firmà bry-
tyjskà – utworzyliÊmy spó∏k´ joint venture z 50% udzia∏em obcego kapita∏u.
Stàd wzi´∏a si´ tak˝e obcoj´zyczna nazwa firmy, której potem nie chcieliÊmy
ju˝ zmieniaç. Zawarty z Brytyjczykami kontrakt by∏ dla nas korzystny i widzie-
liÊmy potrzeb´ jego realizacji. Jednak mieliÊmy zastrze˝enia do samych
wspólników. Krytycznie przyglàdaliÊmy si´ ich sposobowi prowadzenia pro-
dukcji, aplikacji koƒcowego wyrobu, a tak˝e metodom zarzàdzania firmà.
Z trudem wypracowywaliÊmy uzgodnienia satysfaktujàce obydwie strony. Byç
mo˝e zagraniczny partner liczy∏ na naszà niekompetencj´, chocia˝ posiada-
liÊmy d∏ugoletnià praktyk´, a nasze produkty by∏y dost´pne na Êwiatowych
rynkach. Zbyt du˝e rozbie˝noÊci nie s∏u˝à rozwojowi biznesu. Stàd po kilku
latach wspó∏pracy nasze drogi rozesz∏y si´. Obecnie firma jest w 100% pol-
ska. Zajmuj´ w niej stanowisko dyrektora zarzàdzajàcego. 

W poczàtkowym okresie dzia∏alnoÊci realizowaliÊmy pomys∏ wspólników
z zagranicy, aby produkowaç surowce chemiczne na bazie oleju rzepako-
wego. By∏a to bardzo ciekawa i intratna rzecz. Podstaw´ produkcji stanowi∏
surowiec rolniczo odnawialny, nie pochodzàcy z przetwórstwa petroche-
micznego, a zawierajàcy jedynie jego dodatki. Z tego komponentu produ-
kuje si´ ró˝nego rodzaju pianki. NastawiliÊmy si´ na produkcj´ na potrzeby
budownictwa i zaciàgn´liÊmy kredyt na zakup aparatury. Ale na poczàtku lat
90. w polskim budownictwie panowa∏a stagnacja. Materia∏y izolacyjne naj-
nowszej generacji nie cieszy∏y si´ zainteresowaniem, popyt równie˝ nie na-
straja∏ optymistycznie. 
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Uratowa∏a nas elastycznoÊç – szybka zmiana jednego produktu na
drugi. Na wypadek niepowodzenia g∏ównej inwestycji pewnà cz´Êç kredy-
tu inwestycyjnego przeznaczyliÊmy na zakup urzàdzenia do produkcji pian-
ki elastycznej. To urzàdzenie sta∏o si´ g∏ównym êród∏em naszego utrzyma-
nia. W tym czasie znaczna cz´Êç zachodnich firm meblowych otwiera∏a fa-
bryki w Polsce. Produkcja mebli by∏a bardzo intensywna, a to oznacza∏o
du˝e zapotrzebowanie na piank´ elastycznà. Tym razem uda∏o si´ nam
trafiç z produktem. 

Obecnie piank´ na potrzeby meblarstwa wytwarzajà tak˝e inne firmy.
Mamy ogromnà konkurencj´, a rynek jest nasycony. Niektóre firmy z naszej
bran˝y sà notowane równie˝ na rynkach Êwiatowych. Rocznie w Polsce pro-
dukuje si´ ponad 85 tysi´cy ton pianki, z czego my wytwarzamy jedynie
1.6 tysiàca ton. Nasz udzia∏ w rynku jest niewielki. Teoretycznie w ogóle nie
powinniÊmy istnieç, a jednak nam si´ to udaje. 

Systematyczne wprowadzanie innowacji

Naszym podstawowym produktem jest pianka poliuretanowa. Produku-
jemy jà w 20 rodzajach. W ofercie mamy tak˝e pianki grzybo- i bakterio-
bójcze z certyfikatem szwajcarskiej firmy Sanitized A. G. Staramy si´ zawsze
wyprzedzaç konkurencj´. Wprowadzamy najnowsze generacje pianek poli-
uretanowych. Takie podejÊcie sprawdzi∏o si´ w przypadku pianki klasycznej,
a teraz potwierdza si´ w zapotrzebowaniu na piank´ wysokoelastycznà, wy-
korzystywanà do produkcji komfortowych mebli. Na zachodzie popularna
staje si´ w tej chwili pianka trudnopalna. My te˝ ju˝ takà produkujemy, ma-
my na nià certyfikaty brytyjskiego laboratorium FIRA. Od niedawna jesteÊmy
tak˝e producentem pianki termoplastycznej do najnowszej generacji mate-
racy. Jej innowacyjnoÊç polega na uplastycznianiu si´ pod wp∏ywem ciep∏a
ludzkiego cia∏a, co zwi´ksza komfort i zapobiega odle˝ynom.

Uwa˝am, ˝e konkurencja dobrze wp∏ywa na rozwój firmy. Biznes prowa-
dzony na zasadach dziewi´tnastowiecznego kapitalizmu, kiedy to przedsi´-
biorca zwalcza∏ konkurencj´, zupe∏nie nie ma dziÊ racji bytu. Bardzo wa˝-
ny jest kontakt, a nawet wspó∏praca rywalizujàcych ze sobà firm. Ma to
znaczenie ze wzgl´du na wzajemnà ochron´ przed nieuczciwymi klientami.
Nasza firma ma wielu konkurentów, ale ze wszystkimi próbujemy ˝yç
w przyjaêni. 
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Indywidualne podejÊcie do pracowników 

Z∏y wizerunek przedsi´biorców bierze si´ w du˝ej mierze stàd, ˝e sà to lu-
dzie energiczni i sk∏onni do ryzyka. Wa˝ne, ˝eby pragnienie zysku czy
oszcz´dnoÊci nie prowadzi∏o do nieuczciwych rozwiàzaƒ obni˝ajàcych ja-
koÊç wyrobów. Dzia∏ania takie prowadzà najcz´Êciej do obni˝enia rangi ca-
∏ej bran˝y, a wówczas traci si´ zaufanie u odbiorców. 

Prowadzenie biznesu to obok wielu innych wa˝nych spraw tak˝e inwesty-
cja w dobrych ludzi. Trzeba przyjàç wartoÊci, które si´ sprawdzajà i wpro-
wadzaç je w firmie. Przedsi´biorca powinien umieç przewidzieç drog´ roz-
woju zdolnych pracowników i daç im mo˝liwoÊci realizowania si´. Staramy
si´ pomagaç dobrym fachowcom. Okazuje si´, ˝e to daje efekty, a ludzie to
doceniajà. Z doÊwiadczenia wiem, ˝e nawet w najwi´kszym nat∏oku zaj´ç
trzeba znaleêç chocia˝ kilka minut na indywidualnà rozmow´ z pracowni-
kiem i pomóc mu w za∏atwieniu problemów. Trzeba si´ tego nauczyç. 
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NetSprint.pl to warszawska firma, która stworzy∏a ca∏kowicie pol-
skà wyszukiwark´ internetowà o takiej samej nazwie. Istnieje od
2000 roku, zatrudnia 30 osób. W marcu 2006 roku firm´ kupi∏
norweski koncern medialny Orkla Media. 

Artur Banach

Skazani
na odpowiedzialnoÊç

Firm´ powo∏a∏o do ˝ycia dwóch m∏odych informatyków, Kamil Nagrodzki
i Tomasz Skalczyƒski. Obserwujàc sukcesy podobnych produktów na Êwie-
cie postanowili stworzyç ca∏kowicie polskà wyszukiwark´ internetowà. Za-
cz´li szukaç wspólników doÊwiadczonych w prowadzeniu biznesu i mogà-
cych zainwestowaç kapita∏. Na poczàtek potrzebna by∏a niebagatelna suma
150 tysi´cy z∏otych, która mia∏a pozwoliç na wytworzenie produktu i prze-
trwanie kilku nast´pnych miesi´cy potrzebnych na rozruch.

Chcàc wejÊç na rynek z innowacyjnym produktem trzeba wyczuç w∏a-
Êciwy moment. NetSprint startowa∏ w 2000 roku, czyli w czasie, gdy wi´k-
szoÊç firm chcia∏a zaistnieç w Internecie. Przewidywania, ˝e w najbli˝szym
czasie wyszukiwanie stanie si´ jednà z najpopularniejszych czynnoÊci
u˝ytkowników sieci, okaza∏y si´ trafione. We w∏asnym zakresie wykona-
naliÊmy prace przygotowawcze majàce na celu oszacowanie rentownoÊci
przedsi´wzi´cia. Pomog∏o to nam w realnej ocenie sytuacji, poniewa˝ po-
czàtki dzia∏alnoÊci firmy przypad∏y na okres gigantycznego kryzysu, któ-
ry utrudnia∏ wprowadzenie na rynek tak innowacyjnego produktu, jakim
jest wyszukiwarka.

Pierwszy klient pojawi∏ si´ dopiero po dziewi´ciu miesiàcach dzia∏alnoÊci.
By∏ nim portal Hoga. Uda∏o si´ wi´c sprzedaç produkt, ale nie za takie pie-
niàdze, jakich si´ spodziewaliÊmy. Okres hossy internetowej wówczas ju˝
minà∏, byliÊmy wi´c troch´ spóênieni z naszà ofertà. Mimo to zysk pozwoli∏
na sfinansowanie dzia∏alnoÊci firmy przez nast´pny okres.
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Poczàtkowe plany sprzeda˝y licencji na u˝ytkowanie produktu zupe∏nie
si´ nie powiod∏y, poniewa˝ na rynku by∏o za ma∏o pieni´dzy. Zacz´liÊmy
wi´c oferowaç linki sponsorowane. Wkrótce potem uda∏o si´ nawiàzaç
wspó∏prac´ z Wirtualnà Polskà, drugim najpopularniejszym polskim porta-
lem. To znacznie wzmocni∏o nas finansowo. 

Zespó∏ pasjonatów

Dzisiaj firma rozwija si´ w tempie 100% rocznie i stale rozszerza swojà
ofert´. Poza portalem WP, internauci mogà korzystaç z serwisu NetSprint.pl
w ponad 140 du˝ych serwisach internetowych. Nasze us∏ugi dost´pne sà tak-
˝e na Litwie. W tej chwili mamy prawie 700 klientów, z którymi najcz´Êciej
budujemy dobre, d∏ugofalowe relacje. Bez nich nasza firma nie mog∏aby ist-
nieç. Chcàc zatrzymaç ich przy sobie, musimy post´powaç wobec nich uczci-
wie i odpowiedzialnie. Stwierdzenie to odnosi si´ tak˝e do naszych pracow-
ników, którzy dla firmy stanowià bezcennà wartoÊç ze wzgl´du na technolo-
giczne zaawansowanie naszych produktów. Koszt zdobycia i wyszkolenia no-
wej kadry jest ogromny, dlatego w dobrze poj´tym interesie firmy jest dbanie
o istniejàcy zespó∏. Rozumiem przez to stwarzanie mo˝liwoÊci rozwoju, ale
przede wszystkim zbudowanie uczciwych i partnerskich relacji w firmie.

Du˝a cz´Êç pracowników to pasjonaci wyszukiwania. To bardzo wa˝ne.
Bez tego nie ma szans na rozwój tak skomplikowanych produktów, jakie sà
w ofercie NetSprintu. JeÊli pracownicy sà zaanga˝owani w to, co robià, po-
trafià daç z siebie znacznie wi´cej. To procentowa∏o równie˝ w trudnym dla
nas momencie, gdy wspólnie podj´liÊmy decyzj´ o czasowym ograniczeniu
wynagrodzenia wszystkich cz∏onków zespo∏u, w tym tak˝e zarzàdu.

Duch przedsi´biorczoÊci

Motywacjà do pracy jest przywiàzanie do tego, co si´ tworzy. Ja do Net-
Sprintu trafi∏em po roku istnienia firmy jako student SGH, który przyszed∏ na
praktyk´. Wkrótce potem zosta∏em managerem, a obecnie jestem prezesem
i wspó∏w∏aÊcicielem. Chocia˝ nie tworzy∏em firmy od podstaw, czuj´ si´ z nià
bardzo zwiàzany. NetSprint traktuj´ jak w∏asne dziecko. W biznesie znala-
z∏em si´ g∏ównie dzi´ki w∏asnym zainteresowaniom. Na studiach zdoby∏em
wiedz´ podpartà elementami praktyki, ale poza tym sam na w∏asnà r´k´
chcia∏em zg∏´biç realia prowadzenia biznesu. W tej chwili dzi´ki NetSprin-
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towi staram si´ u∏atwiç studentom konfrontacj´ z przedsi´biorczoÊcià. Jed-
nà z naszych ulubionych form aktywnoÊci jest wspó∏praca z Ko∏em e-Biznesu
na SGH. Przychodzimy tam, opowiadamy o stosowanej przez nas metodo-
logii, a studenci uczestniczà w naszych projektach badawczych. OczywiÊcie
polepszamy dzi´ki temu wizerunek firmy, ale równie wa˝nym celem jest dla
nas rozwijanie ducha przedsi´biorczoÊci w m∏odych ludziach.

Prowadzenie firmy to znacznie wi´cej ni˝ napisanie biznes planu. Ju˝
w szkole Êredniej na lekcjach przedsi´biorczoÊci uczniowie powinni mieç
mo˝liwoÊç za∏o˝enia i poprowadzenia firmy na prób´, oczywiÊcie pod kon-
trolà nauczyciela prowadzàcego ten przedmiot. Powinni mieç do dyspozycji
okreÊlonà pul´ pieni´dzy, którymi mogliby dysponowaç – przynajmniej na
papierze – i staraç si´ osiàgaç za∏o˝one cele. Dzi´ki temu ju˝ tak wczeÊnie
mogliby sprawdziç, czy si´ do takiej dzia∏alnoÊci nadajà i czy ich to pasjo-
nuje. By∏oby im wtedy ∏atwiej dokonaç pewnych ˝yciowych wyborów i odpo-
wiednio ukierunkowaç swojà edukacj´. 
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Novol to poznaƒski producent materia∏ów do renowacji pow∏ok
lakierniczych. Na rynku dzia∏a od 28 lat. Jest najwi´kszym polskim
producentem szpachlówek poliestrowych. Eksportuje do krajów
prawie ca∏ej Europy, g∏ównie do paƒstw Êrodkowo- i wschodnio-
europejskich. Ma fili´ w Rosji. 

Piotr Nowakowski

Firma nie na kredyt

W za∏o˝eniu firmy pomóg∏ nam przypadek. Znajomy uszkodzi∏ po˝yczony sa-
mochód i przyszed∏ po pomoc do mojego wspólnika, który by∏ wtedy asystentem
na Politechnice Poznaƒskiej, zna∏ si´ na przetwórstwie tworzyw sztucznych i wy-
produkowa∏ na zamówienie mas´ szpachlowà. Szpachlówka okaza∏a si´ rewe-
lacyjna, nawet pilnikiem nie da∏o si´ jej wyszlifowaç. Podobne mo˝na by∏o kupiç
tylko w Pewexie za du˝e pieniàdze. PostanowiliÊmy wi´c zajàç si´ produkcjà ta-
kiego materia∏u. By∏ koniec lat siedemdziesiàtych i mieliÊmy problemy ze zdoby-
ciem sk∏adników. Pami´tam, ˝e jeêdziliÊmy po 5 kilo surowca a˝ do Katowic. 

W 1978 roku mieliÊmy na starcie 10 tysi´cy z∏otych. W rozwój firmy sta-
raliÊmy si´ inwestowaç wy∏àcznie w∏asne Êrodki. Tylko raz wzi´liÊmy niewiel-
ki kredyt w banku rzemieÊlniczym. Nie lubi´ kredytów, bo po˝ycza si´ cudze
pieniàdze, a oddaje w∏asne, i to z odsetkami. Poza tym uwa˝am, ˝e jeÊli nie
ma si´ gwarancji szybkiego zwrotu kredytowanej inwestycji, lepiej rozwijaç
si´ krok po kroku. Tak by∏o w naszym przypadku. PostanowiliÊmy bez kre-
dytu zrobiç mniej, ale bezpieczniej. W tamtych czasach ∏atwiej by∏o rozwijaç
interes bez kapita∏u i bez po˝yczek. Sprzedawa∏o si´ wszystko. Z powodu
braku konkurencji odnosiliÊmy kilkukrotnie wi´kszy zysk, nawet do
250 – 300 %. I to pomimo faktu, ˝e wyrabialiÊmy produkty niszowe.

GdybyÊmy zaczynali w dzisiejszych warunkach, pewnie by si´ nam nie
uda∏o. Poczàtkujàcy przedsi´biorca, jeÊli nawet zdecyduje si´ na zaciàgni´-
cie po˝yczki, ma niewielkie szanse na jej uzyskanie. Kredyty sà udzielane na
podstawie zabezpieczeƒ, a firmy zaczynajàce dzia∏alnoÊç nie majà co daç
w zastaw. Przyda∏oby si´ na rynku wiecej funduszy por´czeniowych, jest ich
stanowczo za ma∏o. 
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Przed za∏o˝eniem firmy by∏em dyrektorem w paƒstwowej firmie. We w∏a-
snym warsztacie musieliÊmy zakasaç r´kawy i w∏asnor´cznie zabraç si´ za
produkcj´. ChcieliÊmy jak najszybciej rozwinàç przedsi´biorstwo, aby nie
mieç przez ca∏e ˝ycie pobrudzonych ràk. Zacz´liÊmy coraz wi´cej produko-
waç, mieliÊmy pracowità za∏og´, wydajne maszyny, dobry produkt i umiej´t-
noÊç poruszania si´ po rynku. Zakup coraz wi´kszej iloÊci surowców da∏
mam argument, aby zmusiç dostawców do obni˝enia cen. PrzenieÊliÊmy si´
do dziesi´ç razy wi´kszej siedziby, bo stara p´ka∏a w szwach. ByliÊmy oszo-
∏omieni szybkoÊcià rozwoju i wielkoÊcià firmy. 

PostanowiliÊmy skierowaç ekspansj´ na obce rynki. DziÊ nasze produk-
ty znaleêç mo˝na na Litwie, ¸otwie, Ukrainie i w Estonii. Puszki z logo
Nowol stojà na tak˝e na pó∏kach rosyjskich sklepów, choçby we W∏adywo-
stoku. Z roku na rok sprzeda˝ roÊnie o 20%, zgodnie z politykà ciàg∏ego
rozwoju firmy. W latach 90. próbowaliÊmy wprowadziç nasz produkt na
rynek niemiecki. Jako bezimienny zosta∏ dobrze oceniony, ale nie przyjà∏
si´, kiedy si´ okaza∏o, ˝e jest produkowany na wschód od Odry. Teraz sy-
tuacja si´ odwróci∏a. W Niemczech otwieramy fili´, nasze produkty sà tam
bardzo ch´tnie kupowane z uwagi na dobrà jakoÊç i nieznacznie ni˝szà
od niemieckich cen´. 

Nasz pracownik, nasz partner

Mamy zasad´, aby nie oszukiwaç pracowników. Od nich oczekujemy te-
go samego. Nie zgadzamy si´ ze stwierdzeniem, ˝e pracownik i pracodaw-
ca stojà po dwóch stronach barykady, nale˝à do zwalczajàcych si´ Êwiatów.
Pracowników traktujemy jak partnerów. Na poczàtku istnienia firmy jadali-
Êmy z nimi drugie Êniadania. DziÊ nie jest to mo˝liwe, poniewa˝ w ca∏ej Pol-
sce pracuje u nas oko∏o 400 osób. Przy tak du˝ym zatrudnieniu nie znamy
wszystkich pracowników z nazwiska, chocia˝ rozpoznajemy ich twarze pod-
czas wspólnych wyjÊç, na przyk∏ad na basen. Zatrudniamy wy∏àcznie na
podstawie umów o prac´. Uwa˝amy, ˝e to w∏aÊciwy sposób traktowania lu-
dzi, a tak˝e element budujàcy zespó∏. Taka otwarta polityka powoduje, ˝e
nie ma w Novolu fluktuacji kadr, ludzie ch´tnie do nas przychodzà. 

Miarà niezadowolenia personelu jest zwykle ch´ç do tworzenia zwiàzków
zawodowych. U nas nie by∏o potrzeby, aby je zak∏adaç. Mamy szczególny
sposób wynagradzania pracowników: pensje zale˝à od wyników firmy.
Wi´ksze obroty oznaczajà wi´ksze zarobki i na odwrót. Raz na kwarta∏ do-
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konywana jest korekta tych wspó∏czynników. Dyrektorzy oceniajà swoich lu-
dzi w dziale. System ten Êwietnie reguluje stosunki wewnàtrz grupy. Pracow-
nicy pilnujà si´ nawzajem i dbajà o to, aby nikt si´ nie obija∏. 

