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Instrukcja  
obsługi Forum 

wrzesień 2022

 Forum Ekonomiczne, słusznie nazywane polskim Davos, to bez 
wątpienia najważniejsza konferencja gospodarczo-polityczna naszej 

części Europy. Nazywając rzecz po imieniu, jedyna naprawdę istotna. 
Zygmuntowi Berdychowskiemu udało się stworzyć prawdziwą ponadczasową 
i ponadsystemową instytucję, której autorytet co rusz ktoś próbuje podważyć. 
Tylko po co? Lepiej robić swoje, pamiętając, że konkurencja z Forum jest z góry 
skazana na przegraną. 
Co roku konferencja gości wszystkich, którzy tworzą krajobraz biznesowy 
naszego kraju. Politykom zapewne wydaje się, że to oni są najważniejsi, więc 
kiedyś na krynickim deptaku, a teraz w holu Hotelu Gołębiewski w Karpaczu 
przechadzają się najważniejsi przedstawiciele władzy i opozycji. Ci pierwsi 
otoczeni są łańcuszkiem różnej maści interesantów, ci drudzy przemieszczają się 
w gronie najbliższych doradców. Jedni i drudzy wiedzą, że po kolejnych wyborach 
zwykle zamieniają się rolami, więc swoisty balet konferencyjny pozostaje 
niezmienny od lat. 
Za to przedsiębiorcy i managerowie wiedzą, że Forum to miejsce, gdzie 
można zarobić prawdziwe pieniądze. Nigdzie indziej szefowie wielkich firm 
i przedstawiciele ministerstw nie są tak łatwo dostępni. Można na nich zapolować 
po kolejnych panelach dyskusyjnych. Ale najlepszym miejscem by poznać kogoś 
naprawdę ważnego to wieczorne imprezy. 
Niektórzy postrzegają konferencję jako miejsce, gdzie można zabłysnąć 
i wzbudzić zazdrość. Lecz to niebezpieczna droga. Jakiś czas temu przekonał 
o tym się znajomy, który postanowił popisać się luksusowym autem. Rano, 
po kłótni ze swoją partnerką, pojechał do lasu obok hotelu, ale nie przewidział, 
że obrażona kobieta zadzwoni na policję z informacją: „Sprawdźcie kierowcę 
czerwonego Ferrari, na pewno jeszcze nie wytrzeźwiał po nocy w barze”. 
W efekcie znajomy wrócił do Warszawy autobusem, a auto na lawecie. 
Najbardziej bawią ci, którzy regularnie, co roku zapewniają, że już nigdy więcej 
nie przyjadą. Dlaczego? Zawsze ich spotykam na kolejnym Forum… n 

Piotr Cegłowski 
redaktor naczelny

8

Zygmunt Berdychowski, przewodniczący 
Rady Programowej Forum Ekonomicznego:  
W 2021 r. przyjęliśmy ponad 4000 uczestników.  
Udało nam się wykorzystać pauzę między 
jedną a drugą falą epidemii, osiągając lepsze 
efekty, niż początkowo zakładaliśmy. Było to 
możliwe, ponieważ szybciej niż inni w branży 
odbudowaliśmy zatrudnienie.

Forum na każde czasy

OD REDAKCJI
editorial
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ROBERT KORZENIOWSKI, 
wybitny  sportowiec, manager i dziennikarz, 
opowiada o swoim zaangażowaniu 
w działalność fundacji promującej lekką 
atletykę wśród dzieci i młodzieży, ale też 
budującą mosty ponad granicami

Sport
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z Fundacji Polish Soccer Skills 
i Jarkiem Dotką z „Managera”

robi to,
co kocha

OD REDAKCJI
spis treści



Forum 
Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum 
Ekonomicznego, mówi o tym, jak pandemia wpłynęła na rynek eventowy, 
a także o wyzwaniach związanych z wojną w Ukrainie

aktywność związaną z budową Fo-
rum Ochrony Zdrowia. Udało nam 
się utrzymać Forum Ekonomiczne, ale 
trzeba pamiętać, że w 2019 r. zgroma-
dziło ono 4,5 tys. uczestników, podczas 
gdy w 2020 r. – tylko 1,5 tys. Warto 
przypomnieć, że piąta fala pandemii 
przypadła na początek lutego 2022 r., 
a my zaczęliśmy wychodzić z upadku 
spowodowanego lockdownem późną 
jesienią 2020 r. 

W tym jakże trudnym okresie pod-
jęliście niełatwą decyzję o zmianie 
lokalizacji forum z Krynicy na Karpacz. 
Jesienią 2020 r. zdecydowaliśmy się 
na Karpacz, ponieważ w Krynicy 

Instytut Studiów Wschodnich, jako 
organizator największej polskiej konfe-
rencji, nieźle poradził sobie w warun-
kach pandemii, o czym świadczą dwie 
ostatnie edycje Forum Ekonomicznego.
Nie było to łatwe. Pandemia spowo-
dowała ogromne niekorzystne zmiany 
w naszej branży. Wiele firm evento-
wych musiało zwalniać pracowników, 
zmniejszać wynagrodzenia czy nawet 
zawieszać działalność, bo obowiązywał 
zakaz organizowania tego rodzaju wy-
darzeń. Co gorsza, z branży odpłynęło 
wielu kompetentnych, doświadczonych 
ludzi, którzy wcześniej ją kształtowali. 
Niepewność pandemiczna, jaka towa-
rzyszy powrotowi branży do normalnego 
funkcjonowania, powoduje, że po tych 
dwóch latach trudno wrócić do wyników 
z 2019 r. Gdyby nie pomoc administracji 
rządowej, oprócz nas przetrwałoby może 
10 proc. uczestników tego rynku. Dopłaty 
spowodowały, że tych, którzy przetrzy-
mali, było jednak więcej. Mam nadzieję, 
że rynek w takim kształcie, w jakim był 
w 2019 r., uda się odtworzyć w 2023 r. Ale 
i to wcale nie jest pewne, bo dziś kolejne 
zagrożenie stanowi wojna w Ukrainie. 
Z krajobrazu życia społeczno-gospo-
darczego zniknęło wiele konferencji. 
Proces powrotu do normalności będzie 
więc rozciągnięty w czasie i uzależniony 
od tego, czy warunki zewnętrzne będą 
sprzyjające. 

Jak wpłynęło to na waszą sytuację?
Żeby zobrazować skalę tego, co się 
wydarzyło, warto spojrzeć w nasze 
sprawozdania. W 2019 r. nasz budżet 
był na poziomie ponad 24 mln zł. Rok 
później zamknął się kwotą niespełna 
11 mln zł. Gdyby nie subwencja, którą 
otrzymaliśmy, byłoby to dużo poniżej 
10 mln zł. Obrazuje to skalę zmian, 
z którymi musieliśmy sobie poradzić. 
Od strony merytorycznej wyglądało to 
jeszcze gorzej. Jeżeli traci się wyspe-
cjalizowanych pracowników, którzy 
na przykład zajmują się Niemcami 
lub Grupą Wyszehradzką, to naprawdę 
trudno ich szybko zastąpić. Gdy przyj-
rzymy się problemom, jakie dzisiaj 

ma komunikacja lotnicza w Europie, 
to widać, jak trudno na nowo zyskać 
prawdziwych specjalistów. Ci, którzy 
odeszli, znaleźli pracę poza branżą. 
Szkolenie tych, którzy przychodzą, 
trwa bardzo długo. Ewidentne braki 
w zatrudnieniu powodują, że trudno 
wypracować poziom usług taki jak 
przed pandemią. 

Czy oznacza to trwałe zmiany?
W moim najgłębszym przekonaniu – 
nie, ponieważ istotą przemysłu spotkań 
są właśnie spotkania. I albo do nich 
dochodzi, albo nie. 

W jaki sposób lockdown wpłynął na 
sytuację kadrową ISW?
W naszej organizacji przyjęliśmy jak 
najbardziej propracownicze postawy. 
Nie chcieliśmy zwalniać ludzi, stara-
liśmy się przedstawiać im propozycje, 
które chroniłyby ich zatrudnienie, były 
do udźwignięcia przez instytut, a sy-
tuacja była wyjątkowo niepewna i nie-
przewidywalna. Żałuję, że część kadry 
postanowiła mimo wszystko odejść. 
Na początku epidemii mieliśmy 52 pra-
cowników. Kiedy jesienią 2020 r. za-
częliśmy z powrotem zatrudniać, stan 
osobowy wynosił 32 osoby. A to ogrom-
na różnica. Musieliśmy zrezygnować 
z Forum Europa–Ukraina i Forum 
Przemysłowego. Ograniczyliśmy też 

 Z KRAJOBRAZU ŻYCIA 
SPOŁECZNO- 

-GOSPODARCZEGO 
ZNIKNĘŁO WIELE 

KONFERENCJI. 
PROCES POWROTU 

DO NORMALNOŚCI BĘDZIE 
WIĘC ROZCIĄGNIĘTY  

W CZASIE I UZALEŻNIONY 
OD TEGO, CZY WARUNKI 

ZEWNĘTRZNE BĘDĄ 
SPRZYJAJĄCE

obowiązywała w tamtym okresie pan-
demiczna czerwona strefa i nie wolno 
było organizować żadnych dużych wy-
darzeń. Rok później przygotowaliśmy, 
po raz pierwszy na nowych zasadach, 
Forum Ekonomiczne w Karpaczu, co 
poprzedziło zawarcie oficjalnych wie-
loletnich porozumień z województwem 
dolnośląskim, Wrocławiem i Karpa-
czem. A to daje szansę na dalszy roz-
wój konferencji. W 2021 r. przyjęliśmy 
ponad 4000 uczestników. Udało nam 
się wykorzystać pauzę między jedną 
a drugą falą epidemii, osiągając lepsze 

efekty, niż początkowo zakładaliśmy. 
Było to możliwe, ponieważ szybciej niż 
inni w branży odbudowaliśmy zatrud-
nienie. W zespole pojawili się specja-
liści, którzy przygotowywali program 
forum. Niektórzy z nich wrócili do 
firmy, ale większość z nich musieliśmy 
zatrudnić od nowa. A to oznacza proces 
kształtowania zespołu, przekazywania 
specjalistycznej wiedzy, co może zająć 
dużo czasu. Sporo zadań wiąże się ze 
współpracą z zagranicznymi partnera-
mi, choć nadal jest to utrudnione, po-
nieważ pojawiają się nowe obostrzenia 
i ograniczenia. A to przekłada się na 
mniejszy udział zagranicznych gości 
w forum. 

na każde czasy

Zygmunt Berdychowski
przewodniczący Rady Programowej 
Forum Ekonomicznego
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Biorąc pod uwagę sukces zeszłorocz-
nej konferencji, w tym roku powinno 
być lepiej…
Staram się unikać takich założeń. Je-
żeli jednak nic niespodziewanego się 
nie wydarzy, powinniśmy zrealizować 
taki właśnie cel. A jest to możliwe, co 
ilustruje przykład tegorocznego Euro-
pejskiego Kongresu Samorządowego 
w Mikołajkach. Na początku kwietnia 
byliśmy przekonani, że większość pro-
blemów związanych z ograniczeniami 
mamy już za sobą, ale wojna za naszą 
wschodnią granicą spowodowała, że 
sporo zagranicznych uczestników nie 
dotarło. Tłumaczyli to tak: musimy się 
przyjrzeć, musimy się zastanowić, mu-
simy trochę zaczekać, bo nie wypada 
spotykać się w trakcie wojny. Ale i tak 
udało nam się wykreować bardzo duże 
wydarzenie. I co ciekawe, mieliśmy 
wielu gości z Ukrainy. 

Sprawa Ukrainy wszędzie wysuwa się 
na pierwszy plan.
Trzeba mówić o niej jak najwięcej. 
Lokuje się ona w głównym nurcie pro-
blemów europejskich. Istnieje potrzeba 

budowy sojuszy, które dałyby szanse 
na to, aby skutecznie pomagać Ukraiń-
com, wspierając ich zabiegi o wejście 
do Unii Europejskiej. Zanim to jednak 
nastąpi, muszą otrzymać konkretne 
wsparcie, które umożliwi im zwycię-
stwo nad agresorem. 

Instytut Studiów Wschodnich angażuje 
się w pomoc dla Ukrainy.
W pierwszej fazie wojny udzieliliśmy 
wsparcia finansowego naszym stypen-
dystom z Karpackiego Uniwersytetu 
Ludowego w Iwano-Frankowsku. Przy-
gotowaliśmy kilkadziesiąt analiz poka-
zujących, jakie mogą być konsekwencje 
konfliktu. Autorami tych dokumentów 
są nasi partnerzy z Ukrainy. Do wątków 
tych na pewno nawiążemy podczas 
tegorocznego forum. Organizujemy 
też inne formy pomocy dla naszych 
wschodnich sąsiadów, wykorzystując 
kontakty z naszymi partnerami w Eu-
ropie Zachodniej. 

Forum Ekonomicznemu tradycyjnie 
towarzyszy, organizowany przez was, 
Festiwal Biegowy.

Zygmunt Berdychowski

› Wróciłem do biegania, które nieco zaniedbałem podczas pandemii. 
Próbowałem też jazdy na rowerze i pływania, co pozwoliło mi uświadomić 
sobie, że moim przeznaczeniem są biegi. Myślę, że na Festiwalu Biegowym 
mam szansę zaprezentować formę podobną do tej z poprzednich lat. 
W ubiegłym roku biegłem na dystansie 20 km i 30 km. W tym roku szykuję 
się na Iron Run, składający się z 9 różnych biegów, po trzy w piątek, sobotę 
i niedzielę. Razem to prawie 150 km, rozłożone w taki sposób, że pierwszy 
dzień rozpoczyna bieg krótki na 1600 m, później średnio długi, czyli 15 km, 
a potem kolejne 7 km. Następnego dnia wstajemy o godzinie 5 rano, 
biegniemy 64 km, a następnie 3 km oraz 5 km. W niedzielę przebiegamy 
maraton, a po nim wbiegamy na górę Kicarz – jest to bieg cały czas pod 
górę. No i kończymy wszystko biegiem na 1 km. 

› COVID pokrzyżował moje plany wspinaczkowe. Zdobyłem Koronę 
Ziemi i cztery ośmiotysięczniki. Mam nadzieję, że wreszcie uda mi się 
wrócić w Himalaje. Nie chcę brać udziału w wyprawach komercyjnych, 
tylko od początku do końca partnerskich, a na takie propozycje trzeba 
cierpliwie czekać. W 2019 r. planowałem wejść na Makalu, rok później 
przygotowałem się do wejścia na Lotse. Chociaż przygotowania były już 
bardzo zaawansowane, nic z tego nie wyszło… Czekam więc, aż na nowo 
pojawią się oferty wypraw partnerskich. Zapewne w przyszłym roku, 
a może już jesienią?