Podzieliç si´ zyskiem

W∏aÊciciel firmy powinien byç odpowiedzialny za to, co si´ dzieje we-
wnàtrz niej i na zewnàtrz. KiedyÊ byliÊmy firmà joint venture, co wiàza∏o si´
z mo˝liwoÊcià otrzymania zwolnieƒ podatkowych, które przeznaczaliÊmy na
rozwój przedsi´biorstwa. Póêniej zyskaliÊmy status zak∏adu pracy chronio-
nej. Dzi´ki temu mogliÊmy w∏o˝yç du˝e pieniàdze w rozwój firmy, a jedno-
czeÊnie zatrudniç nowych pracowników. Chocia˝ w koƒcu zrezygnowaliÊmy
z tego statusu ze wzgl´du na zbyt du˝e obcià˝enia administracyjne, nie
zwolniliÊmy ˝adnego niepe∏nosprawnego pracownika. Nadal zatrudniamy
ich 30, pomimo ˝e wi´cej nas kosztujà, ni˝ przynoszà dochodów. Ostatnio
zostaliÊmy laureatem etapu regionalnego konkursu LODO¸AMACZE 2006
w kategorii „Otwarty Rynek” za szczególnà wra˝liwoÊç spo∏ecznà i odpowie-
dzialnà polityk´ personalnà uwzgl´dniajàcà potrzeby osób niepe∏nospraw-
nych. Uwa˝amy, ˝e w biznesie nale˝y si´ dzieliç z innymi wypracowanym zy-
skiem. I nie muszà to byç du˝e pieniàdze. DziÊ ma∏e firmy w Poznaniu
wspierajà na przyk∏ad jad∏odajnie dla ubogich. Odpowiedzialny biznes po-
lega na tym, ˝eby wykorzystaç przepisy tak, aby zarobiç, a tym, którzy nam
w tym pomagajà, zapewniç stabilnà przysz∏oÊç. 
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Firma OS3 Multimedia to jedna z najwi´kszych agencji interak-
tywnych w Polsce. Specjalizuje si´ w budowaniu wizerunku i two-
rzeniu trwa∏ych wi´zi z otoczeniem poprzez Internet i nowe media.
W ramach struktur grupy medialnej OS3 group zatrudnia 80 osób.
Ma biura w Warszawie, Rybniku i w Nowym Jorku. 

Tomasz Pruszczyƒski

Wszyscy jesteÊmy
pasjonatami

Zak∏ada∏em firm´ z moim wspólnikiem i przyjacielem 10 lat temu.
Jeszcze podczas studiów wpadliÊmy na pomys∏ za∏o˝enia agencji zajmu-
jàcej si´ marketingiem interaktywnym i budowaniem wizerunku klientów
za pomocà nowych mediów. Wówczas takie podejÊcie do marketingu by-
∏o w Polsce lekkà futurologià. Bardzo jednak chcieliÊmy si´ tym zajmowaç,
bo obok komputerów i Internetu, pasjonowa∏a nas reklama i komunika-
cja firm z otoczeniem.

W tworzeniu firmy pomaga∏a nam pasja i oddani pracownicy. Pracowa-
liÊmy po wiele godzin dziennie. GdybyÊmy nie mieli tego entuzjazmu, nie
uda∏oby si´. Wielu aspektów biznesu, w tym zaanga˝owania spo∏ecznego,
uczyliÊmy si´ na w∏asnych doÊwiadczeniach. Po dziesi´ciu latach dzia∏alno-
Êci naszej agencji na rynku obserwujemy, jak wraz z nami rozwinà∏ si´ mar-
keting interaktywny w Internecie. Nowa technologia, szeroki dost´p do sie-
ci oraz ÊwiadomoÊci mo˝liwoÊci tego medium otwiera z miesiàca na miesiàc
nowe mo˝liwoÊci. 

Internet to miejsce pracy

Zajmujemy si´ tworzeniem wizerunku internetowego i budowaniem trwa-
∏ych wi´zi poprzez Internet i nowe media. Tworzymy strony internetowe, pro-
wadzimy kampanie reklamowe w sieci, budujemy wirtualne spo∏ecznoÊci,
doradzamy, jak poprawiç komunikacj´ z otoczeniem z wykorzystaniem In-
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ternetu. Naszymi klientami sà mi´dzynarodowe korporacje, polskie firmy
oraz zagraniczne koncerny. Mamy pracownie w Rybniku, biuro handlowe
w Warszawie i w Nowym Jorku. Stany Zjednoczone to kolebka Internetu.
Tam powstajà nowe trendy, technologie, które po 2-3 latach wdra˝ane sà
w Europie. Dlatego bacznie obserwujemy ten rynek, a obecnoÊç na nim po-
maga nam tak˝e w pozyskiwaniu mi´dzynarodowych klientów.

W zarzàdzaniu firmà bardzo istotny okaza∏ si´ klarowny podzia∏ zadaƒ
pomi´dzy wspólnikami. Mamy za sobà okres wzrostu o 400-500% rocznie.
Nasz rozwój polega teraz nie tylko na zdobywaniu coraz to nowych klien-
tów, ale na oferowaniu im lepszej, bardziej kompleksowej obs∏ugi. Tworzy-
my nowe dzia∏y, pog∏´biamy kompetencje. Oferujemy wysokà jakoÊç
i gwarancj´ bezpieczeƒstwa. Nie eksperymentujemy na naszych zlecenio-
dawcach. U˝ywamy sprawdzonych narz´dzi. Widzimy te˝, ˝e nastawienie
klientów wobec Internetu si´ zmienia, zwi´ksza si´ ich ÊwiadomoÊç
mo˝liwoÊci tego medium oraz korzyÊci z reklamowania si´ w sieci. Intere-
suje ich przede wszystkim, jak optymalnie wydaç tam pieniàdze i jakà cz´-
Êcià ca∏ej kampanii powinien byç Internet.

Bardzo istotne w pracy sà moim zdaniem relacje w zespole. OsobiÊcie
nie chcia∏bym pracowaç dla szefa, którego nie szanowa∏bym. Mam nadzie-
j´, ˝e sam jestem szanowanym prze∏o˝onym. U pracowników z kolei ceni´
samodzielnoÊç i odpowiedzialnoÊç. Nasza sytuacja jako pracodawców jest
dobra, poniewa˝ ludzie, którzy u nas pracujà, sà pasjonatami, tak jak my.
Anga˝ujà si´ nie tylko z obowiàzku, lecz przede wszystkim z potrzeby two-
rzenia. To ich pasja. Stanowimy zespó∏ wspólnie pracujàcy nad projektami,
dlatego wÊród kryteriów wyboru pracowników istotne sà nie tylko ich kom-
petencje i doÊwiadczenie, ale tak˝e postawa wobec innych. Nie przyjà∏bym
do pracy osoby nieetycznej.

Wspó∏praca z miastem

Korzenie naszej firmy sà w Rybniku. Chocia˝ po czterech latach dzia∏al-
noÊci za∏o˝yliÊmy oddzia∏ handlowy w Warszawie, skàd jest wi´kszoÊç na-
szych klientów, to zachowaliÊmy siedzib´ i pracowni´ na Âlàsku. Wiemy, ˝e
aby zach´ciç dobrych pracowników z innych miast do przyjazdu do nas do
pracy, musimy oferowaç im dobre warunki. Aplikujà do nas ludzie z ca∏ej
Polski, a nawet z innych krajów europejskich. Mamy poczucie, ˝e w ten spo-
sób przyczyniamy si´ do rozwoju biznesu w naszym mieÊcie i regionie. 
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Na co dzieƒ uczestniczymy w przedsi´wzi´ciach majàcych na celu
wspieranie miasta. W naturalny sposób wnosimy w otoczenie wartoÊç do-
danà p∏ynàcà z naszej dzia∏alnoÊci: poczàwszy od wspierania placówek
medyczno-opiekuƒczych przez akcje wolontariatu pracowniczego po two-
rzenie wirtualnych spo∏ecznoÊci ludzi zwiàzanych z naszym miastem. Dla
jego mieszkaƒców stworzyliÊmy portal Rybnik.com.pl. Po pi´ciu latach
dzia∏alnoÊci portal ma 50 tysi´cy u˝ytkowników, a w mieÊcie jest 150 tysi´-
cy mieszkaƒców. Serwis ten sta∏ si´ niezale˝nym medium nie tylko dla lu-
dzi z Rybnika, ale tak˝e ca∏ego regionu. Ka˝dy mo˝e si´ tam wypowie-
dzieç, to prawdziwe forum wymiany informacji. Po kilku latach portal za-
czà∏ na siebie zarabiaç: powsta∏ dzia∏ redakcyjny, dzia∏ sprzeda˝y reklam.
Dzi´ki niemu promujemy Rybnik na zewnàtrz. Uwa˝am, ˝e sieç jest ideal-
nym sposobem na przyciàganie turystów i inwestorów do miasta.

Praca dla innych

Kilka lat temu do naszych drzwi zacz´∏o pukaç wiele instytucji z proÊbà
o pomoc. W naturalny sposób zacz´liÊmy wspieraç organizacje pozarzàdowe
w tworzeniu wizerunku firm w Internecie. Instytucje te majà bowiem znikome
bàdê zerowe bud˝ety na promocj´ oraz rozwój komunikacji marketingowej.
Pomagajàc im przyczyniamy si´ do rozwoju Êrodowisk, w których dzia∏ajà
znacznie skuteczniej, ni˝ poprzez dzia∏ania bezpoÊrednie. Tak powsta∏ pro-
gram „Dajemy w´dk´, a nie ryb´”. Pomagamy kilku fundacjom, m. in: Amne-
sty International, SOS dla dzieci, Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W t´ pra-
c´ spo∏ecznà zaanga˝owani jesteÊmy nie tylko my – szefowie, ale te˝ nasi pra-
cownicy, którzy wykonujà jà w godzinach, a cz´sto i po godzinach pracy. Od-
bywa si´ to z korzyÊcià dla obu stron – pomagamy innym, ale te˝ coÊ zysku-
jemy. ÂwiadomoÊç, ̋ e wspólnie do∏o˝yliÊmy cegie∏k´ do niwelowania wa˝nych
problemów spo∏ecznych, daje nam ogromnà satysfakcj´ i integruje zespó∏. 

Uczciwy biznes to moja zasada

JesteÊmy cz∏onkami Stowarzyszenia Marketingu BezpoÊredniego, które agi-
towa∏o za wprowadzeniem ustawy o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà.
Moim zdaniem zrzeszanie si´ w bran˝owych stowarzyszeniach jest dobrà dro-
gà dla firm Êredniej wielkoÊci, by tworzyç standardy bran˝owe. W naszym imie-
niu stowarzyszenie takie wyst´puje przed w∏adzami ró˝nych szczebli i lobuje
w naszym imieniu. To jest uczciwe dzia∏anie na rzecz obrony naszych interesów.
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W sferze skodyfikowania pracy agencji reklamowych zrobiono wa˝ny
krok naprzód: powsta∏ kodeks post´powania dotyczàcy udzia∏u w przetar-
gach przez Stowarzyszenie Agencji Reklamowych. Na tym jednak si´ nie-
stety skoƒczy∏o, bo agencje go nie stosujà. Dlatego uwa˝am, ˝e w tej kwe-
stii mamy jeszcze wiele do zrobienia. U nas wa˝niejsze jest mieç kodeks,
ni˝ go stosowaç.

Czyta∏em niedawno wyniki badaƒ prowadzonych wÊród matek, które za-
pytano o to, kim chcia∏yby, by ich dzieci zosta∏y w przysz∏oÊci. Wi´kszoÊç od-
powiedzia∏a, ˝e przedsi´biorcami. To znaczy, ˝e stereotyp bezwzgl´dnego
i nieetycznego biznesmena nie jest taki powszechny, jak si´ sàdzi. Na pew-
no przyczyni∏ si´ do tego fakt, ˝e coraz wi´cej jest dobrych pracodawców
i mam nadziej´, ˝e my te˝ takim jesteÊmy.
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Pracuj.pl jest najpopularniejszym polskim portalem dla osób
poszukujàcych pracy. Powsta∏ w 2000 roku. Jego w∏aÊcicielem
jest Communication Partners sp. z o. o. Firma zatrudnia 95 pra-
cowników. Centrala znajduje si´ w Warszawie, zaÊ biura regio-
nalne dzia∏ajà w Gdyni, Gliwicach, Krakowie, ¸odzi, Poznaniu
i Wroc∏awiu. Jest laureatem nagrody Przedsi´biorca Roku 2005
w kategorii Nowy Biznes. 

Przemys∏aw Gacek

Mieç pomys∏ na biznes 

Zawsze chcia∏em za∏o˝yç w∏asnà dzia∏alnoÊç. Pomys∏, czym si´ zajàç, po-
jawi∏ si´ w 1999 roku, gdy przebywa∏em na pó∏rocznych praktykach stu-
denckich w londyƒskiej siedzibie PricewaterhouseCoopers. Napotka∏em tam
firm´, która poÊredniczy∏a w znajdowaniu pracy przez Internet. Natychmiast
zaczà∏em dzwoniç do znajomych w Polsce, z którymi ustali∏em koncepcj´
i biznesplan. Gdy zaczynaliÊmy, na rynku istnia∏o kilku liczàcych si´ graczy.
W ciàgu pierwszych miesi´cy skompletowa∏em zespó∏ z∏o˝ony z 6 osób,
wszystkie tu˝ po studiach. ZaczynaliÊmy w cha∏upniczych warunkach. Zare-
jestrowaliÊmy spó∏k´ z najni˝szym wymaganym wówczas kapita∏em, a ze
wspólnych, sk∏adkowych pieni´dzy kupiliÊmy niezb´dny sprz´t. 

Przez pó∏ roku nic nie zarabialiÊmy, tylko inwestowaliÊmy. WydaliÊmy
poradnik dla studentów. We wrzeÊniu 2000 roku mieliÊmy pierwszych
klientów: British American Tobacco i Arthura Andersena. Âwiadomie zwró-
ciliÊmy si´ do firm zagranicznych, bo by∏y bardziej otwarte na takie nowin-
ki, jak rekrutacja przez Internet.

W pierwszym roku zdobyliÊmy 10-15 klientów. Wi´kszoÊç nadal z nami
pracuje. Wówczas zacz´∏y si´ poszukiwania inwestora. Najpierw szukaliÊmy
funduszu inwestycyjnego, ale okaza∏o si´, ˝e kwota jakà chcieliÊmy zdobyç,
by∏a zbyt ma∏a. Po roku dzia∏alnoÊci w nasze przedsi´wzi´cie zainwestowa∏
inkubator internetowy e-Katalyst, który oprócz pieni´dzy da∏ nam wiedz´
w zakresie prowadzenia e-biznesu. Pieniàdze zainwestowaliÊmy w stron´ in-
ternetowà oraz na promocj´ marki Pracuj.pl wÊród osób, które ukoƒczy∏y
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studia kilka lat wczeÊniej. Po przej´ciu w 2002 roku konkurencyjnego serwi-
su Jobaid.pl do naszej grupy docelowej do∏àczyli specjaliÊci i managerowie.
RozbudowaliÊmy zawartoÊç merytorycznà strony: zacz´∏y si´ na niej poja-
wiaç artyku∏y poradnikowe, raporty o rynku pracy, prezentacje pracodaw-
ców i informacje o zarobkach w bran˝ach. 

Dobra atmosfera pracy

W prowadzeniu biznesu bardzo wa˝ne jest zaufanie do wspó∏pracowni-
ków. Szukajàc ludzi do pracy na poczàtku wykorzystywaliÊmy kapita∏ znajo-
moÊci, jakie mia∏em mi´dzy innymi jako szef organizacji AIESEC w Polsce.
Ta dzia∏alnoÊç uwiarygodnia∏a mnie w oczach innych osób. Jestem od po-
czàtku „twarzà firmy”, reprezentuj´ jà na zewnàtrz. Zatrudniamy oko∏o 95
osób, mamy 6 oddzia∏ów i oko∏o 60% udzia∏ów w rynku. Zarabiamy g∏ów-
nie na og∏oszeniach pracodawców. Miesi´cznie nasz portal odwiedza Êred-
nio 900 tysi´cy osób.

Najwa˝niejszà rzeczà w naszym biznesie jest sprzeda˝ us∏ug. Zaczynajàc
dzia∏alnoÊç nie mieliÊmy dobrego managera do spraw zbytu. Na szcz´Êcie
nasz najwi´kszy konkurent nie dba∏ o swoich pracowników, a w rezultacie je-
den z jego najlepszych sprzedawców dotar∏ do mnie i zaoferowa∏ swoje
us∏ugi. Zdecydowa∏em si´ go zatrudniç, zaproponowa∏em dobre wynagrodze-
nie, a w przysz∏oÊci udzia∏ w zyskach. Ta osoba rozwin´∏a naszà sieç sprzeda-
˝y tak, ˝e w ciàgu pó∏tora roku nasze przychody wzros∏y czterokrotnie.

Zawsze daj´ nowym osobom w firmie kilka miesi´cy na dostosowanie si´
do naszego zespo∏u, dopasowanie do naszej kultury organizacyjnej. Tylko
wówczas mo˝na liczyç na to, ˝e w pe∏ni w∏àczà si´ w prac´. Zasadniczo
uda∏o nam si´ uniknàç problemu firm, w których rozwój samej spó∏ki wy-
przedza rozwój jej mened˝erów. Tam gdzie w∏aÊciciel, który zatrudnia kilka-
dziesiàt osób, wszystkie decyzje podejmuje sam, zarzàdzanie jest scentrali-
zowane, komunikacja s∏aba, a inicjatywa podw∏adnych zerowa. Gdy wyje˝-
d˝am na wakacje nikt z pracowników do mnie nie dzwoni w sprawach s∏u˝-
bowych. KiedyÊ to mi nawet przeszkadza∏o, ale to Êwiadczy o tym, ˝e nasi
ludzie wiedzà, co majà robiç. 

Przez pierwsze dwa lata zatrudnialiÊmy na umow´ o prac´ siebie sa-
mych, czyli szóstk´ wspólników, a tak˝e kilka wyjàtkowych osób, reszta pra-
cowników by∏a zatrudniana na umowy o dzie∏o z uwagi na olbrzymimie
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koszty pracy. Nie mogliÊmy wtedy ich unieÊç. Odkàd to mo˝liwe, przenie-
ÊliÊmy pozosta∏ych na umowy o prac´, oczywiÊcie z wyjàtkiem praktykan-
tów. Jednà grup´ stanowià u nas pracownicy z tzw. dzia∏ów wspierajàcych,
drugà – handlowcy. Zatrudniamy ich na trzymiesi´cznà umow´ o prac´.
Gdy si´ sprawdzà, dostajà anga˝ na rok, a kolejny raz – na czas nieokre-
Êlony. Taka polityka rekrutacyjna powoduje, ˝e na 10 zatrudnianych han-
dlowców odchodzà od nas dwie, trzy osoby. W dzia∏ach wspierajàcych
w ciàgu roku odchodzi nie wi´cej ni˝ jedna, dwie osoby. Dwa razy w roku
robimy badania satysfakcji pracowników – pytamy w ankiecie, co myÊlà
o wartoÊciach w naszej firmie, jakie szkolenia uwa˝ajà za potrzebne. Za
ka˝dym razem okazuje si´, ˝e zarzàd nie w pe∏ni wie, co si´ dzieje w fir-
mie. Z drugiej strony w badaniu firmy Hewitt & Associates Pracuj.pl uzyska-
∏o tytu∏ „Najlepszego Pracodawcy” w Polsce.

1+1+1=4

Na realizacji konkretnych celów firmy korzysta ka˝dy – jeÊli firma osià-
gnie zaplanowany zysk, pracownicy otrzymujà premi´. Co roku przychody
rosnà o 70-80%. OczywiÊcie, im wi´ksza organizacja, tym trudniej uk∏adaç
i realizowaç plany. Dlatego tak wa˝ne jest posiadanie charyzmatycznego
przywódcy. Dla mnie idea∏em szefa jest Richard Branson, który stworzy∏
mark´ Virgin. Jest twórczy, ma nieustannie nowe pomys∏y. 

Przed wejÊciem Polski do UE jednym z najwa˝niejszych elementów naszej
strategii sta∏o si´ nawiàzanie wspó∏pracy z najwi´kszymi europejskimi siecia-
mi rekrutacyjnymi. DokonaliÊmy cudu – uda∏o nam si´ znaleêç w dwóch kon-
kurencyjnych sieciach, czego nikt przedtem nie dokona∏. Wprawdzie jesteÊmy
na okresie próbnym, ale w obu jednoczeÊnie. Dostrzegamy zwi´kszone za-
potrzebowanie na pracowników z Polski, zw∏aszcza w bran˝y budowlanej,
hotelarskiej i turystycznej. Pracodawcy kontaktujà si´ przez naszego partnera
zagranicznego lub bezpoÊrednio zg∏aszajà do nas. Im mniejsze bezrobocie,
tym rynek og∏oszeƒ jest wi´kszy. Dwa, trzy lata temu ludzie zg∏aszali si´ ma-
sowo. Teraz to firmy szukajà pracowników. Zjednoczenie Europy bardzo nam
pomog∏o, ju˝ prawie 200 tys. pracowników z Polski pracuje w krajach Unii. 

Przyk∏adamy wielkà wag´ do strategii rozwoju. Gdy tworzyliÊmy firm´,
bardzo du˝o czasu zajmowa∏o nam planowanie dzia∏aƒ. Plany powstajà ze-
spo∏owo: pó∏roczne sà bardzo dok∏adne, a roczne i dwuletnie – bardziej
ogólne. W naszym biznesie rynek zmienia si´ niezwykle szybko, a to ozna-
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cza, ˝e musimy mieç bardzo dobry produkt i rozwini´te sieci sprzeda˝y. Po-
trzebne sà tak˝e dodatkowe us∏ugi wspierajàce proces rekrutacji pracowni-
ków u pracodawców poprzez specjalny system software’owy. To wszystko
decyduje o sukcesie naszej firmy. Sk∏ada si´ te˝ na to efekt synergii. Prowa-
dzimy trzy przedsi´wzi´cia, z których ka˝de z osobna przynosi∏oby straty.
Poniewa˝ jednak istniejà w ramach jednej spó∏ki, tylko raz ponosimy kosz-
ty, a to, na co dany koszt poniesiono, wykorzystujemy trzykrotnie. Mamy je-
den dzia∏ marketingu, jednà administracj´, jednà redakcj´ i wszystkie one
obs∏ugujà trzy produkty. Trzy przedsi´wzi´cia zintegrowane w jedno przyno-
szà dochód. Dzi´ki temu 1+1+1=4

Spó∏ki gie∏dowe z bran˝y internetowej to dziÊ ogromny rynek, który co
roku podwaja swà wielkoÊç. Firmy zajmujàce si´ rekrutacjà przez Internet
sà cz´sto przejmowane, g∏ównie przez koncerny medialne, co dobrze wi-
daç na przyk∏adzie Wielkiej Brytanii. Dziesi´ç najwi´kszych serwisów rekru-
tacyjnych zosta∏o tam sprzedanych grupom medialnym. Cz´sto firmy te
przejmowane sà wraz z kadrà zarzàdzajàcà, na szcz´Êcie decyzj´ o tym
podejmuje ca∏y zarzàd. Gdyby rzeczywiÊcie dosz∏o do wykupienia naszej
firmy, mia∏bym dylemat. PoÊwi´ci∏em jej 5-6 lat mojego ˝ycia. Na razie
czekamy wi´c na ruchy rynkowe.
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Radwag jest najwi´kszym producentem wag elektronicznych
w Polsce. Firma powsta∏a w 1983 roku w Radomiu. Zatrudnia 200
osób. Posiada wdro˝ony i udokumentowany system jakoÊci
ISO 9001: 2000.

Witold Lewandowski

Mark´ firmy zbudowa∏em
dzi´ki konsekwencji

Dzia∏alnoÊç gospodarczà rozpoczà∏em ponad dwadzieÊcia lat temu, a wi´c
w zupe∏nie innych realiach gospodarczych. Przedtem pracowa∏em jako in˝y-
nier konstruktor w paƒstwowych zak∏adach w Gdaƒsku. Zrobi∏em tam dokto-
rat z mechaniki. By∏a to spokojna posada, na której dzia∏o mi si´ zupe∏nie do-
brze. Postanowi∏em jednak spróbowaç si∏ w biznesie. Na starcie dysponowa-
∏em bardzo niewielkim kapita∏em – zaledwie kilkoma tysiàcami z∏otych.

Ambicja g∏ównym motorem dzia∏ania 

DwadzieÊcia lat temu by∏o znacznie ∏atwiej stworzyç coÊ z niczego. Po-
czàtkowo byliÊmy ma∏ym zak∏adem rzemieÊlniczym produkujàcym ku-
chenne wagi spr´˝ynowe i mechaniczne wagi pocztowe. W 1992 roku wy-
produkowaliÊmy pierwszà wag´ elektronicznà z u˝yciem mikroprocesora
i od tego momentu firma zacz´∏a si´ bardzo szybko rozwijaç. DziÊ zatrud-
niamy ponad 200 osób, a nasze wyroby znane sà w 50 krajach Êwiata.
Mog´ powiedzieç, ˝e zrealizowa∏em ambicje zawodowe. Wraz z rozwojem
zak∏adu narasta∏o te˝ we mnie poczucie odpowiedzialnoÊci za w∏asne
dzia∏ania i za pracowników. 

Marka wyrobów firmy powstawa∏a od zera, a jej ukszta∏towanie zaj´∏o
nam kilkanaÊcie lat. W Polsce wypracowaliÊmy jà dzi´ki jakoÊci, reklamie
i realizowaniu postawionych sobie celów bez sugerowania si´ koniunkturà.
Poczàtkowo rozwa˝aliÊmy wynaj´cie poÊredników, którzy pozostawaliby na
w∏asnym rozrachunku i dostarczali nasze wyroby bezpoÊrednio do klientów.
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Taki system dystrybucji pozwala∏ wprawdzie na zaoszcz´dzenie kosztów za-
trudnienia, ale nie gwarantowa∏ kompetencji dystrybutorów, na której bar-
dzo nam zale˝a∏o. ZdecydowaliÊmy si´ na otwarcie sieci w∏asnych biur i ob-
sadzenie ich etatowà, odpowiednio wyszkolonà kadrà. To kosztowa∏o, ale
inwestycja op∏aci∏a si´.

Dzi´ki konsekwentnej realizacji planów osiagn´liÊmy
efekt skali. W Polsce zdobyliÊmy 50% rynku. Zdawa∏em
sobie spraw´, ˝e to ju˝ maksimum mo˝liwoÊci. Chcieli-
Êmy si´ rozwijaç, dlatego musieliÊmy ruszyç na pod-
bój rynków zagranicznych, co by∏o znacznie
trudniejsze. PotrzebowaliÊmy ogromnych pie-
ni´dzy na sieç biur, znacznie wi´cej te˝ ry-
zykowaliÊmy. Zacz´liÊmy wi´c eksporto-
waç wyroby pod markà firmy brytyj-
skiej. Trwa∏o to kilka lat. W pewnym
momencie zorientowaliÊmy si´, ˝e za-
brn´liÊmy w Êlepà uliczk´. Postano-
wiliÊmy zrezygnowaç z us∏ug firmy
zagranicznej i wprowadziç nasze lo-
go. Decyzja by∏a ryzykowna, ponie-
wa˝ ca∏e przedsi´wzi´cie mog∏o
si´ nie udaç. ZdaliÊmy si´ na ja-
koÊç naszych wyrobów i dotych-
czasowe doÊwiadczenie. Liczyli-
Êmy tak˝e na troch´ szcz´Êcia. Po
wprowadzeniu polskiego logo
sprzeda˝ zagraniczna podwoi∏a si´. 

Naszà decyzj´ spowodowa∏ fakt, ˝e
brytyjska firma handlowa nie dba∏a
o klientów. Chodzi∏o nam tak˝e o cen´ wy-
robów, która z powodu poÊrednictwa by∏a kil-
kakrotnie wy˝sza. Ogranicza∏o to nas zbytnio,
a producent nie czerpa∏ z tego ˝adnych korzyÊci. Poza tym Anglicy okazali
si´ firmà bardzo niekompetentnà. Przej´liÊmy i rozbudowaliÊmy sieç han-
dlowà przez nich stworzonà. Obecnie Radwag otwiera biuro w USA. Bazu-
jemy na w∏asnej myÊli technicznej, wszystkie produkowane wyroby oparte sà
o w∏asne rozwiàzania konstrukcyjne i techniczne. Rozwój firmy jest finanso-
wany ca∏kowicie z zysku osiàni´tego ze sprzeda˝y w∏asnych wyrobów.
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Uczy∏em si´ na b∏´dach

Prowadzenie firmy w Polsce nie jest ∏atwe. Uwa˝am na przyk∏ad, ˝e insty-
tucje publiczne lekcewa˝à przedsi´biorców. Taki poglàd wyrobi∏em sobie
w czasach, gdy wraz z terenem zakupionym pod rozbudow´ zak∏adu prze-
jà∏em k∏opotliwego lokatora. Po d∏ugich staraniach w Urz´dzie Miasta
o przydzielenie mu lokalu kwaterunkowego w koƒcu zrezygnowany sam za
w∏asne pieniàdze kupi∏em mu mieszkanie. Bardziej aktualnym przyk∏adem
sà nasze niezbyt udane kontakty z G∏ównym Urz´dem Miar. Szcz´Êliwie
dzi´ki wejÊciu Polski do Unii Europejskiej mog´ omijaç polski urzàd (który
dzia∏a znacznie gorzej ni˝ holenderski czy choçby czeski) i wykazywaç po-
siadane przez firm´ atesty i certyfikaty tam, gdzie jest mi wygodniej. Dlate-
go wszelkie formalnoÊci za∏atwiam teraz poza Polskà. Dopóki w naszym
kraju nie ulegnie zmianie mentalnoÊç urz´dników, nie zmieni si´ tak˝e ich
lekcewa˝àcy stosunek do przedsi´biorców. 

Rozwój firmy wymusza zmian´ poglàdów na model zarzàdzania.
W chwili zak∏adania firmy zna∏em si´ na mechanice, natomiast zupe∏nie nie
mia∏em umiej´tnoÊci managerskich. ˚ycie zmusi∏o mnie do doskonalenia
kwalifikacji. Uczy∏em si´ g∏ównie na w∏asnych b∏´dach, w niewielkim stop-
niu od audytorów czy z systemów jakoÊci, które przydajà si´ g∏ównie na wy˝-
szych szczeblach zarzàdzania. Pomimo intensywnego rozwoju firmy na ra-
zie nie mam potrzeby wynajmowania mened˝erów, za to konieczne sta∏o si´
stworzenie Êredniego szczebla zarzàdzania. SpoÊród pracowników wybra-
∏em ludzi, którzy obj´li funkcje kierowników okreÊlonych zespo∏ów: produk-
cji, sprzeda˝y krajowej oraz eksportu. 

Dobór pracowników jest bardzo wa˝ny, ale ogromne znaczenie ma ich
ukszta∏towanie i selekcja pod kàtem okreÊlonych zadaƒ. Najbardziej przy-
datni sà pracownicy, którzy prac´ w firmie zaczynali od najni˝szego szcze-
bla. Przedsi´biorstwo w pewnym sensie ich wychowa∏o, a przebycie drogi
awansu zawodowego zwiàza∏o z zak∏adem. Przyjmowanie nieznanych osób
na wy˝sze stanowiska jest ryzykowne.

Tworzenie struktury w firmie opiera si´ w tej chwili w du˝ym stopniu na
certyfikatach. Certyfikat jest obiektywnym dowodem na to, ˝e opisany w nim
wyrób spe∏nia wszystkie wymogi przepisów, które go dotyczà. Praktycznie
oznacza to, ˝e nasze wagi mogà byç u˝ywane w dowolnym kraju.
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Poznaƒski Dom Wydawniczy Rebis Spó∏ka z o. o. jest jednym
z najstarszych wydawców prywatnych. Publikuje zarówno literatu-
r´ komercyjnà, jak i ambitnà, poradniki i ksià˝ki naukowe. Wyra-
zem tej ró˝norodnoÊci jest nazwa firmy: renesansowy symbol al-
chemiczny oznaczajàcy dwoistoÊç w jednoÊci. Przez niemal 16 lat
swego istnienia firma wyda∏a ponad 1550 tytu∏ów oko∏o 750
autorów. Zatrudnia na etacie 35 osób.

Tomasz Szponder 

Wiedza, pomys∏y
i ch´ç do pracy

Zak∏ada∏em firm´ majàc 33 lata. WczeÊniej by∏em pracownikiem nauko-
wym w Zak∏adzie Psychologii PAN. MyÊla∏em te˝ o dziennikarstwie, zaczà-
∏em nawet studia podyplomowe, ale ich nie skoƒczy∏em, bo powsta∏ REBIS.
Od dzieciƒstwa pasjonowa∏em si´ ksià˝kami. Podj´cie si´ dzia∏alnoÊci wy-
dawniczej by∏o wi´c prostà konsekwencjà moich zainteresowaƒ. Prowadze-
nie wydawnictwa okaza∏o si´ jednoczeÊnie niezwykle ciekawym sposobem
na ˝ycie. Moim wspólnikiem by∏ na poczàtku Tadeusz Zysk, kolega z PAN-u.
Po˝yczyliÊmy troch´ pieni´dzy od rodziny, zastawiliÊmy dzia∏k´ i samochód,
wzi´liÊmy kredyt – zresztà pierwszy i ostatni w historii REBISU.

Zrazi∏em si´ do kredytów na samym poczàtku dzia∏alnoÊci. W czasie ne-
gocjowania warunków po˝yczki oprocentowanie wynosi∏o 50%, kiedy nam
jà przyznano – 70%, a kiedy zacz´liÊmy jà sp∏acaç – ponad 90%. Na doda-
tek wielu naszych partnerów handlowych zbankrutowa∏o. Nie mieliÊmy
szansy na odzyskanie pieni´dzy od upadajàcych hurtowni. Uratowa∏y nas
wtedy nie tylko hity ksià˝kowe, ale tak˝e drukarnie, które zorientowa∏y si´,
˝e jesteÊmy rzetelnym partnerem w biznesie. 

Tajemnicà naszego sukcesu jest wyczucie potrzeb czytelnika, spragnione-
go ksià˝ki w miar´ taniej, na dobrym poziomie, ale jednoczeÊnie nie nadto
elitarnej. Zacz´liÊmy od fantastyki, horroru, sensacji i poradników seksuolo-
gicznych. Na poczàtku lat 90. tego typu literatura prze˝ywa∏a w Polsce szczyt
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popularnoÊci. Wraz ze zmianà zainteresowaƒ czytelników prze∏o˝yliÊmy ak-
cent z literatury czysto komercyjnej na troch´ bardziej ambitnà. REBIS mia∏
niemal od poczàtku doÊç wysokà rentownoÊç, ale zdecydowaliÊmy, ˝e aby
firma mog∏a si´ harmonijnie rozwijaç i zajàç znaczàce miejsce na rynku,
wspólnicy wyp∏acajà sobie tylko 10-20% zysków. Reszt´ przeznaczaliÊmy na
powi´kszenie kapita∏ów w∏asnych. 

Pod koniec 1993 roku wspólnik odszed∏ z REBISU i za∏o˝y∏ w∏asne wy-
dawnictwo. Odkupi∏em od niego udzia∏y, a wiceprezesem firmy i nowym
wspólnikiem zosta∏a moja ˝ona. O sile naszego wydawnictwa decyduje ró˝-
norodnoÊç tytu∏ów i szerokoÊç oferty wydawniczej. Sporo ksià˝ek przynosi
niez∏e zyski. Co roku wznawiamy kilkadziesiàt pozycji, które zapewniajà sta-
bilny poziom sprzeda˝y, niezale˝nie od hitów sezonu. Ró˝norodna oferta
pozwala z jednej strony prze˝yç na ciàgle zmieniajàcym si´ rynku, ale jed-
noczeÊnie utrudnia promocj´, gdy˝ czytelnicy nie identyfikujà wydawnictwa
z ˝adnym konkretnym typem ksià˝ki. 

ZmiennoÊç i barwnoÊç

Nasza najbardziej znana seria wydawnicza ma w logo salamandr´, sym-
bol zmiennoÊci i barwnoÊci. W Salamandrze ukaza∏o si´ dotàd ponad 200
tytu∏ów, a popularnoÊç zawdzi´cza g∏ównie powieÊciom Williama Whartona
i Jonathana Carrolla, których z sukcesem wypromowaliÊmy mi´dzy innymi
dzi´ki organizowaniu regularnych podró˝y tych autorów po naszym kraju.
Druga seria, z której jesteÊmy najbardziej znani, z Wodnikiem, prezentuje
tak wa˝ne ksià˝ki, jak klasyczne dzie∏a Ericha Fromma czy jezuity ksi´dza
Anthonego de Mello. 

Do sukcesu potrzebne sà nos wydawcy, znajomoÊç rynku i dobra promo-
cja, ale pomaga te˝ czasem przypadek. Ksià˝ce „Przebudzenie” ojca de
Mello pomog∏a na przyk∏ad goràca dyskusja w prasie katolickiej: czy jego
poglàdy sà herezjà, sekciarstwem, czy raczej wzbogaceniem katolickiej wia-
ry. Kiedy zaÊ Szymborskiej przyznawano nagrod´ Nobla, mieliÊmy na ma-
szynach drukarskich ksià˝k´ na temat jej twórczoÊci i by∏o to pierwsze z kil-
kunastu opracowaƒ na jej temat, które ukaza∏o si´ wtedy w ksi´garniach. 

Bywa, ˝e decydujemy si´ na opublikowanie jakiegoÊ tytu∏u, chocia˝ z gó-
ry wiadomo, ˝e nie przyniesie on zysku, ba – pewna jest nawet strata. Na-
szà misjà jest publikowanie wartoÊciowych ksià˝ek, a to czasem nie idzie
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w parze z masowym zainteresowaniem czytelników. Nie szukamy mo˝liwo-
Êci rozwoju za wszelkà cen´. Wi´kszà wartoÊcià dla nas jest ciekawa praca,
dobre samopoczucie, mo˝liwoÊç wspó∏pracy z ciekawym zespo∏em ludzi, ni˝
to, czy nasza rentownoÊç b´dzie mniejsza, czy wi´ksza o par´ procent. I tak
zysków w ca∏oÊci nie przejadamy, a rentownoÊç ma po prostu zapewniç do-
bre funkcjonowanie firmy i jej dalszy rozwój. 

Odpowiedzialny biznes jak biegi d∏ugodystansowe

Odpowiedzialny biznes jest elementem d∏ugofalowej polityki, d∏ugody-
stansowego podejÊcia. Darowujemy na przyk∏ad ksià˝ki bibliotekom szkol-
nym i gminnym, poniewa˝ coraz mniej jest zamówieƒ z takich instytucji,
a coraz wi´cej próÊb o darowizny. Robimy to z porywu serca, ale ktoÊ mo-
˝e powiedzieç: jeÊli czytelnictwo wzroÊnie, odbiorca wydoroÊleje, to ksià˝ki
b´dà cz´Êciej czytane (i kupowane). Kolejna nasza zasada to ˝elazne prze-
strzeganie zasad tzw. solidnoÊci kupieckiej. Ciàgle pami´tam czasy, kiedy
mieliÊmy dylemat, komu w pierwszej kolejnoÊci i z czego zap∏aciç. DziÊ re-
guluj´ nale˝noÊci chocia˝ na par´ dni przed terminem, na przyk∏ad na wy-
padek problemów z systemem bankowoÊci elektronicznej.

Tak naprawd´ nie potrzeba wielkich kodeksów etycznych w dzia∏alno-
Êci biznesowej. Sami przecie˝ doskonale wiemy, kiedy partnera oszukuje-
my, wiemy, kiedy nie zap∏aciliÊmy w terminie. Znamy dziesi´ç przykazaƒ
i teoretycznie ka˝dy wie, jak uczciwie prowadziç firm´. Niestety, nie jest to
cz´sta praktyka. A przecie˝ d∏ugofalowe rozumowanie to nie tylko sprawa
etyki i zasad, ale tak˝e ekonomii. Drukarnia, której p∏acimy w terminie,
zawsze ch´tniej zrobi ekspresowy dodruk nam ni˝ komuÊ, kto wiecznie
spóênia si´ z p∏atnoÊciami. T∏umacz woli pracowaç dla nas, bo wie, ˝e wy-
nagrodzenie otrzyma na czas. 