N
ie tylko praca…

Po raz kolejny odbędzie się on w Piw-
nicznej-Zdroju. Podobnie jak w przy-
padku forum, także on silnie odczuł 
skutki pandemii COVID. W 2019 r. wzię-
ło w nim udział prawie 11 tys. osób. 
W ubiegłym roku przyjechało tylko 
3,2 tys. biegaczy. Jestem przekonany, że 
i to wydarzenie jesteśmy w stanie odbu-
dować. Zamierzamy ścigać się na tych 
samych trasach, co rok lub dwa lata 
temu. Mamy wiele różnych propozycji: 
od biegów dla najbardziej zaawan-
sowanych typu Iron Run przez biegi 
długodystansowe, takie jak maraton, 
półmaraton, do biegów dziecięcych na 
dystansie 200, 400 lub 600 m. Staramy 
się, żeby każdy, kto tylko chce biegać, 
znalazł dystans i poziom trudności 
dostosowany do swoich możliwości. 
Na czas festiwalu budujemy miasteczko 
biegowe, które jest usytuowane nad 
brzegami Popradu. Tak jak w ubiegłym 
roku zmaganiom sportowym towarzy-
szy Festiwal Lachów i Górali, wydarze-
nie podobne do Tatrzańskiej Jesieni, 
choć prezentujące lokalny folklor. n

rozmawiał Piotr Cegłowski fo
t. 
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Sukces

tego sukcesu sobie, ta inwestycja była 
bowiem pana inicjatywą. Ogólnie średni 
zysk Grupy Kapitałowej GPW w ostat-
nich pięciu latach był o 38 proc. wyższy 
niż w poprzedniej pięciolatce. I to jest 
taki paradoks, że cały czas poprawiamy 
nasze wyniki finansowe, a kurs tego nie 
odzwierciedla. Mnożnikowo jesteśmy 
o połowę gorzej wyceniani niż Euronext 
czy Deutsche Börse. Inwestorzy nie 
są przekonani do naszej historii wzro-
stu. Chcielibyśmy to zmienić i zacząć 
przyciągać również inwestorów typu 

Na wstępie gratulacje z okazji wyboru na 
kolejną kadencję na stanowisku prezesa 
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie.
Dziękuję. To dla mnie duży zaszczyt kie-
rować tą instytucją. Ale przede wszystkim 
duże zobowiązanie wobec jej akcjonariu-
szy i interesariuszy.

Ostatnio rozmawialiśmy głównie o geo-
polityce. Tym razem porozmawiajmy 
o warszawskiej giełdzie. I zacznijmy od 
tego, co zwykle najbardziej interesuje 
akcjonariuszy, czyli od kursu giełdowego. 
Akcje GPW były oferowane przez Skarb 
Państwa w roku 2010 po 43 zł i 46 zł. 
Zadebiutowały po cenie powyżej 50 zł. 
Kiedy obejmował pan stanowisko w po-
przedniej kadencji 27 września 2017 r., 
wyceniane były na ok. 44 zł. Dzisiaj jest 
to ok. 36 zł. Co pan na to?
To fakt, a z faktami się nie dyskutuje. 
Należy jednak pamiętać, że dla akcjo-
nariuszy równie ważna jest dywidenda. 
W sumie od roku 2010 wypłaciliśmy ak-
cjonariuszom niemal 1 mld 115 mln zł, 

co przy kapitalizacji 1,5–2 mld zł nie 
jest złym wynikiem. W ostatnich kilku 
latach stopa dywidendy z akcji GPW 
oscylowała zwykle wokół 5–7 proc. 
GPW przez ostatnie lata przyciągała 
głównie inwestorów typu value, którzy 
cenią sobie wysoką dywidendę, a tra-
ciła tych typu growth, nastawionych 
na wzrost wartości akcji. Giełda tkwiła 
w przekonaniu, że sprawa inwestorów 
jest załatwiona, bo dostali dywidendę. 
Niestety, zmienność koniunktury na 
przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
dość istotnie wpływała na zmienność 
poziomu dywidendy. Dla przykładu, 
w latach 2011–2013 stopa dywidendy 
nie przekroczyła 4 proc. Dlatego od pew-
nego czasu nasza strategia zmierza do 
zmniejszenia stopnia zależności wyni-
ków finansowych giełdy od koniunktury. 
Dzieje się to przede wszystkim przez 
uruchamianie nowych segmentów biz-
nesowych, choć trzeba przyznać, że 
udało się to w umiarkowanym stopniu. 
Nie dlatego jednak, że źle zidentyfiko-
waliśmy kierunki rozwoju, ale ponieważ 

za wolno wdrażaliśmy poszczególne ini-
cjatywy. W odpowiedzi na oczekiwania 
naszych akcjonariuszy zdecydowaliśmy 
też o corocznym zwiększaniu poziomu 
dywidendy o 10 gr na akcję. Ponadto 
będziemy wypłacać wszystko, co ekstra 
zarobimy na projektach dodatkowych. 
Dotychczas zdarzyło się to raz – sprze-
daż pakietu akcji Aquis Exchange za 
kilkadziesiąt milionów złotych, na której 
to inwestycji zarobiliśmy bardzo do-
brze, bo średnia roczna stopa zwrotu 
wyniosła ok. 20 proc. Nie przypisuję 

RAQUI QUIAE  
PORIS ESTIUMUM 

ACCABORA SOLORES 
RERUMQUAM 

QUATURIO. ODITAERRO 
BERIAM QUAM CUPTIA 

DOLO OFFICABORE 
QUAMUSCI TEMQUAE 
PARCI VEL MOLUPTATI 
NOBIT EAQUE NONE 

SEQUAM, ELESEQUAM 
VOLORE IN

growth. Zwrot dla naszych inwestorów 
powinien być trwale wyższy od wzrostu 
PKB w Polsce. Innymi słowy, chcemy 
być lepszą spółką w sensie tworzenia 
wartości dla akcjonariuszy niż średnia 
spółka w Polsce. Droga do tego jest nie 
tylko przez wyższe dywidendy, bo du-
żo ciekawszy jest wzrost. Dlatego nie 
wypłacamy wszystkich środków, jakie 
mamy, bo widzimy szereg projektów 
inwestycyjnych w zakresie wzrostu or-
ganicznego i nieorganicznego, które 
byśmy chętnie podejmowali. Na razie 

te efekty są dość skromne, ale przyj-
dzie czas na coś spektakularnego, bo 
cały czas nad tym pracujemy, także nad 
projektami w zakresie M&A. Inwestorzy 
teraz nie chcą kupić zapowiedzi naszych 
nowych projektów, ale chcą zobaczyć 
pierwsze efekty biznesowe. Chciałbym 
ich dostarczyć.

Możliwości rozwojowe giełdy w dużym 
stopniu zdeterminowane są jej strukturą 
własnościową i statusem spółki publicz-
nej. Zawsze miałem dość krytyczny 

dzięki
dywersyfikacji

W kwietniowym numerze naszego magazynu zamieściliśmy 
materiał stanowiący ewenement na łamach polskiej prasy: 
rozmowę dwóch prezesów GPW – obecnego Marka Dietla 
i byłego Adama Maciejewskiego. Tym razem obaj wybitni 
managerowie mówią o wyzwaniach stojących przed 
warszawską Giełdą i jej planach odegrania poważniejszej 
roli międzynarodowej

Mark Dietl
prezes GPW

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

1312
MANAGER REPORT 

wrzesień 2022
MANAGER REPORT 

wrzesień 2022

GOSPODARKA
GPW

GOSPODARKA
GPW



stosunek do modelu prywatyzacji GPW. 
Czy pana zdaniem przyjęty model pry-
watyzacji giełdy był optymalny? Co dał 
spółce? 
Prywatyzacja, a konkretnie wprowadze-
nie GPW na parkiet dało nam bardzo 
dobre zrozumienie potrzeb naszego 
klienta, czyli spółki publicznej. Dzięki 
temu doskonale rozumiemy nie tylko 
plusy, lecz także i minusy tego statusu. 
Bycie spółką giełdową uczy pokory. Nie 
jesteśmy tylko teoretykami, ale spółką 
giełdową ze wszystkimi tego zaletami 
i uciążliwościami. Kwartalne spotkania 
z analitykami to dla nas bardzo cenny 
consulting. 
Status spółki publicznej pozwolił nam też 
na uruchomienie dodatkowego systemu 
wynagradzania i motywowania pracow-
ników za pomocą akcji fantomowych. 
Nie jest to materialnie istotny element 
wynagradzania, ale mimo wszystko 
zwiększa przywiązanie pracowników 
do instytucji. Mamy też, choć niewyko-
rzystaną, możliwość stworzenia lepszego 
systemu motywowania zarządu przez 
powiązanie wynagrodzenia z kursem 
giełdowym. 
Przyjęty model prywatyzacji giełdy fak-
tycznie nie był jednak optymalny. Nie 
udało się wprowadzenie większego, 
długoterminowego inwestora finanso-
wego, który pomógłby uwiarygodnić 
corporate governance giełdy. W trakcie 
procesu prywatyzacji nie wykorzystano 
tej szansy. Szkoda też, że przed prywaty-
zacją nie sformułowano jakiegoś aliansu 
strategicznego pozwalającego osiągnąć 
większą skalę. Teraz jesteśmy spółką nie-
wielką, plasującą się w środku mWIG40. 
W porównaniu z takimi giełdami, jak 
Deutsche Börse, nasza kapitalizacja jest 
naprawdę niewielka.
Ponadto zabrakło mechanizmu zwięk-
szenia partycypacji pracowników w roz-
woju giełdy, który pozwoliłby na wbicie 
w DNA pracowników faktu bycia spółką 
giełdową. 

Co jest obecnie celem zawodowym preze-
sa GPW jako prezesa spółki posiadającej 
swoich akcjonariuszy i jako prezesa 
instytucji infrastrukturalnej? 

Tu są trzy wymiary. Pierwszy to element 
państwotwórczy, w którym giełda wspie-
ra różne elementy polityki gospodarczej 
państwa, chociażby zielone certyfikaty 
na Giełdzie Energii. Państwo wie, że jeśli 
nam coś powierzy, to to zrealizujemy, 
a inwestorzy wiedzą, że zrealizujemy 
to w sposób zyskowny dla nich. Tu jest 
pełna synergia między byciem w or-
bicie Skarbu Państwa a zyskami dla 
inwestorów. Innym przykładem tych 
synergii jest projekt Polskiego Cyfro-
wego Operatora Logistycznego (PCOL), 
w ramach którego spółki Skarbu Pań-
stwa podpisały listy intencyjne na korzy-
stanie z tego rozwiązania, gwarantując 
minimalną skalę prowadzenia biznesu. 
PCOL może w perspektywie kilku lat 
zdobyć pozycję jednego z dominujących 
podmiotów wśród operatorów logistycz-
nych w Polsce. To nie tylko podniesie 
poziom bezpieczeństwa transportowego 
Polski, lecz także pozwoli zatrzymać 
marżę z tego segmentu w kraju. Przy 
dzisiejszym poziomie tych marż mó-
wimy tu o miliardach złotych rocznie. 
Te synergie z „holdingu” spółek Skarbu 
Państwa są bardzo istotne i potrafimy 
z tego korzystać. Prywatna giełda jest 
zależna od państwa, a jeśli jest tam 
skarbowy komponent własnościowy, 
to jest większa szansa na pomoc i współ-
pracę z państwem. Tak jest w naszym 
przypadku i niektóre giełdy prywatne 
nam tego zazdroszczą. Moją ambicją 
zawodową jest być wiarygodnym part-
nerem państwa we wspieraniu pewnych 
elementów polityki gospodarczej, ale 
oczywiście w sposób zyskowny dla na-
szych inwestorów.
Co do giełdy jako spółki infrastruktu-
ralnej i jednocześnie nastawionej na 
zysk – widzimy, że w kontekście kosztów 
dla naszych klientów jesteśmy w środku 
stawki europejskiej. Rynki zintegrowane 
pionowo (giełda i instytucja rozlicze-
niowa w jednej grupie kapitałowej) są 
tańsze na poziomie tradingu (bo tam jest 
konkurencja) i znacząco droższe w post-
-tradingu (gdzie konkurencja jest niższa 
lub nie ma jej wcale). Nasz rynek nie jest 
pionowo zintegrowany, a dodatkowo 
post-trade, w odróżnieniu od giełdy, nie 

jest nastawiony na zysk. Dzięki temu 
post-trade (bez konkurencji) jest u nas 
relatywnie tani, a trading droższy (choć 
wystawiony na konkurencję), a powinno 
być odwrotnie. Sumarycznie koszt dla 
inwestora generowany jest jednak głów-
nie na poziomie domów maklerskich. 
Ich udział w koszcie transakcyjnym to 
ok. 90 proc. Obecnie musimy koncen-
trować się przede wszystkim na biznesie 
podstawowym, bo on jest głównym 
źródłem przychodów, ale w mojej ocenie 
w perspektywie 5, 10, 15 lat ten biznes 
będzie mocno zagrożony i dlatego mu-
simy wchodzić w nowe obszary, by się 
biznesowo zabezpieczyć.

Jak teraz wygląda rynek obrotu in-
strumentami finansowymi z punktu 
widzenia poziomu konkurencji dla 
oferty GPW?
Od 2018 r. bardzo widoczna jest rosnąca 
aktywność podmiotów systematycz-
nie internalizujących transakcje, które 
zupełnie skonsumowały rynek OTC. 
W okresie od 2018 r. w pewnym momen-
cie mieliśmy spadek udziału w obrocie 
polskimi akcjami poniżej 70 proc. Dzisiaj 
jest to 92–94 proc., bo nikt poza nami nie 
jest w stanie dostarczyć takiej pewności 
zawarcia transakcji jak my. Natomiast 

niektóre giełdy europejskie realizują 
już tylko ok. 40 proc. obrotów akcja-
mi na swoich rynkach macierzystych. 
Spadek poniżej 30 proc. oznaczałby 
już zachwianie podstawowej funkcji 
dostarczania wiarygodnej informacji 
o cenie papierów wartościowych. Je-
śli popełnimy jakiś nierozważny ruch, 
zwłaszcza w odniesieniu do najbardziej 
płynnych papierów, to może dojść do po-
ważnej erozji naszych udziałów w rynku 
i zachwiania naszej pozycji. 

Strategia GPW2022  – co się udało, a co nie 
i dlaczego? Z czego jest pan najbardziej 
dumny? Czy w kontekście dywersyfikacji 
przychodów i zagrożeń spowodowanych 
pojawianiem się alternatywnych wobec 
giełd platform obrotu sprzedaż dużego 
pakietu akcji brytyjskiej platformy Aquis 
Exchange była najlepszym rozwiąza-
niem? Nabycie tego pakietu za mojej 
kadencji nie było prostym projektem.
Zacznę od końca. Kiedy decydowaliśmy 
się na sprzedaż pakietu akcji Aquis, 
platforma przynosiła jeszcze straty 
i potrzebowała dodatkowego kapita-
łu. My byliśmy go w stanie dostarczyć 
i współpracować z zespołem Aquis, ale 
z punktu widzenia interesów tamtej 
platformy, w tym interesu pozostałych 

akcjonariuszy, lepszy był kapitał czysto 
rynkowy. Zarząd Aquis był też rozczaro-
wany brakiem planowanej współpracy 
z GPW w przeszłości. Pana następcy, 
a moi poprzednicy nie wykorzystali 
potencjału tej współpracy. My, jako 
największy akcjonariusz, mieliśmy 
szczególne uprawnienia, w tym moż-
liwość wykluczenia handlu akcjami 
spółek z naszego regionu na platfor-
mie Aquis. To mogło blokować rozwój 
platformy, a przynajmniej tak uważali 
potencjalni klienci i pozostali akcjo-
nariusze tej spółki. Jeśli nie mogliśmy 
doinwestować spółki, to obawialiśmy 
się rozwodnienia i utraty szczególnych 
uprawnień korporacyjnych. Planowane 
IPO z nami na pokładzie mogło się nie 
powieść. W tej sytuacji to sama spółka 
poprosiła nas o wyjście. Warunki wyj-
ścia w ramach IPO były jednak dla nas 
atrakcyjne finansowo – gwarantowały 
ponadprzeciętny zysk na zainwesto-
wanym kapitale, więc postanowiliśmy 
skorzystać z okazji i jednocześnie pójść 
na rękę spółce. Gdybym był inwestorem 
prywatnym, to pewnie bym tam został. 
Ale przy tych uwarunkowaniach, jakie 
były, to była decyzja optymalna. Wtedy 
też byliśmy blisko kupienia giełdy w Tel 
Awiwie i to był dla nas wyższy priorytet. 

Sprzedaż udziałów w Aquis dodatkowo 
uwiarygadniała nas finansowo w obliczu 
potencjalnej, dużej transakcji nabycia 
giełdy izraelskiej.
A z czego jestem najbardziej dumny? 
Z tego, że udało się doprowadzić do 
ukształtowania się wewnątrz Giełdy 
profesjonalnego i entuzjastycznego 
zespołu potrafiącego i gotowego reali-
zować nowe projekty rozwojowe, a przez 
to wspierać strategię dywersyfikacji 
naszego biznesu. Wcześniej organizacja 
była nastawiona bardzo mocno na ope-
rational excellence, co swoją drogą jest 
piękne i bardzo to cenię. Fantastyczna 
jest jednak ta zmiana mindsetu ludzi 
wyrwanych z działalności operacyj-
nej. Udało się do tej grupy wprowadzić 
z sukcesem również osoby z zewnątrz. 
Chciałbym, by ta zmiana kultury orga-
nizacyjnej miała charakter trwały. Prio-
rytetem powinno być szukanie nowych 
tematów przy zachowaniu wysokiej 
sprawności operacyjnej. 

Zarówno cieszę się z tego pańskiego 
podejścia do dywersyfikacji biznesu, jak 
i gratuluję zmiany kultury organizacyj-
nej. To były również moje cele i dobrze 
wiem, jak trudno przekonać pracow-
ników i otoczenie do takiej strategii, 
a pracowników dodatkowo do akceptacji 
innej kultury pracy. Pan szczęśliwie 
ma wsparcie głównego akcjonariusza, 
który za moich czasów kompletnie nie 
interesował się działalnością rozwojo-
wą, a nawet ją torpedował przez swoją 
bezczynność i brak zdolności do podej-
mowania kluczowych decyzji. Gierki 
personalne były ważniejsze niż spółka 
i cały rynek. Wracając jednak do pana 
sukcesów w poprzedniej kadencji – może 
coś bardziej materialnego?
Na pewno dużą satysfakcją była pierwsza 
sprzedaż technologii TCA (Transaction 
Cost Analysis) dla giełdy w Kuwejcie. Po 
pierwsze, było to potwierdzenie, że zrobi-
liśmy coś fajnego, a po drugie, otworzyła 
się szansa na powtarzalne przychody. 
To biznesowo daje wiarę w siebie. Biz-
nesowym osiągnięciem jest też sukces 
komercyjny GPW Benchmark z klientami 
od Kaliforni do Tokio. 

ADAM MACIEJEWSKI:

GRATULUJĘ 
ZMIANY KULTURY 

ORGANIZACYJNEJ. 
TO BYŁY RÓWNIEŻ MOJE 

CELE I DOBRZE WIEM, 
JAK TRUDNO PRZEKONAĆ 

PRACOWNIKÓW 
I OTOCZENIE 

DO TAKIEJ STRATEGII, 
A PRACOWNIKÓW 

DODATKOWO 
DO AKCEPTACJI INNEJ 

KULTURY PRACY

Adam Maciejewski

były prezes GPW
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Analizując rozwój biznesu Grupy Ka-
pitałowej GPW, należy jasno wskazać, 
że rozwój biznesu w ostatnich latach 
to zasługa niemal wyłącznie strategii 
dywersyfikacji. Patrząc po przychodach 
skorygowanych o inflację, niemal cały 
wzrost naszego biznesu wynika z przeję-
cia TGE i trochę z projektu GPW Bench-
mark, a nie z naszego core biznesu. To 
pokazuje, że dywersyfikacja nie tylko 
ma sens, lecz także jest konieczna dla 
rozwoju giełdy jako spółki. Położył pan 
kiedyś mocne fundamenty pod tę drugą 
nogę biznesową GPW, czyli rynek towa-
rowy. Trzecia noga, czyli handel danymi, 
zaczyna dołączać, a w przyszłości pojawi 
się noga czwarta, czyli technologia.

Strategia GPW2022 przechodzi do historii. 
Faktycznie jej realizacja udała się tylko 
częściowo. Stabilność zarządzania – mam 
na myśli pana drugą kadencję – powin-
na jednak pozwolić na wprowadzenie 
niezbędnych korekt i przyjęcie planu 
rozwoju na kolejne lata. Kiedy możemy 
na to liczyć? 
Zakładam, że aktualizację strategii na 
kolejny okres zaprezentujemy na prze-
łomie stycznia i lutego 2023 r. i wtedy 
chętnie o niej opowiem bardziej szcze-
gółowo. Nie zakładam jednak, że będzie 
to rewolucja, ale raczej dalsza ewolucja 
odzwierciedlająca zmiany warunków ze-
wnętrznych.

Czy GPW ma ambicje odegrania poważ-
niejszej roli międzynarodowej? A jeśli 
tak, to w jakim zakresie?
Podstawą naszego umiędzynarodowie-
nia jest i będzie technologia, a kon-
kretnie jej sprzedaż w modelu white 
label. Będzie ona wykorzystywana 
i oferowana na lokalnych rynkach 
przez współpracujące z nami lokalne 
giełdy. My nie jesteśmy dużą giełdą 
i nadal szukamy własnej drogi. Rozwój 
organiczny wymaga bardzo wiele cza-
su, natomiast historia dużych giełd to 
historia fuzji i przejęć. My też w tym 
obszarze podejmujemy działania – ana-
lizujemy wszelkie ciekawe propozycje 
i jeśli uznajemy je za właściwe dla nas, 
to składamy oferty. Na razie niestety bez 

większego sukcesu, bo jesteśmy albo 
zbyt ostrożni w wydawaniu pieniędzy, 
albo w grę wchodzą inne czynniki. 
Obecnie wyszukujemy biznesy o skali 
przychodów 20–30 mln euro sprzeda-
wane przez duże giełdy. Uczymy się 
tego, ale mam nadzieję, że prędzej czy 
później kupimy coś interesującego za 
sensowne pieniądze.

Niedawno kupiliście giełdę w niewielkiej 
Armenii. Po co?
Kupiliśmy zdrowy, choć mały biznes 
o rentowności EBITDA ok. 30 proc. Sam 
biznes rośnie w tempie ok. 24 proc. rocz-
nie (CAGR w latach 2018–2021), głów-
nie w obszarze posttransakcyjnym. Ar-
meńska giełda posiada też bardzo dobre 
rozwiązania wspomagające corporate 
governance. Ormianie to naród bardzo 
dobrze wykształcony.

Kształcą się w Moskwie? Przepraszam 
za ironię, ale to przecież kraj w orbicie 
wpływów Rosji.
Kształcą się głównie w Paryżu i Londynie. 
Starają się równoważyć różne wpływy 
zewnętrzne. Spisana historia tego narodu 
to 3 tys. lat, a archeologiczna – ok. 5 tys. 
lat. Co ciekawe, Armenia była w peł-
ni niezależnym państwem tylko przez 
254 lata. Teraz panuje tam olbrzymia 
wolność gospodarcza, a sam kraj jest 
niezwykle instytucjonalnie rozwinięty. 
Oczywiście, będąc w otoczeniu wielkich 
krajów, takich jak Rosja, Turcja czy Iran, 
trzeba się układać z kimś, kto daje naj-
większe korzyści.

Ale nadal nie rozumiem, po co ta trans-
akcja.
To jest dobry dodatek do naszego biznesu, 
daje nam większe przychody i zyski. Wi-
dzimy też spory potencjał w ormiańskiej 
diasporze. To ponad 8 mln ludzi, często 
bardzo zamożnych. Chcemy pomóc pod-
łączyć ormiańską giełdę do ekosystemu 
światowego. Chcemy ją przeskalować, 
by nie była ograniczona rozmiarem 
tamtejszej gospodarki. Chcemy, by było 
podobnie jak z giełdą szwajcarską – go-
spodarka nie jest wielka, a giełda szwaj-
carska odgrywa istotną rolę w Europie. 

Ormianie też mają dużą szansę zostać 
regionalnym hubem.

Kupiliście tę spółkę w chwili bardzo 
istotnego wzrostu ryzyka związanego 
z polityką Rosji. Czy wkalkulowaliście 
to ryzyko?
Mamy opcję put naszego pakietu do ar-
meńskiego banku centralnego, co po-
zwala nam na odsprzedaż wszystkich 
posiadanych akcji w AMX po cenie od-
powiadającej kwocie inwestycji GPW 
w AMX. 

Życzę powodzenia z tym projektem, choć 
trochę się dziwię, że sprzedaliście sporą 
platformę paneuropejskiego obrotu ak-
cjami Aquis, a kupiliście mikroskopijną 
organizację w maleńkiej prorosyjskiej 
Armenii. Bardziej mnie jednak ciekawi 
pomysł na wykorzystanie potencjału 
rozwoju na rynku ukraińskim. Widzi pan 
szansę na jakieś wspólne projekty? Przy 
założeniu, że Ukraina wyjdzie obronną 
ręką z konfliktu z Rosją, wydaje się, że 
te szanse są całkiem realne. 
Jeszcze przed wojną prowadziliśmy roz-
mowy na temat rynku towarowego, któ-
ry jest produktem absolutnie pierwszej 
potrzeby dla Ukrainy. Mam nadzieję, że 

po wojnie do tej współpracy wrócimy, 
zwłaszcza w kontekście rozliczeń. Jeśli 
chodzi o rynek kapitałowy, to tam musi 
się zmienić legislacja i powtórnie zostać 
przeprowadzony proces licencyjny dla 
giełd. Powinna tam zostać wybrana 
jedna giełda w miejsce obecnych czte-
rech. Nie wiem, która to będzie giełda 
i jaki będziemy mieli w tym udział, ale 
od początku wojny współpracujemy 
z ukraińskim odpowiednikiem nasze-
go KNF-u, dostarczając odpowiednie 
wsparcie. Trudno przewidywać, kiedy 
wojna się skończy i jaki będzie dokład-
ny jej wynik, ale nie zasypiamy gru-
szek w popiele i byłoby historyczną 
głupotą nie spróbować wejść na ten 
rynek w momencie, kiedy jest tam tak 
duży reset. W ogóle Polska powinna 
pójść w eksport instytucji polskiego 
modelu kapitalizmu, który sprawdził się 
w transformacji. Możemy też przestrzec 
Ukrainę przed rzeczami, które u nas nie 
zadziałały. W porównaniu z ekspertami 
z USA, Wielkiej Brytanii czy Niemiec 
mamy za sobą unikalne doświadczenie 
transformacji. 

A co z projektami skierowanymi do 
inwestorów? Czy będą mieli łatwy i tani 

dostęp do handlu największymi spółkami 
zagranicznymi i największymi ETF-ami 
za pośrednictwem GPW? Mam na myśli 
projekt GlobalConnect.
GlobalConnect to miejsce, gdzie inwe-
storzy będą mogli handlować akcjami 
najbardziej znanych blue chipów z Eu-
ropy (w pierwszej fazie), a w niedalekiej 
przyszłości także amerykańskich spółek. 
Funkcjonowanie rynku z punktu widze-
nia inwestora jest relatywnie proste: 
handel akcjami będzie się odbywał pod-
czas sesji giełdowej na GPW, a notowa-
nia będą w polskich złotych. Co ważne, 
prowizje będą takie, jak w przypadku 
handlu na Głównym Rynku GPW, a wy-
nika to z tego, że nie będziemy pobierać 
prowizji od animatorów GlobalConnect. 
To duże ułatwienie i uatrakcyjnienie 
handlu na GPW. Animator będzie odpo-
wiadał za dobór spółek i wprowadzenie 
ich akcji do obrotu, a kluczem będzie 
płynność i zainteresowanie inwestorów 
danym walorem.
Uruchomienie GlobalConnect wyrów-
nuje nas z innymi rynkami w Europie. To 
jest swoisty must have, który da naszym 
inwestorom ekspozycję na spółki zależ-
ne od globalnej koniunktury. Będzie on 
dla nich swego rodzaju dodatkowym 

narzędziem pasywnego inwestowania 
na globalnych rynkach. Możliwe, że 
w przyszłości rozbudujemy GlobalCon-
nect także o zagraniczne ETF-y.

Innym ciekawym projektem, który teraz 
rozwijacie na GPW, jest Private Market. 
Czego dokładnie dotyczy i jaki jest stan 
jego realizacji?
GPW Private Market jest jedną z naszych 
technologicznych inicjatyw, wpisują-
cą się w strategię dywersyfikacji przy-
chodów GK GPW m.in. przez łączenie 
naszego know-how z nowymi techno-
logiami, w tym przypadku blockchain. 
Na początek chcemy eksplorować moż-
liwości tokenizacji aktywów niefinan-
sowych. Zaczynamy od dzieł sztuki, 
których wartość zostałaby podzielona na 
wiele małych części i odzwierciedlona 
w tokenach, analogicznie jak to jest 
z akcjami spółek. Drugim filarem GPW 
Private Market mają być stokenizowane 
aktywa finansowe: akcje i obligacje. Po-
wodzenie drugiego filaru jest ściśle za-
leżne od kwestii regulacyjnych. Projekt 
ma też ułatwić pozyskiwanie środków 
w ramach finansowania społecznościo-
wego przez małe przedsiębiorstwa oraz 
start-upy. 
Możemy się pochwalić, że jest to pierw-
szy tego typu projekt realizowany przez 
jakąkolwiek giełdę na świecie. Naszym 
celem jest umożliwienie mniej zamoż-
nym kolekcjonerom dostępu do elitar-
nego rynku sztuki. Chcemy również 
zwiększyć transparentność i bezpie-
czeństwo tego rynku przez zastosowanie 
standardów z rynku kapitałowego. 
Private Market jest dobrą propozycją 
dla każdego, kto nie dysponuje dużymi 
środkami finansowymi, a w pierwszej 
fazie zwłaszcza dla tych, którzy są wraż-
liwi na sztukę. 

Ambitne plany. A jakie jest pana naj-
większe marzenie dotyczące przyszłości 
giełdy?
Chciałbym, by akcje GPW były włączone 
do MSCI Europe Large Cap Index. Musi-
my jeszcze trochę urosnąć... 

Dziękuję za rozmowę.n

MAREK DIETL:

 OD ROKU 2010 
WYPŁACILIŚMY 

AKCJONARIUSZOM 
NIEMAL 1 MLD  

115 MLN ZŁ,  
CO PRZY 

KAPITALIZACJI  
1,5–2 MLD ZŁ  

NIE JEST ZŁYM 
WYNIKIEM. 

W OSTATNICH KILKU 
LATACH STOPA 

DYWIDENDY Z AKCJI 
GPW OSCYLOWAŁA 

ZWYKLE WOKÓŁ 
5–7 PROC.
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Management
O zdrowiu i wellbeingu, rozwoju organicznym i akwizycjach, historii i teraźniejszości 
Medicover mówi John Stubbington, COO Healthcare Services w Medicover

Działalność w tym wyjątkowym kraju 
rozpoczęliśmy w 2016 r. od usług leczenia 
niepłodności, ponieważ jest to rynek 
o ogromnym zapotrzebowaniu w tym 
segmencie. Równolegle chcemy oferować 
ten sam standard opieki zdrowotnej, co 
na rynkach zachodnich – inwestujemy 
więc w szpitale wielospecjalistyczne. 
Zaczynaliśmy tam od dziewięciu szpi-
tali w 2017 r., a obecnie prowadzimy ich 
ponad 20 (z czego dwa to specjalistyczne 
centra onkologiczne), a także dwa centra 
radiologiczne i 19 klinik leczenia niepłod-
ności w Delhi i Hyderabadzie. Medicover 
nadal zwiększa swoją obecność w stanach 
Andhra Pradesh, Maharashtra i Telan-
gana. W ciągu roku dołączyło do nas 
pięć szpitali. Nasze całkowite indyjskie 
portfolio liczy obecnie ponad 40 wysokiej 
klasy placówek medycznych (świadczą-
cych usługi szpitalne i usługi leczenia 
niepłodności). A ponieważ Indie to kraj, 
który „nigdy nie śpi”, plany rozbudowy 
tej sieci są ambitne.