Otwarte drzwi do pokoju 

Struktura wydawnictwa jest prosta: zarzàd, czyli ˝ona i ja, kierownicy
dzia∏ów oraz pracownicy. W gruncie rzeczy nasza firma jest ma∏a, znamy si´
od lat. Dzi´ki osobistym rozmowom z pracownikami wiem na bie˝àco, co
si´ dzieje i kto nad czym pracuje. Drzwi do mojego pokoju sà niemal za-
wsze otwarte. Pracuj´ przeci´tnie 12 godzin dziennie: Êrednio 9-10 godzin
w wydawnictwie i 2-3 godziny spo∏ecznie w AZS. Co tydzieƒ na moje biur-
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ko trafia oko∏o stu ksià˝ek od agentów i wydawców. Po opiniach recenzen-
tów, a czasem te˝ rozmowach z dzia∏em sprzeda˝y czy promocji, wybiera-
my kilka z nich do publikacji. 

Do prowadzenia takiej firmy, jak nasza, nie sà niezb´dne studia z za-
rzàdzania czy dyplom MBA. Jestem z wykszta∏cenia psychologiem,
a w trakcie wieloletniej pracy spo∏ecznej nauczy∏em si´, jak si´ z ludêmi do-
gadywaç. To proste – trzeba wszystkich traktowaç z szacunkiem i zawsze
szukaç ich mocnych stron. Nasi pracownicy nieêle zarabiajà, chocia˝ nie
majà mo˝liwoÊç wielkiego awansu pionowego ze wzgl´du na sp∏aszczonà
struktur´ firmy. Najlepszym wskaênikiem dobrej atmosfery jest niska fluktu-
acja. Od 13 lat, kiedy to po odejÊciu by∏ego wspólnika zbudowaliÊmy
w du˝ej mierze nowy zespó∏ ludzi, z pracy u nas zrezygnowa∏o tylko kilka
osób i to najcz´Êciej z powodu wyjazdu. Sam nigdy nikogo nie zwolni∏em.
Taka ma∏a wymiana kadr jest nawet szkodliwa z punkt widzenia teorii za-
rzàdzania, która mówi, ˝e wÊród personelu powinna byç jakaÊ rywalizacja,
jakiÊ ruch. Stàd te˝ potrzeba ciàg∏ego motywowania, szukania czegoÊ no-
wego w sposobie dzia∏ania firmy. 

Traktujemy firm´ jak dom rodzinny, a pracowników jak swoje dzieci, byç
mo˝e z braku w∏asnych. Zdarza mi si´ byç ojcem troch´ zbyt surowym, ale
jednoczeÊnie kochajàcym. Nie rozwijamy si´ w wielkiego rynkowego mo-
locha. Chcemy, by nasze wydawnictwo pozosta∏o firmà o charakterze ro-
dzinnym. Mamy na tyle du˝o pomys∏ów, ˝e nie musimy rozwijaç si´ po-
przez przejmowanie innych wydawnictw. Nie zgadzam si´ ze stwierdze-
niem, ˝e du˝e firmy zachodnie majà zawsze przewag´. Od lat skutecznie
rywalizujemy (choç tak˝e i wspó∏pracujemy) z gigantycznà firmà medialnà
o zasi´gu globalnym. Byç mo˝e nasza bran˝a jest specyficzna – jeÊli wy-
promujemy jakiegoÊ autora, to ka˝da ksi´garnia musi ”go mieç”, gdy˝ czy-
telnik szuka jego ksià˝ek. 

Dla mnie szczególnie wa˝ne jest to, ˝e uda∏o si´ stworzyç Êwietny zespó∏,
który od wielu lat stara si´ wspólnie pracowaç i osiàgaç swoje cele. Ciesz´
si´, ˝e doceniane sà nie tylko nasze ksià˝ki, lecz tak˝e sposób prowadzenia
dzia∏alnoÊci gospodarczej: szeÊç lat z rz´du otrzymywaliÊmy nagrody w kon-
kursie FAIR PLAY (w tym jednà z nagród g∏ównych za rok 2003 i z∏otà sta-
tuetk´ za rok 2004), a parokrotnie tytu∏y Gazeli Biznesu. 
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Firma Shop & Office Group S.A. z Lublina powsta∏a w 1993 roku.
Specjalizuje si´ w kompleksowym wyposa˝aniu sklepów i biur. Ma
przedstawicielstwa w Kanadzie, Niemczech oraz w∏asne biuro
handlowe w Moskwie. W 2000 roku zawiàza∏a produkcyjnà spó∏-
k´ joint–venture na Ukrainie, gdzie ma dzisiaj 8 w∏asnych oddzia-
∏ów oraz kilkunastu partnerów handlowych. 

Bogdan ¸ukasik, Andrzej Mazurkiewicz

Wyciàgaç wnioski z pora˝ek
i wykorzystywaç szanse

Bogdan ¸ukasik: Za∏o˝y∏em firm´ majàc 21 lat, w czasach, gdy dzia∏al-
noÊç rozpoczyna∏o si´ na bazarze, rozk∏adanym ∏ó˝ku czy straganie. Nigdy
wczeÊniej u nikogo nie pracowa∏em. Chcia∏em odnieÊç sukces, by∏em zde-
terminowany, aby osiàgnàç coÊ samodzielnie. W pewnym momencie zda-
∏em sobie spraw´, ˝e w pojedynk´ nie dam rady, zaczà∏em wi´c szukaç
wspólników i pracowników. JeÊli w∏aÊciciel otoczy si´ zaufanymi ludêmi, któ-
rzy uto˝samiajà si´ z firmà i wk∏adajà w prac´ serce, na poczàtkowym eta-
pie mo˝e osiàgnàç sukces nawet bez du˝ego kapita∏u czy wiedzy marketin-
gowej. Potem musi stale podnosiç kwalifikacje, nieustannie obserwowaç
i uczyç sie rynku, nie baç si´ innowacji i zmian, kalkulowaç ryzyko, ws∏uchi-
waç si´ w opinie pracowników i ewentualnych doradców, byç konsekwent-
nym w realizacji swoich planów. A tak˝e chwytaç okazje rynkowe, bo rynek
nie stoi w miejscu. Trzeba nauczyç si´ sztuki omijania zagro˝eƒ i wykorzy-
stywania szans. Podobnie jak wi´kszoÊç poczàtkujàcych przedsi´biorców nie
ustrzeg∏em si´ pu∏apek. Potrafi∏em jednak wyciàgnàç z nich wnioski i wyko-
rzystaç nadarzajàce si´ okazje. 

Andrzej Mazurkiewicz: O tym, jak zachowuje si´ przedsi´biorca decydu-
je najcz´Êciej przypadek. W biznesie nie ma nic sta∏ego, wszystko p∏ynie,
pantha rei. Kto przesta∏ si´ rozwijaç, ten pr´dzej czy póêniej zacznie traciç
rynek. Przedsi´biorca jest jak sternik, który spuÊci∏ swojà ∏ódê w nurt rzeki
i musi daç si´ ponieÊç daleko w przód, omijajàc jednoczeÊnie niebezpie-
czeƒstwa, ska∏y i mielizny. Jak dobrze prowadziç biznes? Trzeba mieç wizj´,
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a do niej dostosowaç strategi´. JeÊli wiem co chc´ i jak to chc´ zrobiç – po-
winno mi si´ udaç. Przypomina mi si´ anegdota o kobiecie, która z∏apa∏a
gum´ w samochodzie. Pomimo szpilek i d∏ugich paznokci uda∏o jej si´ zmie-
niç ko∏o – po prostu machn´∏a r´kà na przeje˝d˝ajàcego d˝entelmena.
Wa˝ne jest tak˝e konsekwentne dà˝enie do celu. Billowi Gatesowi ojciec po-
˝yczy∏ milion dolarów, bo wiedzia∏, ˝e syn ma jasnà wizj´, pomys∏ i cel oraz
konsekwencj´ niezb´dnà do realizacji swoich zamierzeƒ. 

Wa˝na jest tak˝e kwestia otoczenia, w jakim si´ tworzy biznes. Czy pra-
wo gospodarcze sprzyja otwieraniu i prowadzeniu firm, czy organy paƒ-
stwa t´ dzia∏alnoÊç wspomagajà? Nie mniej istotny jest te˝ kontekst spo-
∏eczny. W Polsce, gdzie siedmioro na dziesi´cioro ludzi sobie nie ufa, two-
rzenie przedsi´wzieç biznesowych jest niezmiernie trudne. W USA jest od-
wrotnie. Tam s∏owo znaczy s∏owo, ludzie zasadniczo wywiàzujà si´ ze zo-
bowiàzaƒ. PowinniÊmy podpatrzeç, jak uprawiaç etyczny biznes. Jak spra-
wiaç, by klient, który jest podmiotem ka˝dej firmy, by∏ zadowolony z na-
szych us∏ug i produktów. Co zrobiç, by otoczenie odczuwa∏o dobre strony
naszej dzia∏alnoÊci. 

Zysk jest wprost proporcjonalny do ryzyka

Bogdan ¸ukasik: Podejmujàc decyzje ka˝dy przedsi´biorca Êwiadomie
ryzykuje w mniejszym lub wi´kszym stopniu. JeÊli kontrahent nie chce przed-
stawiç wymaganego zabezpieczenia, z regu∏y wol´ zachowaç ostro˝noÊç
i wycofaç si´ z kontraktu. Gdybym postàpi∏ inaczej, byç mo˝e mia∏bym wi´-
cej zamówieƒ, wi´ksze przychody czy te˝ wi´kszy zysk. Mam jednak Êwiado-
moÊç, ˝e pope∏niony b∏àd mo˝e drogo kosztowaç nie tylko firm´ czy mnie
osobiÊcie, ale tak˝e pracowników, którzy zaufali mi podejmujàc prac´
w mojej firmie. 

Je˝eli przedsi´biorca chce dynamicznie rozwijaç firm´, najcz´Êciej podej-
muje bardzo du˝e ryzyko. Jest to indywidualny wybór, uzale˝niony od stylu
prowadzenia biznesu i przyj´tej strategii. Jedne firmy rozwijajà si´ systema-
tycznie, ale powoli, przez wiele lat budujàc swojà pozycj´. Inne rzucajà si´
od razu na g∏´bokà wod´. èle skalkulowane ryzyko, niew∏aÊciwa strategia
czy te˝ b∏´dy w zarzàdzaniu powodujà, ˝e niektóre tonà. Jest to normalne
zjawisko w gospodarce rynkowej. Wa˝ne jest, aby upad∏oÊç przebiega∏a
zgodnie z prawem, bez szkody dla pracowników oraz innych podmiotów.
Aby prawid∏owo oceniç poziom ryzyka nale˝y si´ ciàgle dokszta∏caç. Jeden
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z moich mentorów w biznesie powiedzia∏, ˝e chcia∏by si´ zawsze otaczaç
ludêmi màdrzejszymi od siebie, bo to daje mu gwarancj´, i˝ je˝eli on nie
dostrze˝e zagro˝enia, wska˝e mu je ktoÊ z pracowników. 

Rok 2000 przyniós∏ ostry kryzys w eksporcie z Polski na rynki wschodnie.
Ale ja ju˝ trzy lata wczeÊniej podjà∏em decyzj´ o zainwestowaniu na tamtym
rynku. Wielu profesjonalnych doradców odradza∏o mi ten krok, jednak prze-
czucie mówi∏o mi co innego. Postanowi∏em ze wspólnikiem za∏o˝yç spó∏k´ jo-
int-venture na Ukrainie. RyzykowaliÊmy, zastawiajàc ca∏y prywatny majàtek.
By∏o warto – dziÊ firma zatrudnia ponad 500 osób, a obok sukcesu bizneso-
wego zdobyliÊmy na Ukrainie przyjaciela. Przyjaêƒ i wzajemne zaufanie za-
cz´∏o si´ w∏aÊnie od kontaktów handlowych. Ale gdyby ten interes nie wypa-
li∏, straci∏bym zaufanie klientów, nie utrzyma∏bym miejsc pracy pracowników,
którzy tak˝e obdarzyli mnie zaufaniem. Przedsi´biorczoÊç polega na ryzyko-
waniu. Przypomina gr´ na gie∏dzie – gdy inwestujemy w jednà spó∏k´, mo-
˝emy z dnia na dzieƒ straciç olbrzymie pieniàdze lub zyskaç jeszcze wi´ksze.
Zysk jest cz´sto wprost proporcjonalny do ryzyka, jakie ponosimy w biznesie. 

Andrzej Mazurkiewicz: To niepokojàce, ˝e w 2006roku tak wielu m∏o-
dych ludzi boi si´ podj´cia ryzyka i za∏o˝enia w∏asnej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej. Jeden z pos∏ów podczas spotkaƒ wyborczych z udzia∏em kilkuset
osób pyta∏ m∏odych ludzi, kto chcia∏by za∏o˝yç w∏asny biznes. Zg∏aszali si´
nieliczni. To niezbyt dobry znak dla naszej gospodarki. M∏odzi ludzie uwa-
˝ajà, ˝e najlepiej wyjechaç do pracy za granic´. Mam jednak nadziej´, ˝e
je˝eli polska gospodarka b´dzie si´ rozwijaç, powtórzy si´ historia Irlandii,
skàd poczàtkowo wyje˝d˝ano w poszukiwaniu pracy, a obecnie jest odwrot-
nie. Na dodatek wielu emigrantów inwestuje w swym rodzinnym kraju. 

Biznes na solidnych fundamentach

Andrzej Mazurkiewicz: Z etykà w biznesie jest tak, jak z budowà domu
na nietrwa∏ym pod∏o˝u lub na skale. Ten pierwszy w ka˝dej chwili mo˝e si´
zawaliç, ten drugi pomimo silnych wiatrów przetrwa. Dlatego moim zda-
niem nale˝y budowaç firm´ na zdrowych, etycznych podstawach. Pytanie,
co jest wa˝niejsze: firma czy ludzie, jest tak naprawd´ pytaniem o etyk´
w biznesie, o wartoÊci, jakim ho∏dujà przedsi´biorcy. Wydaje mi si´, ˝e
wi´kszoÊç nie musi rozwa˝aç tego dylematu. Doskonale rozumiejà, ˝e fir-
ma to ludzie. Nie mo˝e si´ rozwijaç kosztem pracowników, otoczenia spo-
∏ecznego czy te˝ Êrodowiska.
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Bogdan ¸ukasik: Jestem przekonany, ˝e biznesmen nie musi „ukraÊç
pierwszego miliona”, nie musi byç uto˝samiany z kombinatorem, jak to
mia∏o kiedyÊ miejsce. Przemiany gospodarcze na poczàtku lat 90. sprzyja∏y
robieniu szybkich i nie zawsze „czystych” pieni´dzy. Teraz przedsi´biorcy
wiedzà, jak trudno jest zarobiç, bardziej cenià rzetelnoÊç, wzajemne zaufa-
nie i d∏ugotrwa∏e kontakty. Nauczyli si´ rozpoznawaç nieuczciwych kontra-
hentów. Dla wi´kszoÊci etyka w biznesie nie jest pustym s∏owem. 

Urz´dnicy instytucji paƒstwowych majà zbyt ma∏o zaufania do przedsi´-
biorców. Naszà firm´ Urzàd Skarbowy kontroluje rok w rok, chocia˝ nigdy
nie wykry∏ powa˝nych uchybieƒ, a podatki op∏acamy terminowo. W zesz∏ym
roku zapyta∏em kontrolerów dlaczego tak cz´sto do nas przychodzà. Odpo-
wiedzieli, ˝e kontrolowanie naszej firmy jest proste, nie wymaga od nich
szczególnej uwagi ani wyjàtkowych umiej´tnoÊci. Chcia∏bym, by urz´dnicy
kierowali si´ zdrowym rozsàdkiem. Drobne sprawy mogliby cz´sto za∏atwiç
od r´ki, gdyby tylko spojrzeli na problem od strony przedsi´biorcy. Sàdz´,
˝e urz´dnicy powinni byç gruntownie przeszkoleni w zakresie prowadzenia
biznesu, bo wtedy ∏atwiej by∏by im oceniaç czyjeÊ dzia∏ania i potrzeby. 
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Firma Spin S.A. z Katowic jest jednà z najwi´kszych spó∏ek so-
ftwar-owych w Polsce, producentem oprogramowania dla du˝ych
i Êrednich firm z sektora telekomunikacyjnego, medycznego, ener-
getycznego, przemys∏owego i finansowego. Dzia∏a na polskim
rynku od ponad 15 lat. Powsta∏a w wyniku po∏àczenia Przedsi´-
biorstwa Us∏ugowo-Produkcyjnego Spin Sp. z o. o. oraz gie∏dowej
firmy Telmax SA. Zatrudnia ponad 500 osób. 

Micha∏ Górski

Od firmy rodzinnej
do rynkowego giganta 

Przedsi´biorstwo Us∏ugowo-Produkcyjne Spin Sp. z o. o. za∏o˝y∏y w 1987
roku cztery osoby o du˝ym potencjale intelektualnym. Kapita∏ zak∏adowy
wynosi∏ tylko 200 z∏otych. W 1988 roku zawarliÊmy kontrakt z Polskà Pocz-
tà Telegraf i Telefon na opracowanie systemu billingowego, który sta∏ si´
podstawà dalszego sukcesu Spinu. By∏ to nasz autorski produkt, tworzyliÊmy
go od zera. Pierwsze wdro˝enie nastàpi∏o w 1993 roku. Po 13 latach obs∏u-
gujemy ca∏y rynek us∏ug powszechnych Telekomunikacji Polskiej, czyli oko∏o
11 milionów klientów. 

PowstawaliÊmy w czasach, kiedy nie by∏o mowy o kredytach czy innych
sposobach finansowania przedsi´wzi´ç. PostawiliÊmy na produkcj´ opro-
gramowania, czym ró˝niliÊmy si´ od pozosta∏ych firm, które zajmowa∏y si´
wy∏àcznie handlem sprz´tem komputerowym. Drugim bardzo wa˝nym
czynnikiem decydujàcym o sukcesie by∏y relacje mi´dzy wspólnikami. Za-
∏o˝yciele muszà zgadzaç si´ co do celów firmy. My zawsze wobec siebie po-
st´powaliÊmy uczciwie. WiedzieliÊmy, ˝e dla dobra SPINu musimy mówiç
jednym g∏osem. 

Sà firmy rodzinne, które mogà dzia∏aç wy∏àcznie na lokalnym rynku. My
do nich nie nale˝ymy. Odczuwamy ciàg∏à potrzeb´ rozwoju, podobnie jak
Steve Woêniak i Steve Jobs, którzy w gara˝u skonstruowali pierwszy kompu-
ter Apple, a ju˝ w kilka dni póêniej za∏o˝yli firm´ Apple Komputer Company.
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Nasza spó∏ka musi si´ konsolidowaç po to, by mieç wi´cej Êrodków na roz-
wój. Dwa lata temu dosz∏o do fuzji Spinu z Telmaksem. W 2005 roku przy-
j´liÊmy docelowà nazw´ SPIN SA. Obecnie tworzymy silnà grup´ kapita∏o-
wà, w której pracuje ok. 700 osób. W jej sk∏ad wchodzi siedem spó∏ek za-
le˝nych i dwie stowarzyszone m. in. WiedzaNet, OptiX Polska, Postinfo, Gal-
kom, Kom-Pakt oraz Serum Software. Na dzisiejszym rynku tylko najwi´ksi
majà szans´ przetrwania. 

Wiedza kapita∏em

Bardzo mi∏o wspominam czasy, gdy pracowa∏o u nas kilkanaÊcie czy kil-
kadziesiàt osób. Atmosfera by∏a familijna, dzi´ki czemu ludzie uto˝samiali
si´ z firmà i nie trzeba by∏o nikogo motywowaç do pracy. W ciàgu pierw-
szych oÊmiu lat dzia∏alnoÊci odesz∏a od nas tylko jedna osoba. SPIN by∏
wówczas prawdziwà firmà rodzinnà: zatrudnialiÊmy wiele ma∏˝eƒstw, rodzi-
ców i dzieci. Teraz, gdy jest nas wi´cej, zmieni∏y si´ relacje mi´dzy zarzà-
dem, kadrà kierowniczà a pracownikami. Firma sta∏a si´ bardziej sformali-
zowana – jest du˝o wi´ksza, nie da si´ ju˝ zapami´taç nazwisk wszystkich
pracowników. Pierwsze spotkania integracyjne organizowaliÊmy dla pra-
cowników z rodzinami. Ostatnie odby∏o si´ ju˝ bez wspó∏ma∏˝onków,
w przeciwnym razie by∏oby nas ponad 1000 osób. 