Skupiacie się na zdrowiu i wellbeingu. 
Jak definiujecie te pojęcia?
Nasz wpływ na klientów określamy na-
stępująco: „Pomagamy ci w utrzymaniu 
zdrowia i dobrego samopoczucia, abyś 
mógł cieszyć się życiem”. Dlatego w na-
szym portfolio znajdują się usługi z za-
kresu profilaktyki i opieki ambulatoryj-
nej, specjalistycznej opieki zdrowotnej, 
innowacyjne usługi stomatologiczne, 
zaawansowane procedury in vitro, ale 
i rozwiązania z zakresu wellness, w tym 
szeroka oferta sportowa i dietetyczna. 

Lifestyle

Dziś Medicover to duża, rozpoznawalna 
firma obecna w 14 krajach na świecie, 
z przychodami ok. 1,4 mld euro w 2021 r. 
A jak wyglądały początki? 
Sięgają 1993 r., kiedy szwedzki przedsię-
biorca, właściciel firmy świadczącej usłu-
gi medyczne w Kenii (Africa Air Rescue) 
Bengt Beckmann założył ABC MEDICO-
VER. Można powiedzieć, że firma powsta-
ła… z potrzeby serca. Beckmann stwier-
dził, że w Polsce brakuje prywatnej opieki 
medycznej w standardzie premium, a do 
takiego wniosku doprowadziła go historia 
jego żony, Marii Sapiehy, której ojciec – 
Polak – doświadczał braku adekwatnej 
opieki w trakcie choroby. Niebawem do 
nowo powstałego biznesu dołączyli przy-
jaciel rodziny Jonas af Jochnick (założyciel 
Oriflame) i Fredrik Rågmark (obecnie 
CEO Medicover). Pierwsze biuro i cen-
trum medyczne powstały w Warszawie 
w 1995 r. Wówczas załoga liczyła 70 osób, 
a warto wspomnieć, że aż 10 z nich nadal 
pracuje w Medicover. W ciągu pierwszych 
czterech lat otworzyliśmy swoje centra 
w sześciu kolejnych miastach Polski, 
a także pozyskaliśmy pierwszego ogól-
nopolskiego klienta. Reszta to historia, 
łącznie prawie 28-letnia, o której można 
by mówić wiele. W tym czasie Medicover 
rozwinął dwie dywizje – Healthcare Se-
rvices (w tym centra medyczne, szeroko-
profilowe szpitale, apteki, kliniki leczenia 
niepłodności, centra stomatologiczne, 
salony optyczne, centra zdrowia psychicz-
nego, a także kluby fitness i siłownie) 
oraz Diagnostic Services (w tym labo-
ratoria i punkty pobrań krwi). Powiem 

więc ogólnie, że dziś, będąc znacznie 
bardziej rozwiniętym organizmem, nadal 
jesteśmy na drodze rozwoju. Medicover 
zatrudnia blisko 39 tys. pracowników 
w 14 krajach świata, w których prowa-
dzimy działalność operacyjną, zapew-
niając dostęp do szerokiego portfolio 
usług z zakresu zdrowia i wellbeingu. 
Nasze największe rynki to Polska, Niemcy, 
Rumunia i Indie, siedziba Medicover 
mieści się w Sztokholmie, a od 2017 r. 
jesteśmy notowani na tamtejszej giełdzie 
Nasdaq Stockholm.

Imponująca i ciekawa historia rozwoju, 
o której wie pewnie niewielka część 
waszych klientów. Notowanie na giełdzie 
to potwierdzenie stabilności oraz trans-
parentności biznesu. Raporty giełdowe 
publikujecie na stronie internetowej. 
Jako osoba blisko związana z rynkiem 
giełdowym, a jednocześnie zainteresowa-
na rozwojem prywatnej służby zdrowia, 
jestem ich regularnym czytelnikiem. Tym 
bardziej że może to być również cieka-
wy cel inwestycyjny. Sądząc po waszej 
wycenie giełdowej – ok. 1 mld dol. przy 
wskaźniku C/Z powyżej 36 – jesteście 
spółką bardzo dobrze ocenianą przez 
inwestorów i wciąż wysoce perspekty-
wiczną. W tym kontekście szczególnie 
interesująca wydaje się wasza silna 
ekspansja w – od roku 2022 – najbar-
dziej zaludnionym kraju świata, czyli 
w Indiach.
Indie są drugim co do wielkości rynkiem 
dla dywizji Healthcare Services, gdzie 
zatrudniamy ponad 7,2 tys. pracowników. 

MEDICOVER 
STAWIA NA COŚ, 

CO OKREŚLIŁBYM 
MIANEM LIFESTYLE’U 

MANAGEMENTU. 
ZDROWIE NIE JEST 

WĄSKIM OBSZAREM 
SPROWADZONYM 

WYŁĄCZNIE 
DO MEDYCYNY. 

TO CAŁY STYL ŻYCIA 
W ZDROWIU

John Stubbington 
COO Healthcare Services  
w Medicover
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Oferujemy ponadto pakiety sportowo-
-rekreacyjne oraz nowoczesny, intuicyj-
ny system do budowania zaangażowania 
pracowników – Medicover Benefits. 
W naszym podejściu stawiamy na coś, 
co określiłbym mianem lifestyle’u ma-
nagementu. Zdrowie nie jest wąskim 
obszarem sprowadzonym wyłącznie 
do medycyny. To cały styl życia w zdro-
wiu. Takie podejście, w którym zdrowie 
jest częścią wellbeingu, wyznajemy 
i chcemy promować względem naszego 
otoczenia. 

Medicover i sport chyba wciąż dla wielu 
pozostaje nieoczywistym połączeniem, 
prawda? 
Świadomość Polaków w kwestii wpływu 
sportu i aktywności fizycznej na zdrowie 
jest coraz większa i coraz częściej ocze-
kują oni wysokiej jakości usług z tego 
zakresu. Śledzimy ten trend od lat i kon-
sekwentnie budujemy swoją pozycję 
w świecie sportu, począwszy od akwizycji 
operatora pakietów sportowych dla firm 
OK System w 2018 r., a skończywszy na 
przejęciach blisko stu klubów fitness 
i siłowni w ciągu tylko ubiegłego roku. 
W 2021 r., w miejsce marki OK System, 
powołaliśmy markę Medicover Sport, 
która dziś oferuje pracownikom obję-
tym programem benefitowym dostęp do 
4,4 tys. obiektów sportowych i rekreacyj-
nych, w tym do wielu należących do nas 
klubów i siłowni. Na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu miesięcy do portfolio Me-
dicover dołączyło wiele nowoczesnych 
obiektów działających pod markami: 
Just GYM, Holmes Place, FITARENA, 
Quanfit, Fit Forma, Calypso Fitness Club 
(na zasadzie franczyzy), McFIT. Można 
więc mówić o naszym spektakularnym 
wejściu do świata sportu. I to nie jest 
nasze ostatnie słowo!

Medicover dużo inwestuje, nie tylko 
w nowe dla siebie obszary. Równolegle 
rozwijacie też swoje stricte healthcare-
’owe portfolio.
Nasza strategia rozwoju jest dwutorowa: 
zakłada rozwój organiczny i rozwój przez 
wspomniane akwizycje. I rzeczywiście, 
jakkolwiek wychodzimy poza tradycyjnie 
pojmowane ramy healthcare, to nadal in-
westujemy w nasze usługi ambulatoryjne 
czy szpitalne. Otwieramy nowe, wielo-
specjalistyczne centra medyczne w du-
żych miastach Polski, ostatnio w Gdyni, 
Warszawie i Krakowie. Obecnie mamy 
zakontraktowaną dalszą obecność lub 
pojawienie się z ofertą centrum medycz-
nego w wielu prestiżowych, biznesowych 
lokalizacjach w całym kraju. 
W ramach rozwoju usług szpitalnych 
w ciągu ostatniego roku dokonaliśmy 
szeregu inwestycji, które pozwalają 
wzmacniać pozycję firmy i tym samym 
podnosić poziom opieki zdrowotnej. Były 
to przejęcia szczecińskiego Domu Lekar-
skiego: sieci centrów medycznych i dwóch 

oddziałów szpitalnych, warszawskiej kli-
niki CM MML, jednej z nielicznych klinik 
w kraju i Europie, która specjalizuje się 
w pełnoprofilowej diagnostyce i leczeniu 
schorzeń w obrębie głowy i szyi oraz gór-
nych dróg oddechowych. Podpisaliśmy 
również umowę przejęcia Grupy CDT Me-
dicus – prywatnego dostawcy usług me-
dycznych z okręgu legnicko-głogowskiego 
– co było jedną z największych inwestycji 
w historii Medicover. Dzięki niej portfolio 
naszej firmy poszerzyło się o wysokiej 
klasy centra medyczne – dwa szpitale 
i kilkanaście poradni specjalistycznych. 
Innym perspektywicznym projektem 
jest pozyskanie jednego z największych 
w Polsce podmiotów świadczących usługi 
medyczne i badania kliniczne – Nasz 
Lekarz. 
Medicover posiada również sieć 36 no-
woczesnych salonów optycznych, dzia-
łających w największych miastach Polski 
pod markami Medicover Optyk i Lynx 
Optique, z których drugą przejęliśmy 
w tym roku.

Wróćmy do ekspansji zagranicznej. 
Czym, poza Indiami, możecie się ostatnio 
pochwalić z tego obszaru?
W ubiegłym roku dywizja Healthcare 
Services rozpoczęła działalność z zakresu 
leczenia niepłodności na nowych dla 
nas rynkach – w Danii i Norwegii. Oba 
rynki są dla nas bardzo perspektywiczne 
i z ekscytacją patrzymy na nasz rozwój 

w tych krajach. W 2022 r. pojawiliśmy się 
również w Niemczech za sprawą inwe-
stycji w obszarze usług stomatologicz-
nych. Medicover Stomatologia podpisała 
umowę, na podstawie której zainwestu-
je w 100 proc. udziałów MeinDentist, 
niemieckiej sieci znanych w Berlinie 
i Poczdamie klinik stomatologicznych. 
Traktujemy to jako ważny krok w stronę 
międzynarodowej ekspansji i budowania 
europejskiej marki Medicover Stomato-
logia. Ta marka rośnie dynamicznie od 

lat i jest wiodącym podmiotem konso-
lidującym rynek usług dentystycznych 
w Polsce.

Konsolidacja i standaryzacja w obszarze 
stomatologii to chyba coś, czego dotych-
czas w Polsce brakowało?
Obecnie w rodzinie Medicover Stoma-
tologia mamy blisko 90 centrów sto-
matologicznych w Polsce i Niemczech. 
W 2021 r. podjęliśmy decyzję, by każde 
nowo otwierane centrum funkcjonowało 

w koncepcie Rytuału Uśmiechu, łączą-
cym wysoką jakość leczenia, wyjątkowy 
design miejsca z nowym standardem 
obsługi pacjenta. Zgodnie z założenia-
mi, które postawiliśmy sobie na 2021 r., 
liczba naszych gabinetów przekroczy-
ła 300. Równolegle, obok otwierania 
centrów stomatologicznych pod marką 
Medicover Stomatologia, dokonujemy 
akwizycji lokalnych liderów z rynku 
dentystycznego. Dzięki temu do nasze-
go portfolio dołączyły takie kliniki, jak: 
Impladent, warszawski lider implanto-
logii; Poliklinika Stomatologiczna „Pod 
Szyndzielnią” w Bielsku-Białej wraz z kli-
niką Ortodoncja Becker w Bielsku-Białej 
i Katowicach, które należą do najbardziej 
rozpoznawalnych i cenionych klinik 
stomatologicznych na rynku. W ofercie 
klinik pacjenci znajdą usługi z zakresu 
nowoczesnej diagnostyki, ortodoncji, 
w tym leczenia Invisalign, chirurgii, 
implantologii i stomatologii estetycznej. 
Innym przykładem jest klinika Ortho 
Esthetica – jedna z wiodących na rynku 
podwarszawskich klinik stomatologicz-
nych, lider leczenia ortodontycznego 
w regionie. Nasza ostatnia krajowa in-
westycja to przejęcie opolskiego lidera 
– Ambasady Uśmiechu. To pierwsze 

Medicover 
zatrudnia 
blisko 39 tys. 
pracowników 
w 14 krajach 
świata, w których 
prowadzimy 
działalność 
operacyjną, 
zapewniając 
dostęp do 
szerokiego 
portfolio usług 
z zakresu 
zdrowia 
i wellbeingu

W Medicover dążymy do zachowania najwyższego standardu świadczonych usług
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nasze centrum stomatologiczne w tym 
regionie. Jedna z publikacji prasowych 
mówiła o tym, że „Medicoverowi uśmie-
chają się zęby”, i pozostaje mi tylko po-
wiedzieć, że z uśmiechem patrzymy na 
przyszłość tego biznesu.

Taka optymistyczna perspektywa fak-
tycznie może wywołać uśmiech i lepsze 
samopoczucie. Może coś jeszcze cieka-
wego ma pan w zanadrzu?
Oczywiście, zdrowie psychiczne. Jest to 
dla nas jeden z fundamentów szeroko 
pojętego zdrowia i wellbeingu. Dlatego 
efektywnie rozwijamy się w tym obszarze. 
Wpływa na to również fakt, że od kilku lat 
obserwujemy rosnące potrzeby naszych 
pacjentów w ramach opieki psychologicz-
no-psychiatrycznej z uwagi na sytuację na 
polskim rynku świadczeń zdrowotnych 
z zakresu psychologii i psychiatrii oraz 
rosnącą, niestety, liczbę osób cierpiących 
na zaburzenia psychiczne.
Dlatego w grudniu 2021 r. powołaliśmy 
markę Mind Health, pod którą rozwi-
jamy naszą sieć centrów zdrowia psy-
chicznego w całej Polsce. Teraz jest to 
8 centrów w dużych miastach. W tym 
obszarze równolegle stawiamy na akwi-
zycje. W kwietniu tego roku do naszego 
portfolio dołączyło m.in. pięć nowocze-
snych centrów terapii wraz z pierwszym 
w Polsce kompleksowym prywatnym 
szpitalem psychiatrycznym, działających 
wówczas pod uznaną marką Allenort. 
Dokonując tej konsolidacji, liczymy na 
efekt synergii i na wzmocnienie naszej 
pozycji w świecie mental health. Chce-
my być przygotowani do tego, by odpo-
wiedzialnie i kompleksowo móc leczyć 
chorych w każdym wieku i poprawiać 
stan zdrowia psychicznego pacjentów 
w Polsce.

Problemy z obszarze zdrowia psychicz-
nego to poważne wyzwanie dzisiejszych 
czasów.  A mówiąc o wyzwaniach, trudno 
nie zapytać o ogólną kondycję prywat-
nego sektora ochrony zdrowia w Polsce. 
Jakie z tych systemowych wyzwań dotyka 
Medicover najbardziej? 
Dotyczą nas te same wyzwania, co po-
zostałych graczy na rynku prywatnej 

N
ie

 ty
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a… Ulubiony sport › piłka nożna

Podróż marzeń › Zambia, 
jej wodospady i dzika przyroda

Ulubiona grupa 
muzyczna › The Stone Roses 
z Manchesteru

Prywatne, nie 
korporacyjne, motto › 
codziennie staraj się być  
lepszy chociaż o 0,1 proc.

John Stubbington

opieki zdrowotnej. Pojawienie się nowej, 
bardzo zakaźnej jednostki chorobowej 
COVID-19, rosnące braki w zakresie 
dostępności kadry medycznej, wysoka 
inflacja i wzrost zapotrzebowania na 
zaawansowane badania diagnostyczne 
po pandemii to czynniki, które determi-
nują dostępność usług i kondycję całego 
sektora ochrony zdrowia. Mimo tych 
wszystkich wyzwań w Medicover dąży-
my do zachowania najwyższego stan-
dardu świadczonych usług. Udrażniamy 
system przez rozwiązania z zakresu 
e-zdrowia, np. poprzez telemedycynę 
(teleporady, czaty z lekarzami). Doce-
lowo chcemy również zwiększać rolę 
pielęgniarek i pielęgniarzy. W ostatnich 
miesiącach wdrożyliśmy usługi pie-
lęgniarki specjalistycznej, gdzie per-
sonel medyczny ma znacznie szerszy 
zakres obowiązków, np. przeprowa-
dza badanie, wystawia skierowanie na 
podstawowe badania lub szybkie testy 
diagnostyczne. Wdrażamy rozwiązania 
typu Medicover Express, dedykowane 
pacjentom z infekcjami sezonowymi 
i umożliwiające szybką dostępność 

lekarza internisty. Ponadto w sezonach 
infekcyjnych modyfikujemy godziny 
funkcjonowania wybranych centrów 
medycznych, aby sprostać zwiększonym 
potrzebom naszych pacjentów.

A jak sami pacjenci postrzegają jakość 
i dostępność usług w Medicover?
Patrząc na wskaźniki badań satysfakcji 
pacjentów, widzimy, że jakość i dostęp-
ność w centrach Medicover znacznie 
się poprawiła. Oferujemy więcej usług, 
lepszą dostępność, szereg rozwiązań z za-
kresu e-zdrowia oraz więcej nowoczesnej 
i zaawansowanej diagnostyki.

Realizujecie holistyczne podejście do 
opieki zdrowotnej. A jak z waszym po-
dejściem do zrównoważonego rozwoju 
świata, którego człowiek jest elementem? 
Podejście Medicover bezpośrednio przy-
czynia się do realizacji trzech Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), 
określanych jako: #3 Dobre zdrowie i do-
brobyt, #8 Godna praca i wzrost gospo-
darczy, #4 Wysokiej jakości edukacja. 
Przyczyniamy się również do realizacji 
dwóch celów wspierających: #13 Dzia-
łania w dziedzinie klimatu, #16 Pokój, 
sprawiedliwość i silne instytucje.
Wszystkie szczegóły można znaleźć w na-
szym Raporcie Rocznym 2021. 

Na koniec pytanie o przyszłość. W któ-
rym kierunku będzie podążała grupa 
Medicover?
Każdy rok przynosi nowe wyzwania 
i szanse. Działając w duchu naszego 
hasła przewodniego: „Wszystko dla 
Twojego zdrowia”, chcemy tak kom-
pleksowo, jak tylko się da, adresować 
potrzeby pacjentów w obszarze szeroko 
pojmowanego zdrowia. Dotychczasowe 
rezultaty i dynamika, które osiągnęli-
śmy, pokazują, że jesteśmy na właściwej 
ścieżce. n

rozmawiał Adam Dariusz Maciejewski

Raporty giełdowe Healthcare Services 
Medicover można znaleźć na globalnej 

witrynie korporacyjnej pod adresem  
https://www.medicover.com/financial-

information/reports-and-presentations.

Pałac

W Azji, Japonii, Korei 
Południowej i Chi-
nach zespoły pracują 
nad swoją wizją po-

ciągów, które są szybsze niż samoloty 
komercyjne, podczas gdy w Europie 
sieć pociągów nocnych jest rozważana 
jako alternatywa dla podróży lotniczych. 
Francuski projektant Thierry Gaugain 
przedstawił teraz swoją wizję prywat-
nego luksusowego pociągu – G-Train 
– który ma podróżować po świecie jako 
pałac na szynach.
Prywatne pociągi były kiedyś popularne 
wśród monarchów, polityków i innych 
potentatów. Teraz pociąg może stać się 
kontynentalną alternatywą dla super-
jachtów. Gaugain jest znany między 
innymi z projektu 80-metrowego jachtu 
„Venus” opracowanego z Philippe’em 
Starckiem, współzałożycielem Apple 
Steve’a Jobsa.
– Ten pociąg jest przeznaczony dla jed-
nego właściciela – powiedział Thierry 
Gaugain. – Chodzi nie tylko o transport, 
lecz także o podróż. Nieważne, jak szybko 
można dostać się z punktu A do punktu 
B. To pociąg jest celem podróży. Chodzi 
o mądre wykorzystanie czasu, ponieważ 
czas jest jedynym skarbem, jaki mamy.

Więcej niż renderowanie

Pociąg o długości 400 metrów składa 
się z 14 wagonów. Zewnętrzna powło-
ka wykonana jest ze szkła, które może 
zmieniać się od nieprzejrzystego do 
całkowicie przezroczystego. Cały skład 
może pomieścić tylko około 18 gości 
i podróżować z umiarkowaną pręd-
kością 100 mil na godzinę po szynach 
w Ameryce i Europie. Eksperci, tacy 
jak szwajcarski konstruktor pociągów 
Stadler, producent szkła Saint-Gobain 
i brytyjska firma inżynierska Eckersley 
O’Callaghan, zapewniają, że ta koncep-
cja jest realna.
Technologia pociągu jest złożona, ponie-
waż nie ma określonego kraju użytko-
wania, a technologia musi być w stanie 
poradzić sobie z wieloma systemami 
torów i sterowania. W razie potrzeby 
pociąg może podzielić się w środku 
i obie części mogą jechać niezależnie 
od siebie. Pośrodku pociągu znajduje się 
swoista sień prowadząca do jego głównej 
części mieszkalnej z kwaterą właściciela. 
Dalej znajduje się strefa rozrywki i część 
dla gości, pokój socjalny i wreszcie wspa-
niały Wielki Salon, specjalnie zaprojek-
towany na przyjęcia. W pozycji stojącej 

część ścian bocznych można złożyć, 
następnie przedziały powiększane są 
o zewnętrzne tarasy.
Thierry Gaugain uważa, że pociągi nie 
są przedmiotami z przeszłości. „Spoty-
kają się z teraźniejszością. Nie ma nic 
bardziej zrównoważonego niż pociągi, 
jeśli chodzi o podróżowanie”.  Projektant 
szacuje koszt takiego cacka na około 
350 mln dol. – czas budowy powinien 
wynosić dwa i pół roku.

Luksusowy pociąg na bocznicy?

Na ile realistyczny jest ten pro-
jekt? W czasach, gdy celebruje się tu-
rystykę kosmiczną, ogromne koszty 
nie powinny odstraszać. Jednak trudno 
sobie wyobrazić rzeczywiste zastoso-
wanie. Jacht związany jest z morzami, 
wybrzeżami i wielkimi rzekami. Z kolei 
sieć kolejowa łączy wszystkie większe 
miasta. Jednak część idyllicznych tras 
kolejowych jest bardzo ograniczona. 
Sieć kolejowa po prostu nie jest przy-
stosowana do tego, aby prywatne po-
ciągi mogły zaparkować na kilka dni 
w najpiękniejszym miejscu. A kto chce 
poznawać świat z bocznicy? n

A.M.

Kolej przeżywa renesans, bo pociąg można łatwo eksploatować  
z wykorzystaniem energii odnawialnej. Projektant Thierry Gaugain  
przedstawił swoją wizję luksusowego prywatnego pociągu

na szynach 
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W konferencji uczest-
niczyło 4350 gości ze 
świata polityki, biz-
nesu, nauki oraz 500 

dziennikarzy. Pomimo że był to czas 
postcovidowy, przyjechali uczestnicy 
z 47 państw. W ramach forum odbyło 
się 400 paneli dyskusyjnych oraz sesji 
plenarnych. Przedstawiciele mediów 
stworzyli łącznie ponad 10 tys. publikacji 

na temat konferencji, w tym blisko 500 
w mediach zagranicznych.
– Udało nam się wspólnie stworzyć tę 
unikalną instytucję. Instytucję, której 
największą wartością jest to, że tylko 
rozmawiamy między sobą. Nie mamy 
żadnych innych planów, nie chcemy 
w żaden inny sposób naszych gości an-
gażować. Chcemy tylko, żeby ze sobą 
rozmawiali – powiedział podczas forum 

w Karpaczu Zygmunt Berdychowski, 
przewodniczący Rady Programowej 
Forum Ekonomicznego i zarazem po-
mysłodawca tej konferencji.
Od 30 lat forum jest platformą spotkań 
dla czołowych przedstawicieli biznesu, 
nauki oraz polityki z krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej. Jubileuszowa edycja 
była pod wieloma względami rekordowa. 
Partnerami XXX Forum Ekonomicznego 

Europa: Jubileuszowa XXX edycja Forum 
Ekonomicznego odbyła się na 
początku września ubiegłego roku 
w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. 
Podczas trzydniowej konferencji 
spotkali się przedstawiciele świata 
polityki, biznesu oraz nauki. 
Wśród najważniejszych gości 
byli premierzy Polski, Słowenii 
i Ukrainy

zostało 156 instytucji i firm. Zeszłoroczne 
forum pobiło rekordy z ubiegłych lat, 
umacniając swoją pozycję największej 
międzynarodowej konferencji gospo-
darczo-politycznej w regionie.

Polityczny szczyt 

Pandemia koronawirusa nie przeszko-
dziła organizatorom w zaproszeniu na 
forum czołowych polityków z kraju 
oraz regionu. Konferencja zgroma-
dziła licznych przedstawicieli różnych 
stron polskiej sceny politycznej. Do 
Karpacza przyjechał premier Mateusz 
Morawiecki i dwóch wicepremierów: 
Piotr Gliński i Jacek Sasin oraz mini-
strowie Andrzej Adamczyk, Michał 
Kurtyka, Tadeusz Kościński, Marlena 
Maląg, Adam Niedzielski, Grzegorz Pu-
da, Zbigniew Rau i Konrad Szymański. 
Obecna była również reprezentacja wie-
lu partii opozycyjnych, m.in. Szymon 
Hołownia, Jarosław Gowin, Władysław 
Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkow-
ski. Na konferencji licznie obecni byli 
samorządowcy, w tym pełniący funkcję 
gospodarza marszałek województwa 
dolnośląskiego Cezary Przybylski oraz 
burmistrz miasta Karpacza Radosław 

Od lewej: Janez Janša – premier Słowenii (obecnie były premier), Mateusz Morawiecki – premier Polski, Denys Shmyhal – premier Ukrainy

Od lewej: Krzysztof Mamiński 
– prezes Zarządu Polska 
Kolej Państwowa S.A., Marcin 
Chludziński – prezes Zarządu 
KGHM Polska Miedź S.A., 
Olgierd Cieślik – prezes Zarządu 
Totalizatora Sportowego, 
Michał Karnowski – członek 
Zarządu Fratria Sp. z o.o., Jan 
Emeryk Rościszewski – prezes 
Zarządu PKO Bank Polski

kierunek
odbudowa

ZESZŁOROCZNE  
FORUM POBIŁO REKORDY 

Z UBIEGŁYCH LAT, 
UMACNIAJĄC SWOJĄ 

POZYCJĘ NAJWIĘKSZEJ 
MIĘDZYNARODOWEJ 

KONFERENCJI 
GOSPODARCZO- 
-POLITYCZNEJ  

W REGIONIE

Jęcek, Marek Brzezin, marszałek wo-
jewództwa warmińsko-mazurskiego, 
Artur Kosicki, marszałek województwa 
podlaskiego, Elżbieta Polak,marsza-
łek województwa lubuskiego, Jakub 
Chełstowski, marszałek województwa 
śląskiego, Piotr Pilch, wicemarszałek 
województwa podkarpackiego, Jacek 
Sutryk, prezydent Wrocławia, Aleksan-
dra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, 
Tadeusz Truskolaski, prezydent Bia-
łegostoku, Marcin Krupa, prezydent 
Katowic, i Małgorzata Mańka-Szulik, 
prezydent Zabrza.
Hotel Gołębiewski odwiedzili szefo-
wie rządów innych państw oraz regio-
nów: premier Słowenii Janez Janša, 
premier Ukrainy Denys Shmyhal oraz 
Michael Kretschmer, premier Sakso-
nii. Obecni byli również Jakov Milato-
vić, minister rozwoju ekonomicznego 
Czarnogóry, Péter Szijjártó, minister 
spraw zagranicznych Węgier, Balázs 
Rákossy, sekretarz stanu ds. funduszy 
europejskich w Ministerstwie Finan-
sów Węgier. Licznie reprezentowana 
na konferencji była opozycja białoruska 
ze Swiatłaną Cichanouską na czele oraz 
państwa bałtyckie. Do Karpacza przyje-
chali także goście spoza Europy, m.in. 
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kardynał Peter Kodwo Appiah Turkson; 
była ambasador Stanów Zjednoczonych 
w Polsce Georgette Mosbacher oraz 
wiceprezydent Republiki Liberii Jewel 
Howard-Taylor. Obecny był również 
komisarz Unii Europejskiej ds. rolnictwa 
Janusz Wojciechowski.
O najważniejszych tematach gospo-
darczych w Karpaczu dyskutowali 
przedstawiciele polskich i zagranicz-
nych firm i instytucji o zasięgu regio-
nalnym i globalnym. Wśród nich byli 
m.in.: Marcin Chludziński, prezes Za-
rządu KGHM Polska Miedź S.A.; Daniel 
Obajtek, prezes Zarządu PKN Orlen; 
Jan Emeryk Rościszewski, prezes Za-
rządu PKO Banku Polskiego; Teresa 
Czerwińska, wiceprezes Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego; Leszek Skiba 
i Jerzy Kwieciński, prezes i wiceprezes 
Zarządu Banku Pekao S.A.; Krzysztof 
Mamiński, prezes Zarządu Polskich 
Kolei Państwowych S.A.; Olgierd Cieślik, 
prezes Zarządu Totalizatora Sportowego; 
Dimitri Gitas, dyrektor zarządzający 
MSD Polska; David Anderson, starszy 
wiceprezes ds. rozwoju OZE w BP PLC, 
oraz Tomasz Suchański, prezes Zarządu 
Żabka Polska Sp. z o.o.

Jaka przyszłość Europy? 

Hasło przewodnie XXX edycji Forum Eko-
nomicznego to: „Europa w poszukiwaniu 
przywództwa” i właśnie temu tematowi 
poświęcono wiele uwagi. Czołowi przed-
stawiciele polityki, biznesu oraz nauki 
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej 
debatowali na temat przyszłości europej-
skiej wspólnoty oraz przemian, które na 
Europie wymusiła pandemia. W wielu 
dyskusjach obok pandemii pojawiało się 
drugie wielkie wyzwanie współczesności 
– globalne ocieplenie i wiążąca się z nim 
transformacja energetyczna. Podczas 
sześciu sesji plenarnych podjęte zostały 
tematy: „Nowy Ład 2021 – szansa czy 
wyzwanie?”, „Europa w poszukiwaniu 
przywództwa”, „Czas przemian. Europa 
u progu nowej dekady”, „Wyzwania epoki 
pokowidowej”, „Świat po pandemii. Go-
spodarka, suwerenność, solidarność”, 
„Europa: kierunek odbudowa”.
Sesje plenarne stanowiły dla przywódców 
państw regionu okazję nie tylko do przed-
stawienia swojej opinii na najważniejsze 
bieżące społeczno-gospodarcze tematy, 
lecz także do poszukiwania wspólnych 
rozwiązań. Podobną funkcję pełniły 

panele dyskusyjne, których w trakcie 
trzydniowej konferencji odbyło się blisko 
400. Zostały one podzielone na 16 ścieżek 
programowych, w tym przygotowywa-
ne co roku Forum Ochrony Zdrowia, 
Forum Polonijne, Forum Ukraińskie 
oraz Forum Regionów. Wśród innych 
zagadnień poruszanych na forum były 
m.in.: polityka międzynarodowa, ener-
getyka oraz bezpieczeństwo.