Doskonale wiem, jak wa˝nà rol´ w funkcjonowaniu firmy odgrywa
efektywne zarzàdzanie i optymalizacja kosztów. Naszym g∏ównym celem
jest rozwój i zwi´kszenie przychodów, a to si´ przek∏ada na zatrudnienie.
Nie lubi´ zwalniaç ludzi z pracy, ale musz´ braç pod uwag´ dobro firmy.
Gdy zachodzi koniecznoÊç odprawienia pracownika, zadaj´ sobie pytanie
o skutki takiej decyzji. Nie zwalniajàc jednej czy paru osób, mog´ zrobiç
krzywd´ pozosta∏ej za∏odze. Innymi s∏owy: musz´ wybraç mniejsze z∏o,
majàc na wzgl´dzie dobro ca∏ej organizacji. Rozstajàc si´ z ludêmi staram
si´ im pomóc, zarówno w znalezieniu innego zatrudnienia, jak i w moty-
wowaniu do poszukiwania nowego miejsca pracy. Ostatnio musia∏em
zwolniç pracownika po pi´çdziesiàtce, co w naszej bran˝y prawie zawsze
oznacza zawodowà Êmierç. Ten cz∏owiek znalaz∏ prac´ po dwóch miesià-
cach i udowodni∏ wszystkim, ˝e mo˝na. Cz´sto staramy si´ porozumieç
z pracownikiem, rozstaç polubownie, za porozumieniem stron. Po fuzji
z Telmaksem zmieni∏o prac´ 80 osób – to jak na nas wyjàtkowo du˝o. Ta-
ka by∏a jednak koniecznoÊç. 
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Nigdy nie zmuszaliÊmy naszych pracowników do przechodzenia na sa-
mozatrudnienie, natomiast czasem spotykamy si´ z sytuacjà odwrotnà. Pra-
cownicy pytajà o koszt ich pracy i podejmujà decyzj´ o za∏o˝eniu w∏asnej
dzia∏alnoÊci. Uprzedzamy o ewentualnych minusach tego rozwiàzania, na
przyk∏ad w przypadku choroby sà zdani sami na siebie. Studentów zatrud-
niamy na umowy zlecenia, a po zakoƒczeniu studiów dostajà anga˝e. JeÊli
sta˝ysta pracuje u nas prawie 8 godzin dziennie, ma prawo do urlopu.

Jako spó∏ka z bran˝y informatycznej zaczynamy odczuwaç efekt masowej
emigracji wykwalifikowanych, m∏odych ludzi do Szkocji czy Irlandii. Zauwa-
˝yliÊmy, ˝e m∏odzi wyje˝d˝ajà ca∏ymi rodzinami, natomiast starsi i samotni
zostajà, pomimo okazji wyjazdu i znajomoÊci j´zyka. Sà z firmà bardziej
zwiàzani emocjonalnie. Z kolei osoby m∏odsze ∏atwiej podejmujà decyzj´
o zmianie pracy – ju˝ po roku czy dwóch wybierajà intratne wyjazdy. W ten
sposób w ubieg∏ym roku opuÊci∏o nas pi´ciu pracowników. 

DobroczynnoÊç nie musi byç bezinteresowna

˚eby komuÊ coÊ daç, trzeba chcieç i mieç. Podczas prowadzenia biznesu
na ogó∏ pojawia si´ potrzeba podzielenia zyskiem. Mo˝e to byç darowizna
lub sponsoring. Wiele zale˝y od rodzaju firmy i jej dzia∏alnoÊci. Gdy dzia∏a
si´ na masowà skal´, dobroczynnoÊç mo˝e si´ szczególnie op∏acaç – zysku-
je si´ rozg∏os i przychylnoÊç Êrodowiska, co u∏atwia nawiàzanie relacji
z klientem. Do SPIN przychodzi miesi´cznie kilkaset listów od osób potrze-
bujàcych pomocy, np. od chorych dzieci czy rodzin w trudnych sytuacjach.
Nie mo˝emy pomóc wszystkim. Uwa˝am jednak, ˝e pewnà sum´ trzeba
przeznaczyç na pomoc. Dlatego na przyk∏ad sponsorujemy klub ∏y˝wiarstwa
figurowego dla dzieci i m∏odzie˝y. Zdajemy sobie spraw´, ˝e bez naszej po-
mocy by nie przetrwa∏. 

Czasami dajemy bezinteresownie, innym razem – nie do koƒca. W na-
szym przypadku takà nie do koƒca bezinteresownà formà pomocy jest
wspó∏praca z wy˝szymi uczelniami. Przekazujemy im urzàdzenia, które po-
magajà w edukowaniu studentów. Mamy jednak ÊwiadomoÊç, ˝e szko∏y
wy˝sze w przysz∏oÊci przyÊlà nam dobrze wykszta∏conà kadr´. Studenci uczà
si´ na tych samych serwerach, które sà w naszej firmie, dzi´ki czemu b´dà
dobrze przygotowani do pracy w SPIN SA.

105

Rozdzia∏ XXI



106

Rozmowy o dobrym biznesie



Katowickie przedsi´biorstwo Trans Service istnieje od 1988 roku,
a od 1990 zajmuje si´ obs∏ugà mi´dzynarodowych linii autokaro-
wych do Belgii, Niemiec i W∏och. Jest laureatem konkursu „Fair
Play 2005” organizowanego przez Krajowà Izb´ Gospodarczà
w celu promowania rzetelnoÊci i uczciwoÊci w biznesie.

Janusz Kisiel

Jak Kuba Bogu...

Prowadz´ firm´ od wielu lat i mog´ z przekonaniem powiedzieç, ˝e kie-
rowcy sà specyficznà kategorià pracowników. To grupa, która bardzo cz´sto
zmienia zatrudnienie i ciàgle poszukuje lepszych warunków pracy. W naszej
firmie mo˝na zaobserwowaç du˝à wymian´ kadr. Odkàd pojawi∏y si´ takie
mo˝liwoÊci, niektórzy kierowcy wyje˝d˝ajà za granic´. Zw∏aszcza kierowcy
autobusów sà stale kuszeni, i to nie tylko przez pracodawców zagranicz-
nych, ale i krajowych. Te wspania∏e oferty, którymi sà zarzucani, cz´sto sà
z∏udne. Sam znam wiele osób, które wróci∏y z zagranicy, bo nie da∏y sobie
rady w nowym otoczeniu. Staram si´ zapewniç moim ludziom godziwe wa-
runki pracy, a tym, którzy na to zas∏ugujà, stale podnosiç p∏ace. Wiem do-
skonale, ˝e praca kierowcy jest bardzo wyczerpujàca. Z drugiej strony, od
tych ludzi zale˝y dobry wizerunek mojej firmy. Dlatego o nich dbam.

Dzisiejszy klient ma coraz wi´ksze wymagania. Stàd te˝ ca∏y czas stara-
my si´ podnosiç jakoÊç us∏ug. Udoskonalamy tabor zgodnie z zasadà, ˝e
klient wybierze t´ firm´, która b´dzie mia∏a najlepsze i najwygodniejsze au-
tobusy. Staramy si´, aby czas przejazdu do miejsc docelowych by∏ jak naj-
krótszy. Kolejnà sprawà, na którà zwracajà uwag´ wszyscy klienci, jest ja-
koÊç obs∏ugi pasa˝erów. OczywiÊcie i nam zdarzajà si´ przypadki naganne-
go zachowania pracowników. Posada kierowcy pasa˝erskiego na trasach
mi´dzynarodowych to bardzo odpowiedzialna praca. Mo˝e on wszystko ze-
psuç, jak te˝ naprawiç najgorszà wpadk´. Wszystko zale˝y od doÊwiadcze-
nia zawodowego i umiej´tnoÊci radzenia sobie ze stresem.

O dobrym pracodawcy Êwiadczy jego sposób post´powania z pracowni-
kiem. Jestem wyznawcà zasady „jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. JeÊli chcemy
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utrzymywaç przyzwoite stosunki z zatrudnionymi ludêmi, powinniÊmy trakto-
waç ich sprawiedliwie. Pracownik powinien zawsze wiedzieç, czego firma od
niego oczekuje i jakà dostanie zap∏at´ za swojà prac´. Mam w firmie grup´
kilkunastu osób, które pracujà u mnie od lat, a ja ufam im bezgranicznie. To
przede wszystkim dzi´ki nim w firmie panuje niemal domowa atmosfera.

Dobry wizerunek op∏aca si´

Wprowadzanie kodeksów etycznych, co ostatnio staje si´ modne, rozu-
miem jako narzucenie sobie pewnych samoograniczeƒ. Gdyby wszyscy
z danej grupy zawodowej im si´ podporzàdkowali, wtedy taki zbiór regu∏
mia∏by racj´ bytu. Ale zawsze znajdzie si´ grupa firm, które nie b´dà si´ sto-
sowaç do zasad etyki w biznesie, a tylko zbiorà dodatkowe punkty, bo b´-
dà kojarzone z uczciwym post´powaniem. Jestem zwolennikiem kodeksów
dobrych praktyk, ale pod warunkiem, ˝e wszyscy b´dà je stosowaç!

Budowanie dobrego wizerunku firmy op∏aca si´, bo wp∏ywa na zwi´ksze-
nie przychodów. JeÊli firma zaistnieje w spo∏ecznej ÊwiadomoÊci jako uczciwa
i rzetelna, to taki jej wizerunek b´dzie procentowa∏. Trans Service odnosi wy-
mierne korzyÊci z dzia∏aƒ, które podj´liÊmy w celu promowania dobrej marki
naszej firmy. BraliÊmy udzia∏ w konkursie Przedsi´biorstwo „Fair Play” Krajo-
wej Izby Gospodarczej w 2004 i 2005 roku, i w za ka˝dym razem zdobywa-
liÊmy statuetk´. ZostaliÊmy równie˝ nagrodzeni w konkursie „Polski Sukces”. 

Od wielu lat nale˝ymy do Polskiego Stowarzyszenia Przewoêników Auto-
karowych. To doÊç elitarna grupa, skupia oko∏o 70 najwi´kszych polskich
firm przewozowych. Grupy bran˝owe sà potrzebne jako g∏os Êrodowiska.
Celem naszego stowarzyszenia jest wspó∏praca z w∏adzami, opiniowanie
projektów prawnych i tworzenie nowego prawa. Dzi´ki udzia∏owi w tej or-
ganizacji mogliÊmy aktywnie w∏àczyç si´ w tworzenie zapisów ustawy
o transporcie drogowym. 
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Firma powsta∏a w 1965 roku jako Zak∏ad Elektronicznej Techniki
Obliczeniowej – ZETO, a w 1994 roku zosta∏a przekszta∏cona
w Centrum Komputerowe ZETO S.A. DziÊ jest to najwi´ksza us∏u-
gowa firma komputerowa w makroregionie ∏ódzkim. Zatrudnia
ponad 100 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Âwiadczy
us∏ugi dla banków, firm ubezpieczeniowych, administracji, uczelni
i zak∏adów przemys∏owych. 

Marian Polski

Pracuj´ po to, by byç
wolnym cz∏owiekiem

W gospodarce ustabilizowanej trudniej jest si´ wybiç. Aby rozkr´ciç biz-
nes, trzeba mieç takie pieniàdze, o których absolwent uczelni mo˝e tylko
pomarzyç. Jeszcze 15 lat temu wystarczy∏ pomys∏ i niewielkie Êrodki. Dzisiaj
marka znaczy bardzo wiele i dlatego nowym firmom trudno od razu zdo-
byç zaufanie klientów.

W latach 90. jako pierwsi w Polsce zakupiliÊmy w celach us∏ugowych
komputer IBM S/390 z licencjonowanym oprogramowaniem. Mamy do-
brà sytuacj´ finansowà. Realizujemy mi´dzy innymi zaawansowane zada-
nia – drukujemy ponad 2 miliony wyciàgów dla banków miesi´cznie, utrzy-
mujemy bazy danych do systemów emerytalno-rentowych, posiadamy cen-
trum zapasowe dla najwi´kszego banku internetowego. Sprzedajemy tak-
˝e proste produkty informatyczne: drukarki, pecety, notebooki. Realizujemy
programy UE dotyczàce szkolenia specjalistów IT.

OdpowiedzialnoÊç w biznesie polega na dostarczaniu klientom dobrych
produktów, które nie b´dà stwarzaç problemów. Je˝eli dostarcz´ rozwiàza-
nie, a ono po roku oka˝e si´ przestarza∏e, mog´ nie uzyskaç nast´pnego
kontraktu. Chcàc si´ utrzymaç na rynku musz´ tworzyç relacje umo˝liwiajà-
ce mi zarobienie na kliencie w przysz∏oÊci. Kokieterià by∏oby mówienie, ˝e
nie pracuje si´ dla zysku. Zysk mo˝e nie byç g∏ównym celem dzia∏ania, ale
musi byç Êrodkiem niezb´dnym do tego, aby firma funkcjonowa∏a i sta∏a si´
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dorobkiem ˝ycia. W dzia∏alnoÊci biznesowej mo˝na ró˝nie rozk∏adaç akcen-
ty, ale nie da si´ zaprzeczyç, ˝e pieniàdze sà Êrodkiem do realizowania ce-
lu. A bez celu nie da si´ prowadziç firmy.

Praca w urz´dzie mo˝e byç tak˝e bardzo ciekawa, ale nie zapewnia sa-
tysfakcjonujàcego poziomu materialnego. Bycie przedsi´biorcà daje mo˝li-
woÊç uzyskania du˝ej niezale˝noÊci, tak˝e finansowej. Zawsze jà sobie ce-
ni∏em. Nie narzekam na brak wolnego czasu. Zajmuj´ si´ tym, co mi daje
satysfakcj´ i sprawia przyjemnoÊç. To mój wybór. Pracuj´ po to, by byç wol-
nym cz∏owiekiem. RównoczeÊnie wià˝e si´ to z podejmowaniem ryzyka.
W firmie zatrudniam 120 osób, wi´kszoÊç z wy˝szym wykszta∏ceniem. Cz´Êç
z nich chcia∏aby ponosiç mo˝liwie ma∏e ryzyko, mieç zagwarantowanà sta-
bilizacj´. Przeniesienie odpowiedzialnoÊci na mened˝era, oznacza koniecz-
noÊç w∏àczenia go w system wspó∏w∏asnoÊci firmy. 

Ryba psuje si´ od g∏owy

Przedsi´biorczoÊç nie ma dobrej prasy. Z powodu tego, ˝e jeden przed-
si´biorca przekracza prawo, nie nale˝y tej opinii rozszerzaç na wszystkich.
Zamiast pisaç „z∏odziej wy∏udzi∏ kredyty z banku”, pisze si´ „biznesmen wy-
∏udzi∏ kredyty”. Przedsi´biorca nie mo˝e te˝ liczyç na to, ˝e o jego uczciwie
prowadzonym biznesie b´dà informowa∏y media. W prasie krajowej ani za-
granicznej nie ma dobrych tekstów poÊwi´conych etycznemu biznesowi. 

Mówimy, ˝e ryba psuje si´ od g∏owy. Przed wojnà w∏aÊciciel firmy, która
splajtowa∏a, najcz´Êciej pope∏nia∏ samobójstwo. Dzisiaj zdarza si´, ˝e
przedsi´biorca likwidujàc zak∏ad zabiera majàtek, a jego klienci zostajà na
lodzie. Pojawi∏y si´ takie przedsi´biorstwa, jak fundusze powiernicze, gdzie
w∏aÊcicielami jest wiele milionów osób, a zarzàd ciàgnie z nich korzyÊci po-
mimo z∏ej sytuacji biznesowej. Zbyt rzadko pociàga si´ do odpowiedzialno-
Êci karnej ludzi, którzy tak czynià. System sprawiedliwoÊci jest niesprawny,
ludzie nieuczciwi wykorzystujà fakt, ˝e taka dzia∏alnoÊç jest praktycznie bez-
karna. KiedyÊ spo∏eczeƒstwo zdawa∏o sobie spraw´, ˝e z∏y biznes oznacza
katastrof´. I pi´tnowa∏o takiego przedsi´biorc´.

Z sytuacjami korupcjogennymi i nieetycznymi postawami mo˝na si´ spo-
tkaç zarówno w paƒstwowych, jak i prywatnych firmach. Wszystko zale˝y od
tego, na ile silna jest motywacja pracowników do dbania o interesy i dobre
imi´ swojej firmy. Bankowiec, z którym wspó∏pracuj´, dostaje takie bonusy
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za obni˝anie kosztów, ˝e nie op∏aca mu si´ braç ∏apówek. Pracownicy na-
szej firmy cz´sto jadà wdra˝aç produkty informatyczne do klienta. Jak mia∏-
bym skontrolowaç takà osob´? Jest wykonawcà zlecenia i musi si´ sama pil-
nowaç. Kluczem do sukcesu w tej sytuacji jest indywidualna postawa i pra-
ca zgodnie przyj´tymi w firmie procedurami. 

Ciàg∏y rozwój i inwestycje

Corocznie w rankingach „Teleinfo 500” zajmujemy wysokà pozycj´ na
polskim rynku informatycznym. W grupie firm informatycznych realizujàcych
us∏ugi outsourcingowe w Polsce w 2001 roku zaj´liÊmy czwartà lokat´,
ust´pujàc miejsca tylko takim potentatom jak: IBM, Hewlett-Packard i EDS.
W tym samym roku otrzymaliÊmy presti˝owy tytu∏ IBM Total Storage Solution
Centre. Wyró˝nienie to Êwiadczy o porównywalnym poziomie naszych kom-
petencji i technologii z innymi oÊrodkami TSSC na Êwiecie. Funkcjonowanie
ZETO od 40 lat Êwiadczy o sile i stabilnoÊci firmy. Przekszta∏camy si´ wraz
ze zmianami gospodarczymi, dostosowujemy si´ do nowych potrzeb, pod-
nosimy stawiane sobie wymagania. Tylko ciàg∏y rozwój i inwestycje mogà
zapewniç sukces i miejsce wÊród najlepszych. Stawiamy na etyczne post´-
powanie na rynku i legalne rozwiàzania technologiczne.
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ZAKO¡CZENIE





Dr Ma∏gorzata Bonikowska

Porzàdne firmy
po˝àdane

Silne i rozwijajàce si´ przedsi´biorstwa stanowià podstaw´ dobrobytu
spo∏eczeƒstwa. Ich stan wp∏ywa na poziom PKB i zdolnoÊç gospodarki do
tworzenia nowych miejsc pracy, a wi´c dotyczy wszystkich obywateli.1 Przed
rozszerzeniem Unii Europejskiej w krajach Pi´tanstki dzia∏alnoÊç gospodar-
czà prowadzi∏o oko∏o 13,4 mln przedsi´biorstw.2 W krajach kandydackich
by∏o aktywnych wówczas oko∏o 2,5 mln firm, z czego oko∏o 1,4 mln w Pol-
sce. Rozszerzenie UE spowodowa∏o wzrost liczby europejskich przedsi´-
biorstw o 20%. A˝ 9% z nich to firmy polskie.

Stan polskich przedsi´biorstw

W Polsce zarejestrowanych jest dziÊ oko∏o 3,6 mln podmiotów gospodar-
czych.3 Prawie 1,7 faktycznie prowadzi dzia∏alnoÊç. 96% to firmy prywatne. Najlicz-
niejszà grupà (a˝ 95%) sà mikroprzedsi´biorstwa (zatrudniajàce do 10 osób),4 za-
zwyczaj funkcjonujàce tam, gdzie nie trzeba wielkiego kapita∏u i nak∏adów pracy
wysokokwalifikowanej, czyli w handlu, naprawach, transporcie, us∏ugach budow-
lanych, obs∏udze nieruchomoÊci i innych podmiotów gospodarczych.5 Ârednich
firm jest w Polsce 0,8%, du˝e stanowià zaledwie oko∏o 0,1%. W porównaniu
z 1990 rokiem liczba ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw wzros∏a o ponad 330%. 
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1 Sektorowy Program Operacyjny Wzrost KonkurencyjnoÊci Przedsi´biorstw na lata
2004-2006 (SPO WKP), wersja zatwierdzona przez Rad´ Ministrów 16.03.2004, str. 11.

2 Dane Eurostatu dla roku 2001 – dotyczà wy∏àcznie tzw. przedsi´biorstw aktywnych, czyli rzeczywi-
Êcie prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà. Ze wzgl´dów metodologicznych dane te ró˝nià si´
od publikowanych przez G∏ówny Urzàd Statystyczny, wykorzystywanych w dalszej cz´Êci rozdzia∏u. 

3 Dane Krajowego Rejestru Urz´dowych podmiotów gospodarki narodowej REGON. 
4 Zgodnie z definicjà obowiàzujàcà od 1 stycznia 2005 roku.
5 Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa w Unii Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsi´bior-

czoÊci, Warszawa, 2002, str. 5.