Raport SGH i Forum 
Ekonomicznego

Od 2018 r. ważnym elementem Forum 
Ekonomicznego jest prezentacja rapor-
tu przygotowanego przez organizatora 
wspólnie ze Szkołą Główną Handlową 
w Warszawie. Ta publikacja należy do 
najważniejszych i najobszerniejszych 
opracowań na temat sytuacji gospodar-
czej i społecznej w Polsce oraz w regionie 
Europy Środkowo-Wschodniej.
Raport stworzony przez 55 ekspertów 
z najlepszej uczelni ekonomicznej w kra-
ju skupił uwagę na 11 obszarach badaw-
czych, w tym transformacji rozwojowej 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 
przemianach na rynku pracy, aktywnym 
starzeniu się oraz wpływie pandemii na 
sektor bankowy. W prezentacji rapor-
tu, która odbyła się pierwszego dnia 
forum, wzięli udział: rektor SGH dr hab. 
Piotr Wachowiak; przewodniczący Rady 
Programowej Forum Ekonomicznego 
Zygmunt Berdychowski; wicepremier 
Piotr Gliński; wiceprezes Europejskie-
go Banku Inwestycyjnego prof. Teresa 
Czerwińska, a także autorzy oraz redak-
torzy opracowania.

Nagrody Forum Ekonomicznego

Forum Ekonomiczne to również corocz-
ne nagrody dla zasłużonych dla Europy 
Środkowo-Wschodniej osób, organizacji 
oraz firm. Każdego wieczoru podczas 
konferencji odbywały się gale nagród, 
które zostały uświetnione występami 
muzycznymi, m.in. Kasi Moś oraz or-
kiestry Filharmonii Dolnośląskiej.
W tym roku nagroda Człowieka Roku 
trafiła do premiera Słowenii, Janeza Janšy, 

a wręczył ją premier Mateusz Morawiecki. 
– Dziś to właśnie tacy ludzie, jak Janez 
Janša uzmysławiają i przypominają nam 
o tym, po co była rewolucja Solidarności 
– powiedział w laudacji przewodniczący 
Rady Programowej Forum Ekonomicz-
nego Zygmunt Berdychowski.
Na Firmę Roku 2020 Forum Ekonomicz-
nego został wybrany KGHM Polska Miedź 
S.A., a na Organizację Pozarządową Roku 
2020 – Związek Harcerstwa Polskiego. 
Przyznana została również Nagroda Spe-
cjalna dla społeczeństwa Ukrainy (ode-
brał ją premier Denys Shmyhal), a także 
– po raz pierwszy – Nagroda Polonijna 
dla przewodniczącej Związku Polaków 
na Białorusi Andżeliki Borys oraz członka 
jego Rady Nadzorczej Andrzeja Poczobu-
ta. W imieniu przetrzymywanych w bia-
łoruskim więzieniu działaczy nagrodę 
odebrały przedstawicielki związku Irena 
Biernacka i Maria Tiszkowska.
Po raz pierwszy przyznano nagrody Fo-
rum Ekonomicznego dla dziennikarzy. 
Otrzymali je: w kategorii „Klimat i środo-
wisko” Magdalena Graniszewska z „Pulsu 
Biznesu”, w kategorii „Polityka” Grzegorz 
Osiecki z „Dziennika Gazety Prawnej” 
oraz w kategorii „Gospodarka” Wojciech 
Jakóbik z portalu „Biznes Alert”.

Okrągły jubileusz 

W Hotelu Gołębiewski odbyła się rów-
nież gala z okazji 30-lecia Forum Ekono-
micznego. Podczas niej przypomniano 
w filmowym skrócie najważniejsze wy-
darzenia z historii organizowanego od 
trzech dekad spotkania, które w Krynicy 
i Karpaczu gościło znanych europejskich 
przywódców, ekspertów, biznesmenów, 
naukowców i ludzi kultury.
Podczas jubileuszowej gali zostały wrę-
czone również wyróżnienia dla osób 
oraz instytucji, które przez lata dawały 
impuls do rozwoju forum. W kategorii 
„Osobowość” otrzymali je były marsza-
łek Sejmu Marek Kuchciński, minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk oraz 
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju 
Paweł Borys. Natomiast wśród wyróż-
nionych firm znalazły się: Philips, To-
talizator Sportowy i MSD Polska.

30 lat konferencji to czas, w którym 
dochodziło do niezwykle ważnych dla 
Polski i świata wydarzeń gospodarczych, 
politycznych i społecznych. Podczas pre-
zentacji historii forum wrócono do naj-
ważniejszych z nich. Prezentacja została 
podzielona na trzy dekady i rozpoczęła 
się od roku 1989, początku przemian 
w naszej części Europy, a zakończyła 
na współczesnej rzeczywistości – pan-
demii koronawirusa.
W trakcie gali przedstawiono kolejne 
etapy kształtowania się forum. Pokaza-
no, jak zorganizowana po raz pierwszy 
w 1992 r. konferencja w niedługim czasie 
stała się „środkowoeuropejskim Davos”, 
miejscem, w którym czołowi politycy 
różnych opcji z naszego regionu dysku-
tują ze sobą i składają ważne deklaracje. 
Dzisiaj Forum Ekonomiczne to unikalne 
w regionie wydarzenie, odwiedzane 
przez ponad 4 tys. gości i blisko 500 
przedstawicieli mediów z całego świata, 
które nawet pomimo pandemii wciąż 
się rozwija.

Program kulturalny

Integralną częścią XXX Forum Eko-
nomicznego w Karpaczu był program 
wydarzeń kulturalnych. Przez dwa 
wieczory uczestnicy forum mogli słu-
chać koncertu fortepianowego Jakova 
Katznelsona, profesora Moskiewskie-
go Konserwatorium Państwowego 

im. P.I. Czajkowskiego, laureata wielu 
międzynarodowych konkursów, m.in. 
we Włoszech, w Gruzji, Belgii czy Szwaj-
carii. Członek Rady Programowej Grze-
gorz Gauden poprowadził rozmowę 
z prof. Jerzym Bralczykiem „Jak rozma-
wiać, żeby się porozumieć?”, podczas 
której zastanowiono się nad granica-
mi rozumienia i języka w kontaktach 
z innymi ludźmi. Eksponowane było 
polskie szkło artystyczne z Dolnego Ślą-
ska, który może się poszczycić bogatymi 
tradycjami w tej dziedzinie. W czasie 
uroczystych wieczorów połączonych 
z wręczaniem nagród Forum Ekono-
micznego wystąpili: Jacek Wójcicki oraz 
Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej 
w Jeleniej Górze pod batutą Szymona 
Makowskiego; Kasia Wilk, Atom String 
Quartet oraz Orkiestra Filharmonii Dol-
nośląskiej pod batutą Adama Sztaby; 
Kasia Moś oraz Narodowa Orkiestra Dęta 
w Lubinie pod batutą Mariusza Dziubka.
Organizatorem XXX Forum Ekonomicz-
nego był Instytut Studiów Wschodnich. 
Głównym partnerem był Urząd Marszał-
kowski Województwa Dolnośląskiego, 
partnerami: miasto Wrocław oraz mia-
sto gospodarz Karpacz, Port Lotniczy 
Wrocław oraz Dolnośląska Agencja 
Współpracy Gospodarczej. Partnera-
mi strategicznymi forum byli: KGHM 
Polska Miedź S.A. i Hotel Gołębiewski. n

Piotr Cegłowski

Od lewej: Jerzy Kwieciński – wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A., Zygmunt Berdychowski – 
przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego

Swiatłana 
Cichanouska 
– białoruska 
opozycjonistka
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W Unii Europejskiej 
pojawia się coraz 
więcej regulacji, które 
uzależniają przyznanie 
przedsiębiorcom 
finansowania 
od wykazania przez nich 
m.in. odpowiedniego 
poziomu zrównoważenia 
środowiskowego

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 
nr 2020/852 w sprawie ustanowienia 
ram ułatwiających zrównoważone in-
westycje). Do celów tych zaliczono: 
łagodzenie skutków zmian klimatu, 
adaptację do zmian klimatu, zrówno-
ważone wykorzystanie i ochronę za-
sobów wodnych i morskich, przejście 
na gospodarkę o obiegu zamkniętym, 
zapobieganie zanieczyszczeniu i jego 
kontrolę, ochronę i odbudowę bioróż-
norodności ekosystemów. Po drugie: nie 
może wyrządzać poważnych szkód dla 
żadnego z ww. celów środowiskowych.  
Po trzecie: musi zapewniać spełnie-
nie tzw. minimalnych gwarancji doty-
czących zabezpieczenia społecznego 
i zarządzania. Wystarczy nie spełnić 
choć jednej z tych trzech przesłanek, 
a prowadzona przez firmę działalność 
nie będzie zrównoważona. 
Techniczne kryteria kwalifikacji, które 
pozwalają określić wpływ danej dzia-
łalności na realizację celu, ustanawia 
Komisja Europejska (KE) w postaci od-
rębnych aktów delegowanych. Pierwszy 
zestaw kryteriów technicznych, po-
zwalających na wskazanie działalności 
wnoszących znaczący wkład w realizację 
pierwszych dwóch celów środowisko-
wych – dotyczących kwestii klimatu 
– został opracowany przez Komisję Eu-
ropejską w czerwcu 2021 r.  Stopniowo 
przyjmowane są akty delegowane dla 
pozostałych celów. 

Minimalne gwarancje

Największy problem pojawi się z właści-
wym wypełnieniem tzw. minimalnych 

Dotychczas, przykładowo, 
starając się w banku o kre-
dyt, przedsiębiorca musiał 
pokazać wyniki finansowe, 

biznesplan, mieć odpowiednią zdolność 
kredytową, dobry pomysł na biznes 
etc. Obecnie poza tym wszystkim duże 
firmy już muszą, a mniejsze będą mu-
siały za chwilę, podawać instytucjom 
finansowym informacje o tym, w ja-
kim stopniu prowadzona działalność 
gospodarcza jest zrównoważona śro-
dowiskowo, a w jakim stopniu nie jest. 
Pozyskanie tych informacji to wymóg 

nałożony na instytucje finansowe prze-
pisami prawa, będą ich używały przy 
podejmowaniu decyzji, w jakie projekty 
inwestować i komu udzielić kredytu, 
a komu nie. 

Trzy przesłanki 

Aby działalność została uznana za 
zrównoważoną, musi spełnić łącznie 
trzy przesłanki. Po pierwsze: istotnie 
przyczyniać się do realizacji jednego 
z sześciu celów środowiskowych okre-
ślonych w Taksonomii (Rozporządzeniu 

gwarancji określonych w art. 18 roz-
porządzenia, a w szczególności pro-
blematyczna będzie ocena, czy przed-
siębiorca w sposób właściwy wdrożył 
i stosuje procedury związane z należytą 
starannością w stosunku do praw czło-
wieka, tzn. w jaki sposób zapewnia, 
że nie przyczynia i nie przyczyni się 
do naruszenia praw człowieka w ca-
łym swoim łańcuchu wartości. A jeśli  
do takiego naruszenia dojdzie, co zro-
bi, aby naprawić i uchronić się przed 
nimi na przyszłość. Łańcuch warto-
ści to pojęcie z obszaru zarządzania 
strategicznego, obejmujące wszelkie 
aktywności firmy we wszystkich ob-
szarach jej działania, które na koniec 
prowadzą do wytworzenia wartości 
dla nabywcy i osiągnięcia przewagi 
na rynku. W jaki sposób firma może 
taki łańcuch wartości zidentyfikować? 
Pewną pomocą może służyć Greenho-
use Gas Protocol „Scope 3 Standard”, 
który pomaga firmom w identyfikowa-
niu emisji pojawiających się w całym 
łańcuchu wartości. Firmy identyfikują 
emisję gazów cieplarnianych związa-
nych z pozyskaniem surowców, trans-
portem, przetworzeniem produktu 
i dostawą go do spółki, odpadami, które 
powstają przy produkcji, a także np. 
zakupionymi towarami i usługami, 
podróżami służbowymi pracowników, 
ale też z emisjami związanymi z użyt-
kowaniem produktu. W całym takim 
łańcuchu wartości firma będzie mu-
siała zidentyfikować kwestie związane 
z ryzykiem wystąpienia negatywnego 
wpływu mającego znaczenie dla prawa 
człowieka. Zbieranie takich informacji 

jest czasochłonne i pracochłonne. Na-
wet jeśli obowiązkiem raportowania 
objęte są tylko spółki giełdowe (od mo-
mentu wejścia w życie dyrektywy CSRD, 
tj. od 2024 r., opinię w tym zakresie 
będzie wystawiał audytor weryfikują-
cy raport spółki), to informacje będą 
musiały do nich płynąć od wszystkich 
dostawców towarów i usług. 

Kultura zaznaczania pola

Procesem należy zacząć zarządzać już 
dzisiaj, tym bardziej że nie da się napisać 
jednej uniwersalnej procedury dotyczą-
cej należytej staranności i zaraportować, 
że kryterium zostało spełnione. Należy 
spróbować ustrzec się przed tzw. kulturą 
zaznaczania pola, która może polegać 
na wysłaniu do dostawców towarów, 
usług i odbiorców produktów ankiety 
z pytaniem, czy i na ile przestrzegają 
praw człowieka, czy wystąpiły jakie-
kolwiek incydenty u nich w tym ob-
szarze etc., a następnie bez weryfikacji 
„odhaczenie”, że nic takiego nie miało 
miejsca i wszyscy zobowiązują się, że 
nic takiego nigdy nie nastąpi. Zgod-
ność typu check-the-box nie pokryje 
nikomu ryzyka związanego z należytą 
starannością. Już dzisiaj zarządy spół-
ek powinny zwrócić szczególną uwagę 
na przeprowadzenie oceny ryzyka łań-
cucha dostaw w celu zidentyfikowa-
nia jego kluczowych słabych punktów.  
Przede wszystkim może w tym pomóc 
tzw. ESG due diligence dostawców wraz 
z ciągłym tego monitoringiem, a także 
prawdziwe, a nie tylko z nazwy proce-
dury compliance.
Abstrahując od tego, że zgodnie z ame-
rykańską maksymą doing good means 
doing well firmy działające na rzecz 
swoich interesariuszy osiągają lepsze 
wyniki finansowe, zarządy spółek dzia-
łających w Unii Europejskiej powinny 
z dużą starannością podejść do zasto-
sowania kolejnych regulacji i aktów 
delegowanych w swoim łańcuchu 
wartości. Ich wejście w życie, biorąc 
pod uwagę kierunek transformacji 
klimatycznej Unii Europejskiej, zdaje 
się nieuchronne. n

Maciej Rudnicki
prof. nadzw. dr hab. nauk prawnych, radca prawny, specjalista z zakresu 
prawa finansowego, prorektor Akademii Polonijnej, w latach 1997–2001 
poseł i wiceminister środowiska

Luiza Wyrębkowska
dr nauk prawnych, radca prawny w kancelarii B2RLaw Jankowski, 
Stroiński, Zięba i Partnerzy. Kieruje praktyką compliance kancelarii. 
Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej
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Kilka projektów naraz, regularne po-
dróże, codzienna odpowiedzialność 
za ogromne biznesy. Odczuwa pani 
zmęczenie?
Bywa, ale to pozytywne zmęczenie. Na 
co dzień robię to, co kocham, a więc 
prowadzę kilka firm, m.in. jestem 
założycielem i prezesem BetaMed S.A., 
posiadam własną klinikę laseroterapii 
Drzazga Clinic, a także salon mody 
Dono da Scheggia. Udzielam się na-
ukowo, występuję na konferencjach. 
Ostatnio byłam w Singapurze na na-
ukowej i technicznej konferencji, czę-
sto bywam w Stanach Zjednoczonych, 
np. w Dolinie Krzemowej, gdzie uczest-
niczę w konferencjach naukowych 
nt. nowych technologii i sztucznej 
inteligencji. Obecnie zastanawiam się 
nawet nad inwestowaniem w start-upy 

oraz AI. Na różnych spotkaniach po-
znaję niesamowitych naukowców, 
m.in. wspaniałego polskiego inżynie-
ra i przedsiębiorcę Janusza Bryzka, 
który jest twórcą i ojcem sensorów 
wykorzystywanych na całym świecie 
np. w oponach aut, stworzył dziewięć 
wielkich firm i je sprzedał oraz otwiera 
kolejne. Od kilkudziesięciu lat jest 
bardzo szanowany w USA i na świe-
cie. W Stanach Zjednoczonych jest 
nawet ulica nazwana od jego nazwi-
ska „Bryzek Way”. Poznałam także 
niesamowitego Polaka, profesora 
na uczelni Stanford, Piotra Monca-
rza, oraz wielu innych biznesmenów 
i absolutnie inspirujących przedsię-
biorców. Wymieniamy się wspólnie 
naszymi doświadczeniami i wiele się 
od siebie uczymy. Nauka jest jedną 

z moich największych pasji. Pewnie 
dlatego zdecydowałam się prowadzić 
własne sesje i szkolenia. 

Przez długie lata prowadziła pani biznes 
w Stanach Zjednoczonych i zna pani 
tamtejsze warunki jak mało kto. Jak 
sobie radzą w biznesie Amerykanie? 
Podobnie jak my. Amerykanie mają 
przedsiębiorczość we krwi, ale faktycz-
nie w czasie pandemii też było napraw-
dę różnie, jak u nas. Najważniejsze są 
osobowość, mentalność i pozytywne 
nastawienie. Takie osoby szybciej pa-
trzą w przyszłość, zostawiając niepo-
wodzenia za sobą. Ja właśnie mam taki 
charakter. Wielu ludzi w Polsce także. 
To pomaga pokonywać różne kryzysy 
w biznesie. Biznes bowiem to nie są 
tylko piękne i spokojne dni. Dlatego 

odsłonić

Beata Drzazga, businesswoman, prelegentka i doradca biznesowy, poznała od podszewki 
rynek amerykański, czyli kolebkę światowej przedsiębiorczości. Zatrudnia ponad 3,2 tys. 
osób, prowadząc firmy na dwóch kontynentach. Opowiada o swoich amerykańskich 
doświadczeniach, a także o tym, jak pomaga i młodym, i doświadczonym przedsiębiorcom, 
którzy chcą wejść ze swoimi projektami na wyższy poziom oraz rewidować i analizować 
swoją obecność w biznesie

pokłady
kreatywności?

Beata Drzazga 

businesswoman, 
prelegentka i doradca 
biznesowy

Jak 
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Dla mnie jako przedsiębiorcy w tej mi-
sji zorganizowano ze strony Nevady 
rozmowy ze szpitalami i z placówkami 
medycznymi, aby można było wymie-
nić się doświadczeniami i możliwo-
ścią współpracy. To dało mi też kolejną, 
nową perspektywę widzenia rynków 
na świecie. 

A jak to się zaczęło w Polsce?
Po drodze miałam niemało przeszkód. 
Finansowanie na start? Prawie żadne. 
Know-how? Biznes poznawałam na wła-
snej skórze: uczyłam się, testowałam, 
wdrażałam. Mój zespół zaczynał się 
dosłownie od dwóch, może trzech osób. 
Obecnie zatrudniamy już ponad 3,2 tys. 
Branżę medyczną znałam z własnych 
doświadczeń zawodowych, a wiedzę 
z zakresu zarządzania czy marketingu 
zgłębiałam w trakcie studiów. Do tego 
dochodziły również obowiązki domo-
we i rodzinne, m.in. jako mama sama 
wychowująca dwoje dzieci. To wszyst-
ko mnie bardzo wzmacniało, cieszyło 
i dodawało skrzydeł. Lubię wyzwania. 

Teraz chce pani tę wiedzę przekazy-
wać dalej. 
Tak, uwielbiam dzielić się historiami, 
które realnie motywują do działania. 
Nie mówię wyłącznie o kobietach 
– prowadzę szkolenia dla każdego. 
Doradzanie to dla mnie odpowiedź 
na nurtujące pytania większości przed-
siębiorców. Jest to źródło ogromnej 
inspiracji poparte realnymi przykłada-
mi z życia. Często powtarzam, że nie 
sztuką jest naczytać się setek książek 
motywacyjnych, grunt to wdrożyć te 
nauki w życie i usłyszeć to od kogoś, 
kto tego doświadcza i przez to wciąż 

przechodzi. Dlatego też chcę natchnąć 
Polki i Polaków do działania. 

To ciekawe, że wspomina pani o sztuce. 
O niej Jamie Foxx, amerykański aktor, 
którego miała pani szansę poznać oso-
biście, kiedyś powiedział, że „wszystko 
może cię zainspirować, a masz szansę 
wzrastać, obserwując innych ludzi – 
obserwując, jak oni wykonują swoją 
pracę”. 
I całkowicie podpisuję się pod tymi 
słowami. Miałam okazję wiele razy 
spotkać Jamiego Foxxa. Jest moim 
bardzo dobrym znajomym. Zapraszał 
mnie i moich przyjaciół na wiele kon-
certów i wyjazdów. Byliśmy u niego 
wielokrotnie w domu. Zaprosił mnie 
na plener planu filmu „Django”, gdzie 
na żywo obserwowałam pracę aktorów, 
w tym Samuela L. Jacksona czy reży-
sera Quentina Tarantino. Dużo czasu 
spędzaliśmy na rozmowach. Właśnie 
obserwując innych, można zobaczyć, 
jak się żyje, jak być pozytywnym. Ja 
to właśnie mam. Stąd taka energia, 
którą mam, i ona pozwalała na to, że 
się dobrze rozumieliśmy. Znowu ta 
mentalność odgrywa ogromną rolę. 
Właśnie w ten sposób budowałam swoje 
biznesy zarówno w Polsce, jak i w Sta-
nach Zjednoczonych. Pamiętam mój 
projekt z Miami – BetaNest Electronics: 
dwa sklepy z elektroniką, które były 
ogromną szkołą biznesu. Tutaj z kolei 
musiałam walczyć z inną mentalnością 
pracowników z Ameryki Południowej, 
którzy owszem, byli bardzo pozytywni, 
ale nie przywiązywali wagi do tego, że 
biznes to ogromne poświęcenie. 

W USA przedsiębiorczość wspierana 
jest jednak na wielu płaszczyznach…
…a wszystko zaczyna się od szkoły. 
Zgadza się. Dla przykładu, w amery-
kańskich liceach nastolatkowie mogą 
wybierać spośród kilku, a nawet kil-
kunastu kursów związanych z ekono-
mią, marketingiem, zarządzaniem czy 
przedsiębiorczością. Nierzadko już 
nastolatkowie rozpoczynają własne 
biznesy po zajęciach. Tego faktycznie 
u nas brakuje. Tam i państwo, i szkoły 

wspierają tę przedsiębiorczość. Wy-
chodzę jednak z prostego założenia: 
Amerykanie uczą się przedsiębior-
czości od najmłodszych lat, teraz czas 
na Polskę. 

Dlaczego pani chciałaby mieć bezpo-
średni wkład w rozwój polskiej przed-
siębiorczości?
Przede wszystkim dlatego, że w Po-
lakach drzemią ogromne pokłady 
kreatywności oraz wyjątkowa chęć 
ciężkiej pracy. Polacy jak już posiadają 
swoją wielką pasję, to są niemożliwi 
w biznesie. Mocni, zaradni – zarów-
no kobiety, jak i mężczyźni tworzą 
coś wielkiego. Potrzeba nam jednak 
nieco więcej odwagi, a już działają-
cym na rynku przedsiębiorcom – we-
wnętrznej siły. Kluczem jest zmiana 
mentalności. Musimy sobie zadawać 
pytania, jakim chcemy być szefem, 
a jakim właściwie jesteśmy. Osobiście 
czuję ogromną satysfakcję z doskonale-
nia więzi z własnym zespołem. Bardzo 
mi zależy na naturalnej relacji z każ-
dym pracownikiem, a znajdowanie 
nowych rozwiązań, aby motywować 
jeszcze skuteczniej, to moja prawdziwa 
pasja. Właśnie z takim nastawieniem 
należy tworzyć jakikolwiek biznes. Na-
stawieniem nie tylko proklienckim, 
lecz także po prostu proludzkim. Aby 
darzyć każdego szacunkiem i szano-
wać indywidualne potrzeby. To klucz 
do prowadzenia efektywnej firmy. 
Chciałabym, aby pamiętali o tym nie 
tylko młodzi, ale przede wszystkim już 
aktywni przedsiębiorcy. 

Odnosi pani wrażenie, że to jednak 
kobiety w tych kwestiach sprawdzają 
się lepiej?
Nie. Kobiety i mężczyźni, jeśli już są 
przedsiębiorcami, działają podobnie. 
Może kobiety dodają więcej empatii oraz 
wyczucia. Idą jednak równie mocno 
i nie boją się decydować. Chcę jednak 
zaznaczyć: wbrew pozorom i pewnym 
stereotypom kobiety również nie pod-
dają się emocjom. A jeśli już, to szybko 
dzięki temu biznes może być z bardziej 
ludzkim podejściem. 

Często osoby, które chcą otworzyć 
biznes, boją się zrobić pierwszy krok. 
Percepcja biznesu zależy od osobowo-
ści danego przedsiębiorcy i możliwości 
na rynku oraz popytu. Ludzie, którzy 
chcą być przedsiębiorcami, ale patrzą 
wyłącznie na stopę zwrotu i we wszyst-
kim widzą tylko możliwe do wystąpienia 
negatywne scenariusze, mają trudności 
z otworzeniem biznesu. Dlatego tak istot-
ne są konsultacje – czasami potrzebuje-
my opinii osoby całkowicie z zewnątrz, 
aby zrozumieć własne błędy czy zacho-
wania oraz móc odpowiedzieć na pyta-
nie, czy powinniśmy zaczynać biznes, 
czy nie. Pracując z przedsiębiorcami, 
widzę, jak bardzo potrzebujemy oparcia 
i racjonalnego ukierunkowania własnej 
energii. Polecam to zarówno młodym, 
jak i doświadczonym przedsiębiorcom. 

Często własna firma staje się pułapką. 
Tak, widziałam to w Stanach, ale i fala 
przepracowania jest również ogromna 
w Polsce. Czasami szczera pasja prowa-
dzi do zamknięcia się w ramach swo-
ich projektów – w takich przypadkach 
również doradzam, a osoby, z którymi 

pracuję, widzą realną poprawę, nabie-
rają zdrowego dystansu i widzą swoje 
błędy z innej perspektywy. 

Czy pani już się złapała na pracoho-
lizmie?
Faktycznie bywało blisko, ale potrafię 
i staram się zachować umiar. Oczywiście 
zdaję sobie sprawę z pewnych ograniczeń, 
które niesie ze sobą prowadzenie własnej 
działalności, ale to moja zdrowa pasja. 
Bardziej by mnie ograniczała praca etato-
wa, z którą miałam już do czynienia. Teraz 
czuję o wiele większą odpowiedzialność 
– nie tylko za swoich pracowników, lecz 
także ich rodziny. Mimo wszystko czuję 
wolność. To klucz do zrozumienia swo-
jego zespołu – będąc pracodawcą, muszę 
pamiętać, że jestem odpowiedzialna nie 
tylko za zatrudnionych. Mam jednak 
również ogromne poczucie sprawczości. 
To ode mnie i moich współpracowni-
ków zależy kierunek, w którym będą 
się rozwijać nasze marki. Największym 
szczęściem przedsiębiorców jest właśnie 
zgrany zespół, który z satysfakcją dokłada 
swoją cegiełkę do budowy firmy. Proszę 
mi wierzyć – to bezcenne uczucie. To 
ludzie tworzą firmę. Ja mam wspaniałych 
pracowników, zarządzających filiami 
oraz sam personel medyczny. Ludzie, 
z którymi zarządzam firmą, są bardzo 
ze mną zgrani. To również wizjonerzy. 
Są odpowiedzialnymi i lojalnymi pra-
cownikami. Żadne przedsiębiorstwo nie 
istniałoby bez takich zgranych ludzi. 

Plany na najbliższą przyszłość?
Najogólniej – rozwijać się i pomagać 
rozwijać się innym. Doświadczenie to 
jeden z największych kapitałów, jaki 
można przekazać. Mam to szczęście, że 
teraz mogę w jeszcze większym stopniu 
pomagać przedsiębiorcom niezależnie 
od wielkości ich biznesu, ale zwłaszcza 
tym, którzy zaczynają lub małym bizne-
som. Liczy się po prostu człowiek i jego 
chęć działania oraz to, czy nie jest czymś 
zagłuszany. Moją niesamowitą radością 
jest pomaganie przedsiębiorcom, poka-
zywanie, jak mają rozłożyć skrzydła. n

rozmawiał Stefan Przygocki

też chcę tego uczyć przedsiębiorców, 
by nabrali takiego właśnie podejścia 
do prowadzenia biznesu. 

Ma pani na koncie spore zasługi w wy-
mianie doświadczeń między polskim 
i amerykańskim biznesem. Dzięki pani 
staraniom i uczestnictwie w misjach 
gospodarczych między Polską a Nevadą 
przedsiębiorcy mogli zobaczyć i sporo 
się nauczyć od osób prowadzących 
swoje firmy. Dostała pani tytuł Amba-
sadora Biznesu Nevady od gubernatora 
stanu Briana Sandovala.
Wspominam ten okres bardzo dobrze. 
Łączyliśmy polskich przedsiębiorców 
z uczelniami w Reno oraz właściciela-
mi biznesów właśnie z Nevady. Blisko 
współpracowałam z Izbą Amerykańsko-
-Polską w Nevadzie, gdzie byłam jej 
członkiem. Współpracowałam z hono-
rowym konsulem Polski w Las Vegas 
Johnem Petkusem, który prowadził tę 
Izbę i organizował misje gospodarcze 
wraz z gubernatorem Brianem Sando-
valem, a także jego prawą ręką Chrisem 
Sanchezem, dyrektorem ds. rozwoju 
gospodarczego Nevady. 
Dzięki tym misjom gospodarczym mię-
dzy Polską a Nevadą podpisana została 
współpraca. Tam też z rąk gubernatora 
otrzymałam tytuł pierwszego Ambasa-
dora Biznesu Nevady. W późniejszym 
czasie w Polsce również podpisano 
współpracę z Nevadą w Katowicach 
między Śląskiem a Nevadą oraz m.in. 
z Lublinem. Sam gubernator Brian 
Sandoval wraz z dyrektorem Chrisem 
Sanchezem oraz konsulem Johnem 
Petkusem odwiedzili moją klinikę Be-
taMed S.A., widzieli piękne warunki 
i wyjątkowe podejście do pacjenta. 
Miło mi było, kiedy sam gubernator 
powiedział: „Beata, powinnaś taką 
klinikę i z taką miłością otworzyć 
w Nevadzie”. 
Z gubernatorem i Chrisem Sanche-
zem leciała cała grupa biznesmenów, 
włącznie ze mną, z misją gospodarczą 
do Chile i Peru. Misja ta miała na celu 
nawiązanie współpracy z biznesem 
w tych krajach, aby Nevada mogła dalej 
się rozwijać. 