Najpopularniejszà formà prowadzenia interesów jest indywidualna dzia-
∏alnoÊç osób fizycznych (79,5% ogó∏u przedsi´biorstw w Polsce). Na wzrost
rejestracji wp∏yn´∏o mi´dzy innymi przechodzenie cz´Êci pracowników na
samozatrudnienie. Spó∏ki cywilne i spó∏ki prawa handlowego to prawie 15%
ogó∏u podmiotów gospodarczych. JeÊli ju˝ ktoÊ decyduje si´ na za∏o˝enie
spó∏ki, najcz´Êciej wybiera form´ z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià (95,4%
wÊród spó∏ek kapita∏owych, a 82,6% wÊród spó∏ek ogó∏em). Równie˝ wÊród
spó∏ek z udzia∏em kapita∏u zagranicznego a˝ 97% stanowià spó∏ki z o.o. 

Wa˝nym zjawiskiem ostatnich lat by∏o znaczàce zmniejszenie si´ iloÊci
firm paƒstwowych. W 1990 roku w Polsce by∏o 8453 przedsi´biorstw paƒ-
stwowych. Do 30 wrzeÊnia 2003 roku sprywatyzowano 5503 z nich, cz´Êç
znik∏a z rynku lub trafi∏a do samorzàdów lokalnych (proces komunalizacji).
W 2003 roku Skarb Paƒstwa by∏ w posiadaniu ponad 1800 firm,6 dziÊ ma
ich wcià˝ oko∏o 1400.7

Analizujàc wspó∏czesnà polskà przedsi´biorczoÊç warto podkreÊliç, ˝e
systematycznie wyd∏u˝a si´ okres aktywnoÊci ma∏ych firm. Oznacza to obni-
˝anie udzia∏u przedsi´biorstw funkcjonujàcych tylko rok lub dwa lata na
rzecz tych, które istniejà d∏u˝ej ni˝ pi´ç lat. Âwiadczy to o coraz wi´kszej sta-
bilnoÊci polskiego biznesu. JednoczeÊnie utrzymuje si´ szybkie tempo po-
wstawania nowych podmiotów, zw∏aszcza rejestrowanie indywidualnych
dzia∏alnoÊci gospodarczych, stymulowane dodatkowo przez ró˝nego rodza-
ju programy wsparcia, szkolenia i inkubatory.

Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa (MSP) sà kluczowe dla promocji zatrud-
nienia i wzrostu gospodarczego w Europie. Europejska Karta Ma∏ych Przed-
si´biorstw uzna∏a je za kr´gos∏up europejskiej gospodarki i podkreÊli∏a ko-
niecznoÊç ich wspierania.8 MSP stanowià podstaw´ regionalnego rozwoju,
sà istotne dla funkcjonowania niezak∏óconej konkurencji i konsolidacji ryn-
ku europejskiego. 
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6 SPO WKP, str. 12
7 Skarb Paƒstwa posiada dziÊ na wy∏àcznoÊç ok. 400 firm, w ok. 200 przedsi´biorstwach ma

udzia∏y wi´kszoÊciowe, a w ok. 800 spó∏kach jest mniejszoÊciowym w∏aÊcicielem (dane Mi-
nisterstwa Skarbu Paƒstwa).

8 Karta ta zosta∏a przyj´ta przez Rad´ Europejskà w 200 roku i zatwierdzona w dwa lata póê-
niej przez kraje kandydujàce. Wi´cej w: Sprawozdanie w sprawie wdra˝ania Europejskiej
Karty Ma∏ych Przedsi´biorstw; Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 8.02.2005.



Z geograficznego rozk∏adu MSP wynika, ˝e powstajà znacznie cz´Êciej
w miastach, na terenach zurbanizowanych, dysponujàcych lepszà infra-
strukturà i wy˝szym poziomem kadr.9 Dzia∏ajà g∏ównie na rynkach lokal-
nych. Jedynie oko∏o 14 tysiecy polskich firm tego sektora prowadzi dzia∏al-
noÊç eksportowà, choç w ostatnich latach ich aktywnoÊç za granicà roÊnie
(najwy˝sze obroty uzyskujà w krajach rozwini´tych).10 Patrzàc jednak global-
nie, udzia∏ MSP w ca∏ej polskiej wymianie handlowej zmniejszy∏ si´, g∏ów-
nie ze wzgl´du na ekspansj´ du˝ych firm.11 O ponad 2,2 miliony zwi´kszy-
∏a si´ za to liczba osób w wieku produkcyjnym (63,5% mieszkaƒców w 2004
roku).12 W latach 90. studia zwiàzane z przedsi´biorczoÊcià wybiera∏o coraz
wi´cej m∏odych ludzi: 9,8% w 1990 roku i a˝ 27,9% w 1999 roku. SpoÊród
studentów, którzy ukoƒczyli szko∏y wy˝sze, najwi´kszà liczb´ stanowià dziÊ
absolwenci biznesu i administracji.13

Du˝ym wyzwaniem dla polskiej przedsi´biorczoÊci jest kwestia zatrudnie-
nia. Nadmierne obcià˝enia nie sprzyjajà przyjmowaniu do pracy etatowej
nowych pracowników. Jest to jedna z przyczyn, dla której Êrednia wielkoÊç
polskiej firmy jest mniejsza ni˝ w UE i wynosi zaledwie ok. 3,3 osoby.
W 2001 roku zatrudnieni w polskich przedsi´biorstwach stanowili jedynie
oko∏o 6,2% ogó∏u pracowników w firmach dzia∏ajàcych na terenie UE. Jed-
noczeÊnie trzeba podkreÊliç rol´ biznesu w zwalczaniu bezrobocia. Na po-
czàtku XXI wieku w sektorze publicznym w Polsce pracowa∏o 32,2% wszyst-
kich pracujàcych, a w sektorze prywatnym dwa razy wi´cej (67,8%).14

W 2005 roku polskie przedsi´biorstwa ∏àcznie zatrudnia∏y oko∏o 4,8 milio-
na pracowników. Najwi´cej osób pracuje w mikrofirmach.15

Nadal znaczàcà rol´ w polskiej gospodarce odgrywajà przedsi´bior-
stwa du˝e, czyli zatrudniajàce 250 osób i wi´cej. W 2001 roku funkcjo-
nowa∏o ich oko∏o 4300. WÊród 500 firm o najwi´kszych obrotach domi-
nujà pracodawcy prywatni (265 firm w 2001 roku), w ca∏oÊci lub w prze-
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9 Dokument przyj´ty przez Rad´ Ministrów, 17.06.2003r. „Przedsi´biorczoÊç w Polsce.
Raport.” str. 63

10 Eksport towarów sektora MSP w latach 1993-2001 wzrós∏ z ponad 3 mld USD do oko∏o
15,8 mld USD, a import z 6,7 mld USD do ponad 30 mld USD.

11 Spadek w eksporcie z 47,7% w 1999 r. do 43,9% w 2001 r., spadek w imporcie w analo-
gicznym okresie z 65,4% do oko∏o 59,4%.

12 Narodowa Strategia SpójnoÊci, wersja z lutego 2006, str. 20.
13 W 2002 roku by∏o to 35,2% ogó∏u studentów. Za: SPO WKP, str. 10.
14 SPO WKP, str. 10.
15 Biuletyn Statystyczny GUS. Dane nie obejmujà mikroprzedsi´biorstw. Podana liczba obej-

muje zarówno w∏aÊcicieli firm, jak i osoby zatrudnione.



wa˝ajàcej cz´Êci nale˝àcy do kapita∏u zagranicznego, g∏ównie europej-
skiego. Jednak sytuacja gospodarcza Polski wcià˝ w du˝ym stopniu zale-
˝y od efektów ekonomicznych du˝ych przedsi´biorstw paƒstwowych.
Z pierwszej dziesiàtki najwi´kszych pracodawców w Polsce wi´kszoÊç na-
le˝y do Skarbu Paƒstwa. Problemy restrukturyzacyjne tych przedsi´biorstw
jeszcze przez wiele lat b´dà rzutowaç na sytuacj´ na rynku pracy i kondy-
cj´ sektora finansów publicznych. 

W latach 2003-04 przedsi´biorstwa prywatne generowa∏y oko∏o 79%
PKB. Warto zaznaczyç, ˝e powoli wzrasta tak˝e udzia∏ ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw w tworzeniu PKB: wynosi ju˝ prawie 50%.16 Trzeba jednak
stwierdziç, ˝e ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa starej UE – przy nieco tylko
wy˝szej skali zatrudnienia – wytwarzajà prawie dwie trzecie PKB, co ozna-
cza, ˝e polskie firmy tego sektora MSP sà mniej wydajne.17

Ze zjawisk korzystnych dla polskiej przedsi´biorczoÊci wypada podkreÊliç
znaczàcà popraw´ wyników finansowych w ostatnich trzech latach, co spo-
wodowa∏o widoczny wzrost rentownoÊci.18 Dobra sytuacja finansowa po-
zwoli∏a przedsi´biorcom skumulowaç znaczne Êrodki, co powinno si´ prze-
∏o˝yç na wzrost inwestycji. Analizujàc wydatki przedsi´biorstw przemys∏o-
wych mo˝na tak˝e zauwa˝yç stopniowe zwi´kszanie nak∏adów na innowa-
cje.19 Trzeba jednak wyraênie stwierdziç, ˝e w porównaniu z krajami starej
UE wydatki takie sà nadal stosunkowo niskie.

Na liÊcie podmiotów gospodarczych o najni˝szej (ujemnej) rentownoÊci
znajdujà si´ du˝e przedsi´biorstwa przemys∏u ci´˝kiego, zw∏aszcza huty
i kopalnie. Ich restrukturyzacja jest trudna, a skala potrzebnych zmian
ogromna. Dodatkowo w gr´ wchodzà bolesne skutki spo∏eczne ich moder-
nizacji (zw∏aszcza masowe zwolnienia), a tak˝e silna koncentracja tych
przedsi´biorstw na okreÊlonym terenie, co mo˝e prowadziç do zaburzeƒ
w regionalnej strukturze zatrudnienia. 

Wyniki du˝ych przedsi´biorstw prywatnych z udzia∏em kapita∏u zagra-
nicznego sà znacznie lepsze ni˝ przeci´tnie w gospodarce. Nie ust´pujà
im wiele du˝e firmy polskie (100% polskiego kapita∏u lub z kapita∏em
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16 Sektor MSP wytworzy∏ w 2001 roku 48,4% PKB, w tym ma∏e firmy a˝ 39,4%.
17 SPO WKP, str. 11.
18 W 2004 roku rentownoÊç brutto wynios∏a 5,6%, a rentownoÊç netto 4,5%.
19 Wzrost z 12,2 mld PLN w 2000 roku do 15,5 mld PLN w 2003 roku. Za: Narodowa Stra-

tegia SpójnoÊci, str. 22.



mieszanym), których coraz wi´cej prowadzi dzia∏alnoÊç bardzo dochodo-
wà. W sytuacji obni˝ajàcej si´ inflacji i poprawy koniunktury gospodar-
czej jest tak˝e szansa na budowanie wspó∏pracy mi´dzy du˝ymi firami
z sektorem MSP. 20

Szanse i zagro˝enia

W latach 90., otwierajàc si´ powoli na rynek europejski, polskie przed-
si´biorstwa bez kapita∏u zagranicznego stan´∏y przed ogromnymi wyzwa-
niami. WejÊcie do Unii Europejskiej narazi∏o je na jeszcze wi´kszà konku-
rencj´ ze strony firm ze starej UE. Szereg barier i problemów stoi dziÊ
zw∏aszcza przez sektorem MSP. Polskie ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa sà
znacznie s∏absze kadrowo, kapita∏owo i technologicznie od swych unijnych
wspó∏zawodników. Poza tym mocno odczuwajà obecnoÊç na rynku du˝ych
firm, które nieuchronnie przejmujà czeÊç ich klientów, oferujàc taƒsze, cz´-
sto o wiele atrakcyjniejsze towary i us∏ugi.

Dla du˝ych polskich firm wejÊcie na europejski rynek oznacza z kolei ko-
niecznoÊç umi´dzynarodowienia, a wi´c kolejnej transformacji. Muszà na-
byç umiej´tnoÊç poruszania si´ po rynku europejskim, nauczyç si´ zdoby-
wania informacji, a przede wszystkim spe∏niç wysokie standardy europej-
skie w dziedzinie jakoÊci i bezpieczeƒstwa. W koƒcu czeka je tak˝e powtór-
ne budowanie wizerunku, tym razem w ÊwiadomoÊci konsumentów i inwe-
storów ca∏ej Unii Europejskiej. Wymaga to mi´dzy innymi inwestycji w sys-
temy marketingu i sprzeda˝y, opartych na wiedzy i najnowszych technolo-
giach informatycznych.

Najpowa˝niejsza bariera rozwoju polskich przedsi´biorstw to brak
Êrodków finansowych. Udzia∏ kredytów bankowych w finansowaniu
przedsi´biorstw jest w Polsce znacznie mniejszy ni˝ w innych krajach, wy-
nosi zaledwie oko∏o 17% w porównaniu z 70-80% w wi´kszoÊci rozwini´-
tych gospodarek. Z pomocy inwestycyjnej banków korzysta tylko co dzie-
wiàta firma, podobnie jest z kredytami obrotowymi. Skala kredytów
w stosunku do PKB jest w Polsce czterokrotnie mniejsza ni˝ Êrednio
w krajach strefy euro.21
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20 Informacja miesi´czna o wynikach w gospodarce w grudniu i okresie styczeƒ-grudzieƒ
2005 roku, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych, Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, Warszawa, 2006.

21 SPO WKP, str. 15.



TrudnoÊci z pozyskaniem finansowania nie sà jedynymi bolàczkami
polskich przedsi´biorców. Inne wymieniane najcz´Êciej to: nadmierne ob-
cià˝enia podatkowe, recesja na rynkach zagranicznych, zahamowanie re-
formy polskiej gospodarki, bariery we wprowadzaniu nowych form za-
trudnienia, niewydolna administracja, niejasne przepisy prawne i niekom-
petentni urz´dnicy. 

W styczniu 2003 roku 11 najwi´kszych organizacji pracodawców, przed-
si´biorców i samorzàdu gospodarczego utworzy∏o Rad´ Przedsi´biorczo-
Êci.22 Jest to forum wspólnego wyra˝ania postulatów do organów ustawo-
dawczych i wykonawczych paƒstwa na temat strategii rozwoju kraju. Co wy-
daje si´ najwa˝niejsze na najbli˝sze lata? Zapewnienie polskim firmom
wi´kszej konkurencyjnoÊci i innowacyjnoÊci, aby wyrównaç dysproporcje.
Przedsi´biorstwa dzia∏ajàce w Polsce wymagajà doinwestowania i moderni-
zacji w wi´kszym stopniu ni˝ przeci´tne firmy unijne. Bioràc pod uwag´ ce-
chy polskiej gospodarki oraz dalsze zwi´kszenie jej otwartoÊci, kluczowy wy-
daje si´ rozwój sektora us∏ug, zw∏aszcza us∏ug podstawowych.
Fundamentalne znaczenie ma tak˝e zwi´kszenie dost´pu firm do êróde∏ fi-
nansowania.23 Bardzo wa˝ne jest wreszcie màdre wspieranie firm najmniej-
szych. Polski sektor MSP jest nadal niestabilny i s∏abo przygotowany do sku-
tecznego konkurowania na Jednolitym Rynku UE, zw∏aszcza przez brak ka-
pita∏u, ma∏à innowacyjnoÊç i niskà jakoÊç produktów.

WejÊcie Polski do UE to dla nas nie tylko wyzwanie, lecz tak˝e szansa na
intensyfikacj´ procesów spo∏eczno-gospodarczych, a tym samym na zmniej-
szenie luki rozwojowej. Nowe mo˝liwoÊci pozyskiwania Êrodków na finanso-
wanie inwestycji oraz zwi´kszona aktywnoÊç inwestorów zagranicznych sku-
tecznie prowadzà do unowoczeÊnienia polskich przedsi´biorstw i bardziej
racjonalnego podejÊcia do zarzàdzania. Dodatkowych impulsów dostarcza
poprawa infrastruktury, wi´ksze uporzàdkowanie prawne wymuszone har-
monizacjà przepisów wewnàtrz UE, a tak˝e w∏àczenie si´ Polski w nurt unij-
nych polityk, zw∏aszcza w sferze gospodarczej (wspólna polityka handlowa,
polityka konkurencji, polityka przemys∏owa).
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22 Sygnatariuszami porozumienia zostali: Amerykaƒska Izba Handlowa w Polsce, Business
Center Club, Izba Przemys∏owo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych, Konfederacja Pra-
codawców Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, Naczelna Rada Zrzeszeƒ Handlu
i Us∏ug, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych, Polska Rada Biznesu, Polsko-Nie-
miecka Izba Przemys∏owo-Handlowa, Stowarzyszenie Mened˝erów w Polsce, Zwiàzek
Rzemios∏a Polskiego.

23 Narodowa Strategia SpójnoÊci, str. 71-72.



W ostatnich latach polscy przedsi´biorcy dostarczyli wielu pozytywnych
przyk∏adów zaradnoÊci, pomys∏owoÊci i pracowitoÊci, a tak˝e dba∏oÊci o ja-
koÊç i aktywnoÊci w sferze spo∏ecznej. Odpowiedzialny biznes to rozumienie
przedsi´biorczoÊci nie tylko jako mno˝enia kapita∏u, lecz tak˝e jako pewne-
go stylu dzia∏ania i zarzàdzania. Kwestia poczucia odpowiedzialnoÊci wysz∏a
poza Êwiatowej korporacje, schodzàc na poziom codziennoÊci biznesowej
tak˝e polskich Êrednich i ma∏ych firm. 

Ma∏gorzata Bonikowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel aka-
demicki, manager projektów. Ekspert ds. europejskich. Specjalizuje si´ w pro-
jektach ∏àczàcych wiedz´ z integracji europejskiej, zarzàdzania strategiczne-
go i komunikacji spo∏ecznej.
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Jacek Dymowski

Jak rozumiemy
rol´ CSR w TP?

Telekomunikacja Polska to najwi´ksza grupa telekomunikacyjna
w Europie Ârodkowej. Prowadzi dzia∏alnoÊç we wszystkich segmen-
tach bran˝y telekomunikacyjnej w Polsce, oferujàc us∏ugi w zakresie
telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, transmisji danych, dost´-
pu do Internetu, komunikacji radiowej i transmisji satelitarnej. TP wy-
wiera znaczàcy wp∏yw na polskà gospodark´ – w roku 2005 obroty
Grupy TP stanowi∏y w przybli˝eniu 1,9% polskiego PKB, rocznie wp∏a-
ca ona do kasy paƒstwa ponad 2,6 miliarda z∏otych podatków.
W 2005 roku Grupa Kapita∏owa TP zanotowa∏a 18,3 miliardów z∏o-
tych przychodu (w tym 12,2 miliardów z∏otych TP). Suma jej aktywów
wed∏ug skonsolidowanego bilansu na 31 grudnia 2005 roku wynosi-
∏a 35,624 miliardów z∏otych, a suma aktywów samej TP (sprawozda-
nie nieskonsolidowane) – 32, 924 miliardów z∏otych.

W latach 2000-2005 Telekomunikacja Polska zrealizowa∏a inwesty-
cje rzeczowe nominalnie za prawie 20 miliardów z∏otych. Jest to rów-
nowartoÊç kosztu budowy prawie 1,4 tysiàca kilometrów autostrad.
ObecnoÊç nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej jest dla po-
tencjalnych inwestorów warunkiem zainteresowania danym regionem.

TP ma równie˝ znaczàcy wk∏ad w badania i rozwój w Polsce.
W 2005 roku przeznaczy∏a na ten cel 55 milionów z∏otych i jako jed-
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W listopadzie 2005 roku TP zosta∏a przyj´ta do grona Partnerów Strategicznych Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Od 2002 roku Forum jest narodowym partnerem CSR
Europe – sieci organizacji promujàcych koncepcj´ odpowiedzialnego biznesu w Europie.



na z dwóch polskich firm znalaz∏a si´ w europejskim rankingu firm in-
nowacyjnych inwestujàcych w badania i rozwój.

Grupa TP ma najwi´kszà w Polsce infrastruktur´ technicznà, która
obs∏uguje oko∏o 11 milionów ∏àczy telefonii stacjonarnej i 10 milio-
nów u˝ytkowników telefonii komórkowej, zarówno klientów indywidu-
alnych, jak i biznesowych.

Dwoma g∏ównymi podmiotami wchodzàcymi w sk∏ad Grupy TP sà: 
• Telekomunikacja Polska S. A. – najwi´kszy operator telekomunika-

cyjny w Polsce, którego podstawowà dzia∏alnoÊcià jest Êwiadczenie
us∏ug telefonii stacjonarnej oraz dost´pu do Internetu. 

• Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o. o. – operator
dwóch sieci telefonii komórkowej: cyfrowej i analogowej NMT450i,
Êwiadczàcy us∏ugi pod markà Orange.
Innymi spó∏kami nale˝àcymi do Grupy sà m. in: platforma do trans-

akcji elektronicznych Otwarty Rynek Elektroniczny S. A. (Êwiadczy us∏u-
gi pod markà Marketplanet) i portal internetowy Wirtualna Polska S. A. 

31 grudnia 2005 roku Grupa TP zatrudnia∏a ponad 33 tys. osób.

Jak rozumiemy rol´ CSR w TP?

Czy Telekomunikacja Polska jest firmà odpowiedzialnà spo∏ecznie?
Z pewnoÊcià w oczach niektórych Polaków jest to okreÊlenie na wyrost.
Wiele dzia∏aƒ, zw∏aszcza tych zwiàzanych z codziennym funkcjonowa-
niem firmy, dalekich jest jeszcze od poziomu, który mo˝na uznaç za sa-
tysfakcjonujàcy. OdpowiedzialnoÊç spo∏eczna biznesu jest zagadnieniem
bardzo z∏o˝onym. Wpojenie filozofii myÊlenia w kategorii odpowiedzial-
noÊci spo∏ecznej jest procesem d∏ugotrwa∏ym i trudnym, a przyk∏ad dla
pracowników muszà dawaç najwi´ksi rangà managerowie firmy. 

Postrzegamy odpowiedzialny biznes jako element strategicznego
myÊlenia w Grupie, którego d∏ugoterminowym celem jest budowa po-
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W ramach akcji Szpital z Sercem TP przekaza∏a ponad 1,3 mln z∏ na remonty 100
oddzia∏ów dzieci´cych. Stanowi∏o to a˝ 10% ∏àcznych wydatków na inwestycje
szpitalne zapisanych w bud˝ecie paƒstwa.



prawnych i silnych relacji z poszczególnymi interesariuszami firmy,
a tym samy zwi´kszenie wartoÊci firm Grupy TP. Dzia∏ania odpowie-
dzialne to doskona∏e narz´dzie zarzàdzania tak ryzykiem bizneso-
wym, jak i szansami rynkowymi. Odpowiednio ukierunkowana strate-
gia, oparta o zasady odpowiedzialnego biznesu, mo˝e pomóc roz∏a-
dowaç napi´cia w stosunkach z poszczególnymi interesariuszami czy
wr´cz wyeliminowaç wyst´powanie potencjalnego ryzyka, które mo-
go∏yby odbiç si´ negatywnie na d∏ugoterminowej wartoÊci firm Grupy
TP. W przysz∏oÊci kwestia odpowiedzialnego post´powania firm stanie
si´ elementem stanowiàcym o przewadze konkurencyjnej na rynku.

TP podejmuje wiele odpowiedzialnych spo∏ecznie dzia∏aƒ, które
mogà byç dobrymi przyk∏adami do naÊladowania dla innych przed-
si´biorców. Chcemy uÊwiadomiç naszemu otoczeniu, ˝e rola firmy nie
koƒczy si´ jedynie na czysto biznesowych aspektach dzia∏alnoÊci. 

TP stara si´ szanowaç Êrodowisko naturalne i dziedzictwo kulturo-
we, na przyk∏ad minimalizujàc negatywny wp∏yw inwestycji na Êrodo-
wisko czy odnoszàc si´ z nale˝nym szacunkiem do obiektów o warto-
Êci historycznej. 

TP zatrudnia tysiàce pracowników w firmach Grupy i terminowo wy-
p∏aca im wynagrodzenia. TP umo˝liwia równie˝ istnienie tysiàca miejsc
pracy w firmach realizujàcych dla niej kontrakty, a terminowoÊç regu-
lowania zobowiàzaƒ przez TP umo˝liwia p∏acenie na czas wynagro-
dzeƒ pracownikom tych firm. TP obdarzajà zaufaniem inwestorzy po-
wierzajàcy swoje kapita∏y: zarówno bran˝owi, jak i banki czy fundusze
emerytalne lokujàce Êrodki b´dàce w∏asnoÊcià milionów obywateli. 
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Z ka˝dych 100 z∏ dochodów bud˝etu paƒstwa w 2005 roku a˝ 1 z∏ 44 gr pochodzi-
∏o z podatków p∏aconych przez Grup´ TP. Podobnie z ka˝dych 100 z∏ podatku do-
chodowego p∏aconego przez firmy a˝ 3 z∏ 20 gr zosta∏o wniesione przez Grup´ TP. 
2,6 mld z∏ podatków zap∏aconych przez TP to niewiele mniej ni˝ ∏àczne wydatki
bud˝etu paƒstwa w 2005 roku na:
– oÊwiat´ i wychowanie (1,2 mld),
– kultur´ i ochron´ dziedzictwa narodowego (1,0 mld),
– kultur´ fizycznà i sport (0,2 mld),
– gospodark´ komunalnà i ochron´ Êrodowiska (0,2 mld).



Jak realizowany jest program CSR w TP?

Misjà TP – „Bàdê Blisko” – jest rozwój i podà˝anie za potrzebami na-
szych Klientów. Dlatego, wyprzedzajàc ich oczekiwania, wprowadzamy
nowe us∏ugi i produkty dla domu oraz biznesu. W ten sposób staramy
si´, ka˝dego dnia, zdobywaç naszych Klientów od nowa, zw∏aszcza
tych, których zdarzy∏o si´ nam zawieÊç. Chcemy byç blisko ich potrzeb,
otwieraç przed nimi Êwiat nowych mo˝liwoÊci komunikacji, dzi´ki które-
mu b´dà mogli byç blisko osób i spraw dla nich wa˝nych.

Telekomunikacja Polska S. A. kszta∏tuje swoje relacje z otoczeniem
na zasadach partnerstwa i odpowiedzialnoÊci. Podstawowymi warto-
Êciami Grupy TP sà: bliskoÊç, solidnoÊç i innowacyjnoÊç. 

Telekomunikacja Polska w oparciu o wizj´, strategi´ oraz podsta-
wowe wartoÊci zidentyfikowa∏a i zobowiàza∏a si´ do kierowania na-
st´pujàcymi zasadami:
• prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami etyki,
• uczciwej konkurencji,
• dba∏oÊci o pracowników,
• wysokich standardów zarzàdzania i ∏adu korporacyjnego,
• bezwzgl´dnej walki z korupcjà,
• apolitycznoÊci,
• dba∏oÊci o Êrodowisko naturalne.

Zasady te sà bliskie 10 Zasadom Global Compact, którego firma sta∏a
si´ uczestnikiem od lutego 2006. Leg∏y one równie˝ u podstaw przyj´tego
w kwietniu 2005 Kodeksu Etyki Telekomunikacji Polskiej, który jest zbiorem
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W∏asnoÊcià TP jest kompleks budynków na gdaƒskim Starym MieÊcie w obr´bie
ulic: D∏ugiej, Pocztowej i Ogarnej, w rejestrze zabytków uwidoczniony jako histo-
ryczny uk∏ad urbanistyczny. TP sfinansowa∏a gruntownà odnow´ elewacji tamtej-
szych kamienic. Ponadto w∏àczajàc si´ w plany miasta dotyczàce budowy Pomor-
skiego OÊrodka Prezentacji Nauki i Techniki „HEWELIANUM” na terenie zabytko-
wych umocnieƒ i bastionów Zespo∏u Grodzisko, w 2003 r dokonano zamiany nie-
ruchomoÊci, w wyniku której TP przekaza∏a na rzecz Gdaƒska prawo u˝ytkowania
wieczystego dzia∏ki i prawo w∏asnoÊci budynku by∏ych koszar napoleoƒskich.



praw i obowiàzków wszystkich pracowników TP. Skatalogowano zasady
etyczne i wzorce post´powania, by mia∏y one odniesienie zarówno w przy-
padku pracowników TP w Polsce, a tak˝e by∏y zgodne z zasadami i wzor-
cami etycznymi obowiàzujàcymi w ca∏ej Grupie France Telecom. W proces
wprowadzenia Kodeksu zaanga˝owane by∏y szerokie grupy pracowników
TP. Pracom nad stworzeniem dokumentu towarzyszy∏ szereg warsztatów za-
równo z udzia∏em szeregowych pracowników, jak i kadry TOP-500, co po-
zwoli∏o na wypracowanie ostatecznych zapisów Kodeksu.

Wprowadzenie Kodeksu Etyki ma na celu ograniczenie ryzyka
zwiàzanego z korupcjà, wewn´trznymi kradzie˝ami i oszustwami. Ko-
deks powinien si´ równie˝ przyczyniç si´ do zwi´kszenia zaufania,
a tym samym lojalnoÊci pracowników wobec firmy. PoÊrednio powi-
nien te˝ doprowadziç do zwi´kszenia zaufania klientów i dostawców
firmy, poprzez kreowanie pozytywnego jej wizerunku. Wdra˝ajàc za-
sady etycznego zachowania w biznesie TP chce, aby firmy z nià
wspó∏pracujàce równie˝ stosowa∏y si´ do zasad etycznych.

Kodeks ¸adu Korporacyjnego zosta∏ przyj´ty przez TP 12 mar-
ca 2004 roku. 

Zarzàd TP deklaruje w nim, ˝e firma przestrzega zasad ∏adu korpo-
racyjnego, o których mowa w § 27 ust. 1 Regulaminu Gie∏dy Papierów
WartoÊciowych w Warszawie. W ocenie Zarzàdu TP S. A. praktyki ∏adu
korporacyjnego w Spó∏ce sà zgodne z zasadami „Dobrych praktyk
w spó∏kach publicznych w 2005 r.”. TP spe∏nia pi´ç zasad ogólnych ∏a-
du korporacyjnego, a tak˝e stosuje 48 dobrych praktyk zwiàzanych
z funkcjonowaniem walnych zgromadzeƒ, rad nadzorczych i zarzàdów
(z wyjàtkiem zasady 20, stanowiàcej, ˝e przynajmniej po∏ow´ cz∏on-
ków rady nadzorczej powinni stanowiç cz∏onkowie niezale˝ni).
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TP jest w∏aÊcicielem ceglanego budynku w BrzeÊciu Kujawskim (woj. kujawsko-
-pomorskie), posadowionego na fundamentach czternastowiecznego zamku,
kiedy Królestwem Polskim w∏ada∏ najs∏ynniejszy BrzeÊcianin – król W∏adys∏aw ¸o-
kietek (1260 – 1333) oraz jego syn Kazimierz Wielki (1310 – 1370). Zamek zo-
sta∏ zniszczony w XVII wieku podczas potopu szwedzkiego i w wi´kszoÊci roze-
brany na poczàtku XIX wieku. W jego pozosta∏oÊciach w latach 80. ubieg∏ego
wieku ulokowano poczt´ i central´ telefonicznà.



Warto nadmieniç, ˝e w 2003 roku Telekomunikacja Polska zosta∏a
nominowana do nagrody w konkursie presti˝owego IR Magazine na
najlepszà stron´ inwestorskà (IR Magazine Award: Best Investors Web Si-
te) oraz otrzyma∏a nagrod´ za najwi´ksze post´py w doskonaleniu rela-
cji z inwestorami (IR Magazine Award: Most Progress in Investor Rela-
tions). W 2004 roku TP zosta∏a uznana za najlepszà polskà firm´ w dzie-
dzinie relacji z inwestorami (IR Magazine Award: Best IR from a Polish
Company), a w roku 2005 otrzyma∏a w tej kategorii nominacj´. 

Telekomunikacja Polska jako cz∏onek Stowarzyszenia Marketingu
BezpoÊredniego przestrzega zasad zawartych w Kodeksie Etycznym
SMB, który ma na celu mi´dzy innymi ochron´ interesu konsumentów
i reguluje m. in.: przetwarzanie danych osobowych, sprzeda˝ wysy∏ko-
wà i katalogowà (zagadnienia dotyczàce promocji, realizacji zamó-
wieƒ, obs∏ugi posprzeda˝nej i reklamacji), telemarketing (czas po∏à-
czeƒ, przebieg rozmowy) i dystrybucj´ masowa (standardy kontroli).

Przyk∏ady dzia∏aƒ CRS w TP

Dialog z konsumentami. TP dwa razy w roku organizuje spotka-
nia z przedstawicielami organizacji konsumenckich oraz rzecznikami
konsumentów, które sà forum wymiany poglàdów na temat us∏ug i stan-
dardów obs∏ugi. Dotyczà na ogó∏ „goràcych tematów”, z jakimi do or-
ganizacji zg∏aszajà si´ klienci. TP zaprasza na spotkania specjalistów od-
powiedzialnych za danà tematyk´, umo˝liwiajàc jak najszersze wyjaÊnie-
nie kontrowersyjnych kwestii. Pierwsze spotkanie odby∏o si´ w kwietniu
2003 roku w Warszawie, obecnie spotkania odbywajà si´ równie˝
w Olsztynie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Gdaƒsku. Ich uczestnika-
mi sà przedstawiciele Rady Krajowej Federacji Konsumentów, Unii Kon-
sumentów Polskich, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Klubu Fede-
racji Konsumentów, miejscy i powiatowi rzecznicy konsumentów.
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Maszty stacji przekaênikowych TP znajdujà si´ w rezerwacie przyrody na górze
Âl´˝y (718 m n.p.m., widocznej z obrze˝y Wroc∏awia), a tak˝e na Âwi´tym Krzy˝u
(595 m npm.), na terenie Âwi´tokrzyskiego Parku Narodowego. Obie lokalizacje
sà dostosowane do wymogów konserwatora przyrody.



Sprawy pracownicze. Pracownicy TP sà traktowani podmiotowo,
dostrzegamy ich codzienne problemy i troski. Firma stara si´ inwesto-
waç w rozwój pracowników, oferujàc im m. in. mo˝liwoÊç podnosze-
nia kompetencji poprzez udzia∏ w szkoleniach stacjonarnych oraz ró˝-
norodnych szkoleniach znajdujàcych si´ na platformie e-learningo-
wej. Najbardziej obiecujàcy pracownicy mogà liczyç na refundacj´
cz´Êci kosztów studiów wy˝szych (studia podyplomowe, w tym MBA). 

Wdro˝ony Program MobilnoÊci Zawodowej wspiera pracowników
w podejmowaniu nowych wyzwaƒ i pozwala planowaç Êcie˝k´ karie-
ry, nawet gdy wià˝e si´ to ze zmianà miejsca zamieszkania. 

Organizacje zwiàzkowe pod koniec grudnia 2005 r. zrzesza∏y oko-
∏o 32% pracowników firmy. Zarzàd TP prowadzi ze zwiàzkami zawo-
dowymi dialog w kwestiach zwiàzanych z kszta∏towaniem polityki
wzrostu wynagrodzeƒ na dany rok, dystrybucjà tych Êrodków oraz kry-
teriami przyznawania podwy˝ek. 

Programy spo∏eczne. OdpowiedzialnoÊç firmy obejmuje nie tyl-
ko sfer´ biznesowà – dba∏oÊç o jakoÊç produktów i us∏ug, uczciwoÊç
wobec klientów, kontrahentów i pracowników, stosowanie etycznych
zachowaƒ na rynku – ale tak˝e dzia∏alnoÊç charytatywnà, aktywne
w∏àczanie si´ w wa˝ne spo∏ecznie wydarzenia i pomaganie w rozwià-
zywaniu problemów spo∏ecznych.

Pod koniec roku 2005 powsta∏a Fundacja Grupy TP, której za-
daniem jest prowadzenie inicjatyw o charakterze spo∏ecznym i eduka-
cyjnym, co umo˝liwia wyraêne oddzielenie dzia∏alnoÊci pro publico
bono od dzia∏alnoÊci biznesowej oraz lepszà wspó∏prac´ z otocze-
niem spo∏ecznym firmy. Fundacja b´dzie wspieraç wa˝ne spo∏ecznie
inicjatywy i prowadziç autorskie, ogólnopolskie programy w obsza-
rach: edukacji, budowy spo∏eczeƒstwa informacyjnego oraz ochrony
zdrowia. Jej dzia∏ania b´dà skoncentrowane na pomocy dzieciom
i m∏odzie˝y oraz wspieraniu ich rozwoju.
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Przy okazji realizowania przez TP inwestycji w okolicach Pacanowa odkryto cenne cmen-
tarzysko z okresu neolitu (5000-3000 lat p.n.e.) oraz przedmioty pochodzenia rzymskiego
(I-II w n.e.), które potwierdzi∏y kontakty ludnoÊci tamtych terenów z Imperium Rzymskim.



Telekomunikacja Polska prowadzi autorskie, ogólnopolskie pro-
gramy spo∏eczne, których celem jest pomoc najbardziej potrzebujà-
cym oraz wyrównywanie szans w dost´pie do nowoczesnej edukacji.
Polega to przede wszystkim na pomocy dzieciom i m∏odzie˝y (w tym
osobom niepe∏nosprawnym) w dziedzinie ochrony zdrowia oraz na-
uczaniu przy wykorzystaniu najnowszych technik komunikacji, ukie-
runkowanym na budow´ spo∏eczeƒstwa informacyjnego w Polsce. 

Jednym z programów spo∏ecznych TP jest akcja „Telefon
do Mamy”. W szpitalach, na oddzia∏ach dzieci´cych zak∏adane sà
kolorowe aparaty telefoniczne, ∏atwo dost´pne dla ma∏ych pacjentów,
nawet tych na wózku. Dzieci mogà korzystaç z telefonów bezp∏atnie,
dzi´ki przekazywanym regularnie kartom telefonicznym „Telekomuni-
kacja Polska Dzieciom”. W projekcie stale uczestniczy ponad 35 wo-
lontariuszy – pracowników TP, którzy opiekujà si´ poszczególnymi pla-
cówkami klinicznymi. Wi´ksza liczba wolontariuszy bierze udzia∏ oka-
zjonalnie w ró˝nych akcjach uzupe∏niajàcych, takich jak organizacja
Miko∏ajek w szpitalach dzieci´cych czy pomoc w remoncie sal szpital-
nych. TP by∏a wielokrotnie nagradzana za ten program, ostatnio
w czerwcu ubieg∏ego roku otrzyma∏a presti˝owe wyró˝nienie IPRA
Golden World Awards for Exellence in PR w kategorii Spo∏eczna Od-
powiedzialnoÊç Biznesu, przyznawane firmom przez mi´dzynarodowe
stowarzyszenie public relations. W maju 2006 „Telefon do mamy” wy-
gra∏ presti˝owy konkurs European SABRE Awards 2005. By∏ te˝ pierw-
szym i jedynym projektem z Polski zakwalifikowanym na „The Europe-
an MarketPlace on CSR” w Brukseli.

Kontynuacjà programu jest „Internetowy UÊmiech” – pilota˝owa in-
stalacja kiosków internetowych dla ma∏ych pacjentów w kilku szpita-
lach. Stanowiska sà kolorowe i dostosowane do potrzeb najm∏od-
szych: pulpit z klawiaturà i myszkà umieszczony jest na takiej wysoko-
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1054 „Telefonów do Mamy” dzia∏a w szpitalach dzieci´cych, co oznacza, ˝e z ak-
cji skorzystali mali pacjenci prawie wszystkich dzieci´cych oddzia∏ów w Polsce.
Ponad 500 tysi´cy ma∏ych pacjentów zosta∏o obdarowanych 320 tysiàcami bez-
p∏atnych kart „TP Dzieciom”, a ich wartoÊç przekroczy∏a 2 miliony z∏otych!
Rozmawiajàc ze swoimi najbli˝szymi mali pacjenci wydzwonili ju˝ 10 milionów minut.



Êci, aby mog∏y z niego samodzielnie korzystaç równie˝ dzieci poru-
szajàce si´ na wózkach. Urzàdzenia sà w pe∏ni bezpieczne: mysz
i klawiatura sà na sta∏e przytwierdzone do pulpitu, monitor znajduje
si´ za szybà hartowanà, a kioski sà pozbawione ostrych kraw´dzi. Zo-
sta∏y zabezpieczone tak˝e przed dost´pem do dysku komputera i ko-
rzystaniem przez dzieci z niepo˝àdanych stron internetowych. 

Telekomunikacja Polska jako narodowy operator, g∏ówny dostawca
Internetu oraz sygnatariusz „Porozumienia na rzecz rozwoju
spo∏eczeƒstwa informacyjnego” i „Paktu na rzecz rozwoju
szerokopasmowego dost´pu do us∏ug i sieci ∏àcznoÊci elek-
tronicznej w Polsce” chce uczestniczyç w budowie spo∏eczeƒstwa
informacyjnego. Dzi´ki programowi „edukacja z internetem tp” w ro-
ku szkolnym 2004/2005 placówki oÊwiatowe, p∏acàc symbolicznà
z∏otówk´ miesi´cznego abonamentu za najwy˝szà dost´pnà w danym
miejscu opcj´ pr´dkoÊci us∏ugi dost´pu do internetu TP, zaoszcz´dzi∏y
ponad 12 mln z∏otych. Placówkom udost´pniono 100 MB przestrzeni
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Od dwóch lat organizowane sà konkursy dla wolontariuszy – pracowników TP.
Nagrodà jest grant w wysokoÊci 4 tysi´cy z∏otych na realizacj´ projektu na rzecz
ich spo∏ecznoÊci lokalnych. Do tej pory uda∏o si´ zrealizowaç nast´pujàce pro-
jekty pracownicze:
• remont pracowni komputerowej Domu dla Dzieci we Wroc∏awiu,
• remont budynku Domu Dziecka w Toruniu, okablowanie TV i zaj´cia plastyczne

z dzieçmi,
• remont Êwietlicy Êrodowiskowej w Ciechanowie,
• remont Êwietlicy „M∏ody Las” w Toruniu,
• remont i wyposa˝enie sal warszawskiego „Domu Ma∏ych Dzieci”, 
• lekcje komputerowe w szko∏ach, 
• zagospodarowanie terenu przed szko∏à w Wa∏brzychu na potrzeby zaj´ç przy-

rodniczych, 
• remont Êwietlicy Oddzia∏u Psychiatrii Dzieci´cej w szpitalu w Choroszczy, 
• wycieczka do kina 3D dla dzieci z Domu Dziecka w RadoÊci, 
• kurs komputerowy dla dzieci w Lublinie,
• zbiórka s∏odyczy dla dzieci z ubogich rodzin wroc∏awskich,
• remont i pomoc w urzàdzeniu placu zabaw dla dzieci w specjalistycznym OÊrod-

ku Szkolno-Wychowawczym TPD.



dyskowej, a tak˝e umo˝liwiono korzystanie z Internetu bez ˝adnych li-
mitów w transferze danych. Szko∏y uczestniczàce w programie otrzy-
ma∏y materia∏y dydaktyczne pokazujàce mo˝liwoÊci wykorzystania
technologii komunikacyjno-informacyjnych w szkole. Rok szkolny
2005/2006 og∏oszono Rokiem Bezpiecznego Internetu, a TP zo-
sta∏a g∏ównym partnerem ogólnopolskiej kampanii „Dziecko
w sieci”, której celem jest poprawa bezpieczeƒstwa dzieci i m∏odzie-
˝y korzystajàcej z Internetu. We wrzeÊniu 2005 roku szko∏y bioràce
udzia∏ w programie „edukacja z internetem tp” otrzyma∏y przygoto-
wany przez Panda Software Polska pakiet e-bezpieczeƒstwo, zawiera-
jàcy m. in. funkcjonalnoÊç „ochrony rodzicielskiej”, pozwalajàcà
chroniç dzieci przed kontaktem z niepo˝àdanymi treÊciami. Dodatko-
wo, wraz z oprogramowaniem przes∏ano szko∏om scenariusze lekcji
o bezpieczeƒstwie, na podstawie których nauczyciele mogà prowa-
dziç zaj´cia szkolne, przygotowane przez Fundacj´ Dzieci Niczyje.

Dba∏oÊç o bezpieczeƒstwo dzieci korzystajàcych z Internetu zosta∏a
doceniona przez Komitet Ochrony Praw Dziecka, który w 2006 roku
przyzna∏ pakietowi us∏ug neostrada tp i e-bezpieczeƒstwo g∏ównà na-
grod´ w konkursie „Âwiat Przyjazny Dziecku” w kategorii „akcesoria
szkolne i przedszkolne”.

Jacek Dymowski odpowiada w spó∏ce Telekomunikacja Polska S.A.
za strategi´ CSR 

Telekomunikacja Polska S.A.
ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

www.tp.pl
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Oksana Âwierczyƒska

Forum
Odpowiedzialnego

Biznesu

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszà i jedynà
organizacjà pozarzàdowà w Polsce, która zajmuje si´ kon-
cepcjà odpowiedzialnego biznesu w kompleksowy sposób. 

Forum jest stowarzyszeniem majàcym status organizacji po˝ytku
publicznego. Powsta∏o w 2000 roku z inicjatywy Êrodowisk gospodar-
czych, akademickich i pozarzàdowych. 

Obecnie wspó∏pracuje z dwudziestoma Partnerami Strategicznymi:
Accenture, 3M Poland, ABB w Polsce, BP Polska, DaimlerChrysler Au-
tomotive Polska, Danone Polska, DHL, Johnson & Johnson Poland,
Microsoft, Nestlé Polska, Novo Nordisk Polska, Polkomtel – operator
sieci Plus GSM, PKN Orlen, PricewaterhouseCoopers Polska, Provi-
dent Polska, PTK Centertel – operator sieci Orange, Schenker, Shell
Polska, Telekomunikacja Polska, Tesco. 

Forum wspó∏pracuje tak˝e z firmami: BOSS, British American To-
bacco, Marketplanet, Servier Polska; DOOR Poland, Instytutem Moni-
torowania Mediów, OS3 multimedia, PROFES.

Odpowiedzialny biznes (ang. Corporate Social Responsibility) to
ca∏oÊciowa koncepcja zarzàdzania, podejÊcie strategiczne i d∏ugofalo-
we, prowadzàce do osiàgania trwa∏ego zysku, a jednoczeÊnie oparte
na zasadach dialogu spo∏ecznego i poszukiwaniu rozwiàzaƒ korzyst-
nych dla wszystkich stron. Odpowiedzialne prowadzenie biznesu jest
sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. 
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Misja

Misjà Forum jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego bizne-
su jako standardu obowiàzujàcego w Polsce w celu zwi´kszenia kon-
kurencyjnoÊci przedsi´biorstw, zadowolenia spo∏ecznego i poprawy
stanu Êrodowiska. 

W tym celu Forum:
• wspiera firmy w stawaniu si´ bardziej odpowiedzialnymi;
• buduje koalicj´ firm zaanga˝owanych w rozwój poprzez dialog ze

wszystkimi interesariuszami;
• tworzy przestrzeƒ do wymiany doÊwiadczeƒ pomi´dzy manage-

rami, administracjà paƒstwowà i organizacjami spo∏ecznymi;
• aktywnie poszukuje rozwiàzaƒ z zakresu spo∏ecznej odpowiedzial-

noÊci, adekwatnych do potrzeb i mo˝liwoÊci firm dzia∏ajàcych
w Polsce;

• wspó∏pracuje z organizacjami pozarzàdowymi i administracjà pu-
blicznà na rzecz budowania klimatu spo∏ecznego i politycznego,
sprzyjajàcego rozwojowi odpowiedzialnoÊci w biznesie.

Obszary dzia∏alnoÊci 

1. Promowanie odpowiedzialnego biznesu
Forum propaguje odpowiedzialny biznes jako sposób myÊlenia

i standard dzia∏ania biznesu na poziomie strategicznym i operacyj-
nym. 

W ramach tego obszaru realizowane sà nast´pujàce projekty:
• doroczne wydarzenie – Targi Dobrych Praktyk Biznesowych;
• portal www.odpowiedzialnybizes.pl;
• newsletter.

2. Wspieranie firm we wdra˝aniu zasad odpowiedzialnego biznesu
Forum pomaga firmom wprowadzaç spo∏ecznà odpowiedzialnoÊç

do codziennej praktyki biznesowej poprzez:
• program Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu;
• projekt finansowany z EFS: Nowe przewagi konkurencyjne:
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odpowiedzialne przedsi´biorstwo na rynku europejskim – re-
alizowany we wspó∏pracy z PKPP Lewiatan oraz Akademià Roz-
woju Filantropii w Polsce;

• projekt dla MSP: Rozmowy o dobrym biznesie;
• publikacje tematyczne.

3. Wspó∏dzia∏anie z firmami na rzecz spo∏eczeƒstwa
Forum w koalicji z firmami prowadzi programy na rzecz rozwoju

spo∏eczeƒstwa obywatelskiego oraz rozwiàzywania problemów spo-
∏ecznych. 

W ramach tego obszaru realizowane sà nast´pujàce projekty:
• Liga Odpowiedzialnego Biznesu – ogólnopolska sieç organiza-

cji studenckich zaanga˝owanych w promowanie koncepcji spo-
∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu;

• Partnerstwo dla bezpieczeƒstwa drogowego. 

4. Analizowanie i rozwijanie odpowiedzialnego biznesu
Forum pokazuje nowe trendy i buduje sprzyjajàcy klimat spo∏eczny

i polityczny dla rozwoju odpowiedzialnego biznesu.
W ramach tego obszaru realizowane sà nast´pujàce projekty:
• raport Odpowiedzialny biznes w Polsce;
• projekty badawcze.

Forum na arenie mi´dzynarodowej

Wa˝ne miejsce w dzia∏alnoÊci Forum zajmuje wspó∏praca mi´-
dzynarodowa. Dzi´ki zaanga˝owaniu w dzia∏alnoÊç na poziomie
Unii Europejskiej, udaje si´ nam przenosiç do Polski nowe trendy,
zaÊ Polska staje si´ wa˝nym partnerem w unijnej dyskusji na temat
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu.

Od roku 2002 Forum jest narodowym partnerem CSR Europe –
sieci organizacji promujàcych koncepcj´ odpowiedzialnego biznesu
w Europie. Dzi´ki tej wspó∏pracy, dzia∏alnoÊç Forum zyska∏a mi´dzy-
narodowy wymiar. Przek∏ada si´ to na europejski charakter realizo-
wanych programów i umo˝liwia korzystanie z dorobku innych euro-
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pejskich organizacji. W 2003 roku w ramach sieci CSR Europe Pol-
ska jako pierwszy kraj spoza Unii Europejskiej w∏àczy∏a si´ w Euro-
pejskà Kampani´ na rzecz Odpowiedzialnego Biznesu 2005. 

W listopadzie 2005 roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu zor-
ganizowa∏o pierwsze krajowe Targi Dobrych Praktyk, na wzór euro-
pejskiego CSR Market Place, które odby∏o si´ w Brukseli w marcu
2005 roku. 

Oksana Âwierczyƒska - dyrektor ds. wspó∏pracy z firmami w Forum
Odpowiedzialnego Biznesu. Zajmuje si´ tworzeniem i realizacjà Pro-
gramu Partnerstwa FOB. Jest równie˝ odpowiedzialna za koordynowa-
nie raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2005”. Pracuje tak˝e ja-
ko niezale˝ny trener prowadzàc szkolenia.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu
ul. MyÊliwiecka 10/2, 00-459 Warszawa

www.odpowiedzialnybiznes.pl
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Kamil Wyszkowski

Global Compact
– koalicja na rzecz
odpowiedzialnego

biznesu

W roku 1999 Sekretarz Generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych – Kofi Annan podczas Âwiatowego Forum
Ekonomicznego w Davos wezwa∏ przedstawicieli Êwiata biz-
nesu do przyj´cia i stosowania w swojej dzia∏alnoÊci dzie-
wi´ciu podstawowych zasad z zakresu praw cz∏owieka,
standardów pracy i ochrony Êrodowiska. Kofi Annan zapro-
si∏ przedsi´biorców do przy∏àczenia si´ do globalnego po-
rozumienia (Global Compact) i wpierania celów ONZ. 

Global Compact stanowi Êwiatowà koalicj´ odpowiedzialnego
biznesu, tj. biznesu, który poza prowadzeniem podstawowej dzia∏al-
noÊci gospodarczej, anga˝uje si´ w dzia∏ania spo∏eczne, cz´sto
wspólnie z innymi organizacjami. W 2004 roku do katalogu zasad
Global Compact dodano dziesiàtà – przeciwdzia∏anie korupcji. Fir-
my przyst´pujàce do Global Compact dobrowolnie zobowiàzujà si´
do przestrzegania 10 zasad Global Compact. Obecnie w program
jest zaanga˝owanych kilka tysi´cy firm ze wszystkich regionów Êwia-
ta, stowarzyszenia pracodawców i pracowników, organizacje poza-
rzàdowe, a tak˝e miasta. 

W Polsce sieç Global Compact funkcjonuje od 2001 r., a jej
dzia∏ania koordynuje Program Narodów Zjednoczonych ds. Roz-
woju (United Nations Development Programe – UNDP). UNDP two-
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rzy w ramach ONZ globalnà sieç na rzecz rozwoju, promujàc
zmiany na lepsze i umo˝liwiajàc krajom wymian´ doÊwiadczeƒ,
wiedzy i zasobów.

Organem podejmujàcym decyzje w ramach polskiej sieci Global
Compact jest Komitet Sterujàcy, z∏o˝ony z prezesów 15 korporacji
(ABB, BP, DaimlerChrysler, Danone, Deutsche Bank, Ericsson, Infovi-
de, Johnson&Johnson, Nestle, Novartis, PKN Orlen, Pricewaterhouse-
Coopers, Shell, Schenker, Unilever Polska). 

Komitet Sterujàcy zajmuje si´ realizacjà wspólnych projektów,
a tak˝e popularyzowaniem zasad Global Compact. Komitet Steru-
jàcy od 2002 roku wspiera Szko∏´ Liderów Spo∏eczeƒstwa Obywa-
telskiego. W 2005 roku zakoƒczy∏ si´ projekt, którego efektem jest
opracowana Strategia Rozwoju Turystyki dla Powiatu Kamienna
Góra. Poza projektami realizowanymi wspólnie przez korporacje
zrzeszone w Komitecie, w ramach cz∏onkostwa Global Compact fir-
my podejmujà si´ realizacji projektów bilateralnie z UNDP.

Polski producent kosmetyków, firma A.T.W. Products w 2005 ro-
ku zrealizowa∏a projekt, który poprzez cykl szkoleƒ z zakresu zarzà-
dzania projektem, doprowadzi∏ do zwi´kszenia umiej´tnoÊci lokal-
nych liderów (dystrybutorów i klientów firmy A.T.W.) i podj´cia
przez nich dzia∏aƒ na poziomie lokalnym z wykorzystaniem kon-
cepcji spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu. Rozwój na obszarach
wiejskich w oparciu o lokalne grupy dzia∏ania z wykorzystaniem In-
ternetu i sieci placówek oÊwiatowych, to cel wspólnego projektu fir-
my Telekomunikacja Polska i UNDP w ramach Global Compact. 

Obj´cie przez Global Compact patronatu nad „Rozmowami o Do-
brym Biznesie” podyktowane by∏o zbie˝noÊcià celów Global Compact
i „Rozmów…”. Zarówno inicjatywa Kofi Annana, jak i projekt zapo-
czàtkowany przez Akademi´ Przedsi´biorczoÊci, Forum Odpowie-
dzialnego Biznesu i Telekomunikacj´ Polskà, stawiajà sobie za cel
propagowanie postaw spo∏ecznie odpowiedzialnych.
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Na szczególnà uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e „Rozmowy…” podejmujà
wa˝ny temat spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci wÊród ma∏ych i Êrednich
polskich firm. Miejmy nadziej´, ˝e z czasem standardem prowadze-
nia dzia∏alnoÊci gospodarczej w Polsce stanie si´ zwyk∏a ludzka uczci-
woÊç i odpowiedzialnoÊç. Liczymy na kontynuacj´ projektu i deklaru-
jemy nasze dalsze wsparcie. 

Kamil Wyszkowski jest polskim koordynatorem programu Global
Compact.

UNDP 
Aleje Niepodleg∏oÊci 186, UN House,

00-608 Warszawa
www.globalcompact.org.pl

www.undp.org.pl
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Podzi´kowania 
Serdecznie dzi´kujemy wszystkim osobom i firmom, które wzi´∏y udzia∏

w projekcie „Rozmowy o dobrym biznesie”:

Przedstawicielom firm: Auto-Land, Agencja Reklamowa Domena,
Albo, Altel, Astwa, A.T.W. Products, AutoLand, Axel Computer, Bank
Millennium, B S.A., Bank PKO S. A., Bank Spó∏dzielczy w Katowicach, Bank
Spó∏dzielczy w Zab∏udowie, Batycki, BEM, Bestseller, Bimeco, Biuro
Zarzàdzania Funduszami Europejskimi, Centrostal, Centrum Innowacji
Futur Logistics, CHU Manhattan, City Hall Of Gdynia, Communication
Partners, DD Media, Digital Media Service, Dom Wydawniczy Rebis,
Dominas Consulting Group, Drukarnia Perfekt, Drukarnia Legro, eCard,
Eltech-Kontakt, Eltor Bia∏ystok, Epitafium, Europejskie Centrum Biznesu,
Europol, Farmona, Ferax-Iril, FHU Andrzej Duda, Fikoland, Fonbud, Fonet,
Fosna, Fundacja REA, Germaz, Graal, Heidelberg Polska, Herbewo,
Honda Daszuta, Honesty Agencja T∏umaczy, Image Team, Instytut
Monitorowania Mediów, Inter-Widex, Italcaffe, Kastor, Klub Sportowy
Morze Ba∏tyk Szczecin, Klub Turystyczny Podró˝nik, Komart, Komtech,
Konrem Nauta, Lambda, Lega, Loadmaster&Baltic Kontor Services Ldt.,
Marketing Maestry, Marwit, MGJ, Michael Huber Polska, Mistral, Mlekovita,
Modesta, MTBS, Multi Polska, Multichem, Natural Chemical Products,
Neonet, Neptun, NetSprint, Novol, OS3 Multimedia, Pabianicka Fabryka
Narz´dzi Pafana, Paja Jerzy Blacharstwo Lakiernictwo Pojazdowe,
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Informatyki i Przedsi´biorczoÊci w ¸om˝y, PHU
Centrum, PHU Polmozbyt, Podwawelska Spó∏dzielnia Spo˝ywców, Polmass,
Ponzio Polska, Prime Public Relations, Profes Centrum Kszta∏cenia
i Doradztwa, Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji, Przemys∏owy
Instytut Automatyki I Pomiarowych PIAP, PSS ¸om˝a, PZP Lublin, Radwag,
Regionalna Dyrekcja Lasów Paƒstwowych, Remy Automotive Poland, Rex
Company, Rotary Klub, Rytter Investment Drukarnia, Samodzielny Publiczny
Szpital Wojewódzki im. Jana Bo˝ego w Lublinie, Santander Consumer PTF
Bank, Shinto, Shop and Office Group, Spin, Spital Kliniczny im. ks. Anny
Mazowieckiej, Spó∏dzielnia Inwalidów Hutnik – Zak∏ad Pracy Chronionej,
Stan-Rys, Sto-ispo, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie
Inicjatyw Regionalnych Alternatywa, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
Partner, Strima, Studenckie Ko∏o Mened˝erów, Studio da Vinci Agencja
Reklamowa, Sudzucker Polska, Szpital Dzieci´cy, T4Q Training for Quality,
Tabak Polska, Taxo, TBS, Teltronic, Tijo, TIM Biuro Us∏ug, Trans Service,
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VB Leasing, Warszawskie Przedsi´biorstwo Robót Telekomunikacyjnych,
Welpa Trans Polska, Wild Moose, Work Express, Wy˝sza Szko∏a Integracji
Europejskiej, Young Explorers Society, ZETO, ZGM Fortis, 

Przedstawicielom urz´dów miast: Bia∏egostoku, Gdaƒska, Gdyni,
Katowic, Krakowa, Lublina, ¸odzi, P∏ocka, Poznania, Radomia, Szczecina,
Warszawy, Wroc∏awia.

Specjalne podzi´kowania przekazujemy prezydentom miast:
Katowic, Gdyni i P∏ocka. 

Przedstawicielom Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z delegatur w: Bydgoszczy, Katowicach, ¸odzi, Poznaniu, Wroc∏awiu.

Przedstawicielom organizacji pracodawców i konsumentów w:
Bia∏ymstoku, Bydgoszczy, Gdaƒsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, ¸odzi,
Poznaniu, Szczecinie. 

Przedstawicielom mediów lokalnych i ogólnopolskich: Gazety
Olsztyƒskiej, Gazety Wyborczej (Kraków, Wroc∏aw, P∏ock, Bia∏ystok) Gazety
Krakowskiej, Rzeczpospolitej (dodatek Dobra Firma), Gazety Pomorskiej
(Bydgoszcz), Kuriera Lubelskiego, S∏owa Ludu (Radom), Biznesu Âlàskiego
i Biznesu Warszawskiego, Network Magazyn (Katowice); Telewizji Tele Top
(P∏ock), TV Dami (Radom); Polskiego Radia Szczecin, Polskiego Radia Lublin.
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