AMERYKANIE  
UCZĄ SIĘ 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
OD NAJMŁODSZYCH 

LAT, TERAZ CZAS 
NA POLSKĘ

W POLAKACH DRZEMIĄ 
OGROMNE POKŁADY 

KREATYWNOŚCI ORAZ 
WYJĄTKOWA CHĘĆ 

CIĘŻKIEJ PRACY. KIEDY 
JUŻ POSIADAJĄ SWOJĄ 

WIELKĄ PASJĘ,  
SĄ NIE DO 

ZATRZYMANIA
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Szczęściarz

Grzegorz Krychowiak mówi o swojej karierze piłkarskiej 
i z powodzeniem rozwijanym biznesie modowym 
w rozmowie z Krzysztofem Kunikiem z Fundacji Polish 
Soccer Skills i Jarkiem Dotką z „Managera”

Krzysztof Kunik: Na początek anegdota. 
W 2015 r. młodzi zawodnicy z Polski, 
dzięki Fundacji Polish Soccer Skills, 
pojechali do Sevilli na spotkanie z Grze-
gorzem Krychowiakiem. W klubowym 
sklepie bardzo chcieli kupić oryginalne 
koszulki z twoim nazwiskiem. Wyobraź 
sobie, że nie było ani jednej. Wszystkie 
się wyprzedały! Sprzedawcy propono-
wali innych słynnych piłkarzy, mówiąc: 
nie wiemy, o co chodzi z tym Polakiem, 
po prostu wszyscy chcą być Krycho-
wiakami. Wróćmy zatem do czasu, 
kiedy jeszcze nie byłeś idolem mło-
dych piłkarzy i zdobywcą europejskich 
pucharów, tylko jako kilkunastolatek 
dopiero marzyłeś o wielkiej karierze. 
Co takiego było w głowie nastoletniego 
Grzegorza Krychowiaka, że spośród 
tysięcy rówieśników to ty odniosłeś 
tak wielki sukces?
Grzegorz Krychowiak: Przede wszyst-
kim edukacja ze strony rodziców, tym 
bardziej że opuściłem dom w wieku 13 
lat. Mój tata był żołnierzem, kładł na 
moje wychowanie wielki nacisk. Był 

surowym nauczycielem. Nauka po szkole 
codziennie, przez dwie godziny od 17 
do 19. Nie było szans, żeby coś opuścić 
albo przełożyć. Chociaż jak każdy młody 
człowiek buntowałem się przeciwko 
zasadom, to z perspektywy czasu oce-
niam to bardzo pozytywnie. Dyscyplina 
pomogła mi zaadaptować się do życia 
w internacie, w którym było mnóstwo 
pokus i powodów, żeby odpuścić sobie 
naukę. Skupiłem się na dwóch rzeczach: 
nauce i tym, co naprawdę lubiłem robić, 
czyli na graniu w piłkę. 

K.K.: We Francji twoja kariera nabrała 
tempa. Czy gdybyś jako nastolatek 
został w Polsce, byłbyś w tym samym 
miejscu?
G.K: Nie wiem. We Francji zobaczyłem, 
co znaczy profesjonalna piłka, nawet 
na poziomie nastolatków. O nic nie 
musiałem się martwić. W tym czasie 
zarabiałem już więcej niż moi rodzice. 
Wszystko było w zasięgu ręki. Moim 
zadaniem była jedynie dyscyplina 
w podejściu do treningów, a tego, jak 

robi to,cokocha
Grzegorz 
Krychowiak

wybitny piłkarz, 
rozwija biznes 
modowy
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już wspominałem, nauczył mnie tata. 
Doceniłem wtedy, że zostałem wybrany 
do klubu i dostałem możliwość nauki 
i grania. Wtedy postanowiłem, że to 
jest moja droga, że będę dawał z siebie 
więcej niż inni, nie dam się stamtąd 
wyrzucić. Nigdy nie miałem więcej 
talentu niż inni zawodnicy, z którymi 
grałem, ale zawsze pracowałem ciężej 
niż inni i poświęciłem wszystko dla 
piłki nożnej. 

K.K.: Nie da się zaprzeczyć, że jesteś 
zawodnikiem obdarzonym wielką wolą 
walki i charyzmą. Czy zawsze tak było?
G.K.: Często zmieniałem kluby. Były 
Kołobrzeg, Szczecin, później Gdynia, aż 
w końcu Francja. Za każdym razem waż-
na była aklimatyzacja w nowym miejscu 
i dobre wejście w zespół. W związku 
z tym musiałem i chciałem pokazać, co 
potrafię. Generalnie jestem człowiekiem 
pozytywnym. Doceniam rzeczy dobre, 
a nad tymi złymi i nad porażkami sta-
ram się jak najszybciej przechodzić 
do porządku. To ważne, żeby umieć 
się cieszyć ze zwycięstw, po porażkach 

wyciągnąć wnioski, a o reszcie najszyb-
ciej zapomnieć. Pewność siebie też jest 
tutaj ważna. Piłkarze codziennie walczą 
o miejsce w składzie, więc jak w siebie 
zwątpisz, to ktoś inny może ci je zabrać. 
Jak wychodzisz na stadion, to głowa jest 
tak samo ważna jak nogi. 

K. K.: Właśnie o to chciałem cię zapytać. 
Często 16-, 17-latkowie rzucają piłkę, 
bo nie dają rady psychicznie z hejtem. 
Wystarczy być dobrym, żeby trafić na 

G.K.: W tej branży podobnie jak jakość 
produktu liczą się serwis i indywidu-
alne podejście do klienta. Garnitur 
uszyty na miarę to nie to samo, co zdjęty 
z wieszaka. Odpowiednio potraktowany 
klient, jeśli raz uszyje na miarę, nigdy 
już nie wróci do normalnego sklepu. 

J.D.: Od czego zależy cena garnituru?
G.K.: Od materiału i od krawca. Co do 
pierwszego, to nie ma dzisiaj problemu 
z dostępnością wysokiej klasy mate-
riałów. Co do szycia, to prym wiodą 
Włochy, które mają najlepszy balans 
ceny do jakości. Dobre garnitury moż-
na już też uszyć w Polsce. 

J.D.: Czy angażujesz się osobiście 
w wybór materiałów i dodatków?
G.K.: Podobnie jak na boisku w bizne-
sie najważniejszy jest zespół. Owszem, 
robię swoje kolekcje, żeby pokazać 
klientom, jakie są możliwości doboru 
zarówno materiałów, jak i kolorów. 
Staram się to robić dwa razy w ro-
ku. Oczywiście mam doświadczony 
zespół, który zawsze doradzi, ale 
większość wyborów zależy od klienta. 

J.D.: Jak oceniasz pod tym względem 
polski rynek? 
G.K.: Bardzo rozwojowo. Polacy coraz 
większą wagę przykładają do tego, jak 
wyglądają i co mają na sobie. Czują to 

też światowi potentaci rynku, otwie-
rając w Warszawie swoje butiki. 

J.D.: Czy na pewno tak jest? W naszych 
sklepach wszystko jest niebiesko-, sza-
robure. Czy Polacy boją się kolorów?
G.K.: Wszystko jest kwestią balansu, 
dobierania ubioru casualowego lub 
biznesowego. Bardzo często kiedy 
klient szyje swój pierwszy garnitur, 
jest on niebieski lub szary. Kiedy masz 
już bezpieczne, biznesowe kolory 
i doświadczenie w szyciu na miarę, 
trzeci garnitur pokazuje, jak naprawdę 
chcesz się ubierać i komunikować się 
przez swój strój. Naturalnie zdarzają 
się mężczyźni, którzy wiedzą to od 
razu. Inaczej sprawa ma się w przy-
padku kobiet. Tutaj paleta kolorów 
i krojów jest nieograniczona, w kwe-
stii mody kobiety są dużo bardziej 
świadome niż mężczyźni, co często 
widać, kiedy para przychodzi wybie-
rać razem. 

J.D.: Twoje hobby to podróże. Jak wy-
bierasz miejsca, które odwiedzasz? 
G.K.: Mam taką autorską listę 100 cu-
dów świata, które chciałbym zobaczyć. 

J.D.: A na którym jesteś już miejscu?
G.K.: 76. Generalnie jeżdżę z braćmi, 
bo moja żona nie jest fanką podróży 
związanych z intensywnym zwiedza-
niem. Oglądanie niesamowitych miejsc 
i poznawanie ciekawych ludzi sprawia 
mi ogromną przyjemność. 

J.D.: Czyli lepiej wspominać, niż ma-
rzyć.
G.K.: Jestem szczęściarzem, bo robię 
to, co kocham, i jeszcze dostaję za to 
pieniądze. Staram się więc maksymalnie 
to wykorzystać. Dalajlama powiedział 
kiedyś: „Raz do roku idź w miejsce, gdzie 
nie byłeś nigdy wcześniej”. Podróże 
kształcą, dzięki nim odpoczywasz, po-
znajesz inną kulturę, jesteś ciekawszym 
człowiekiem. Wiem, że piłkarzom jest 
łatwiej, ale jest wiele pięknych miejsc 
w Polsce, które można zobaczyć, ja za-
praszam serdecznie do Mrzeżyna czy 
kopalni soli w Wieliczce. n

celownik. W jaki sposób sobie z tym 
radzisz? 
G.K.: Z jednej strony trzeba się od te-
go odciąć, a z drugiej zaakceptować 
i znać swoją wartość. Oceny innych, 
a zwłaszcza tych, którym wydaje się, 
że się znają, powinny być kompletnie 
bez znaczenia. Najważniejsze jest to, co 
myśli trener, ty sam oraz ludzie, którym 
na tobie zależy. W dzisiejszych czasach 
krytyczne wpisy mają węcej kliknięć niż 
merytoryczne komentarze. Jest wielu 

ludzi, którzy uważają, że się znają na 
piłce, bo grali w nią w liceum. Ciągle 
najlepszą notę w zespole najczęściej do-
staje strzelec bramki, nikt nie patrzy, że 
10 zawodników pracowało na to równie 
ciężko. Pamiętam taki mecz w Rosji, 
zagrałem taki piach, że jak schodziłem 
w przerwie, to było mi autentycznie 
wstyd. Po przerwie strzeliłem farfocla 
i zostałem zawodnikiem meczu, a ja 
siebie ściągnąłbym w 60. minucie. 

K.K.: Czy mistrzostwa świata w Katarze 
będą swoistym ukoronowaniem twojej 
kariery, podobnie zresztą jak Roberta 
Lewandowskiego?
G.K.: Mamy trudną grupę, ale najważ-
niejsza jest wola walki i chęć zwycię-
stwa. Oczywiście będziemy starali się 
pokazać z jak najlepszej strony. 

K.K.: Pokazałeś, że warto być człowie-
kiem prawym, wiernym zasadom, nie 
bacząc na ewentualne straty finansowe. 
G.K.: Decyzje o zakończeniu kontraktu 
z rosyjskim klubem podjąłem bardzo 
szybko z pełną świadomością, że po-
ciągnie to za sobą straty finansowe. 
Ani przez chwilę tego nie żałowałem. 
Zasady są ważniejsze niż pieniądze. 

Jarek Dotka: Ale Grzegorz Krychowiak 
to nie tylko piłka, to również biznes. 
W tym zakresie postawiłeś na branżę 
modową. 
G.K.: Moda i wszystko, co się z tym wiąże, 
sprawia mi ogromną przyjemność. Nie 
jest to łatwa działka, ale podobnie jak 
z piłką wyszedłem z założenia, że naj-
lepiej zarabia się na rzeczach, których 
robienie sprawia olbrzymią frajdę. Waż-
ne, żeby biznes zacząć teraz, a nie po ka-
rierze, kiedy pieniędzy zaczyna ubywać 
i stres związany z nowymi inwestycjami 
jest zupełnie inny. Bo celem powinno 
być życie na tym samym czy wyższym 
poziomie, a nie zastanawianie się, jak 
żyć, żeby wystarczyło na 30 czy 50 lat. 

J.D.: Twoja firma, Balamonte, spe-
cjalizuje się w szyciu na miarę gar-
niturów. Masz w tym zakresie sporą 
konkurencję. 
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JESTEM 
SZCZĘŚCIARZEM, 
BO ROBIĘ TO, CO 

KOCHAM, I JESZCZE 
DOSTAJĘ ZA TO 

PIENIĄDZE. STARAM SIĘ 
WIĘC MAKSYMALNIE 
TO WYKORZYSTAĆ. 

DALAJLAMA 
POWIEDZIAŁ KIEDYŚ: 

„RAZ DO ROKU IDŹ 
W MIEJSCE, GDZIE 
NIE BYŁEŚ NIGDY 

WCZEŚNIEJ”
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Kuchnia › „Francuska ze względu na bogactwo smaku. 
Mam listę 130 gwiazdkowych restauracji w Paryżu, które staram 
się odwiedzić. Polecam, naprawdę warto. W ogóle nie piję 
alkoholu i nie palę”. 

Samochód › „Lubię auta. Podobnie jak garnitury dobieram  
je do okazji. Cena nie gra tu podstawowej roli”. 

Hobby › „Ubrania, chociaż staram się już nie kupować niczego. 
W stu procentach polegam na własnej firmie”. 

Zegarki › „Kolekcjonuję zegarki i mam pięć ulubionych 
marek. Podobnie jak z ubraniami i samochodami dobieram je 
do okazji”. 
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Gospodarka, inflacja, drożyzna, spadki 
na giełdzie... Te hasła słyszę i widzę od 
jakiegoś czasu kilka razy dziennie. Nie 
zdziwi pana więc, że zacznę od pytania: 
co zrobić z PPK w momencie spadków? 
Zawsze powtarzam, że PPK to jest taki 
program, w którym, żeby oszczędzać, 
nie trzeba robić nic. Pracowniku, nie 
rób nic, a twój rachunek PPK będzie się 
powiększał. Sytuacja na rynku lokal-
nym i globalnym się zmieniła, ale moja 
odpowiedź nadal pozostaje taka sama. 
Co robić z PPK w obecnym czasie? Nic. 
Zostawić, nie kombinować i spokojnie 
czekać na zmianę koniunktury. 

A co z radami, które często widzę w Inter-
necie, żeby wypłacać teraz zgromadzone 
środki, bo spada ich wartość?
To kiepska rada. Oczywiście nie mówię 
o sytuacji, gdy ktoś nagle, pilnie potrze-
buje pieniędzy, bo wydarzyło się coś 
niespodziewanego i musi skorzystać ze 
swoich oszczędności. Mówię o sytuacji, 

być cierpliwym

i dołki, czyli fazy ożywienia i recesji i to 
nie jest nic nadzwyczajnego – o tym 
pisał już Adam Smith w XVIII w. Dru-
ga kwestia dotyczy PPK. Oszczędności 
gromadzone są w ramach tzw. funduszy 
zdefiniowanej daty, które dopasowują 
politykę inwestycyjną do wieku uczest-
nika. Generalnie zasada jest taka, że im 
bliżej do 60. urodzin, tym więcej w na-
szym portfelu bezpiecznych aktywów 
(np. obligacji), a im uczestnik młodszy, 
tym więcej tych o wyższym ryzyku i du-
żym potencjale zysku (np. akcji). Co 
więcej, w każdym momencie uczestnik 
może zmienić politykę inwestycyjną 
na swoim rachunku, jeśli tylko zechce. 
To nie jest przypadek, że system działa 
w ten sposób. W długim horyzoncie 
czasowym nie uda się uniknąć zawi-
rowań na rynku, a to rozwiązanie nie 
tylko zabezpiecza nasze oszczędności 
na przyszłość, ale wręcz pozwala zy-
skać na zmienności cykli koniunktural-
nych. Poza tym nie możemy zapominać 
o podstawowej zalecie programu, czyli 

dopłatach od pracodawcy i państwa, któ-
rych pracownik by nie otrzymał, gdyby 
nie uczestnictwo w PPK. Program został 
tak skonstruowany, aby uczestnik co 
do zasady nie musiał ingerować w swoją 
inwestycję i nie musiał mieć specjali-
stycznej wiedzy, żeby móc gromadzić 
i pomnażać oszczędności na przyszłość. 
Dlatego warto być cierpliwym i nie ule-
gać przesadnie emocjom, wycofując 
środki z PPK w okresach spadków, bo 
PPK nie opiera się wyłącznie na zyskach 
kapitałowych. 

Na tym polega skuteczność funduszy 
zdefiniowanej daty w różnych fazach 
cyklu koniunkturalnego? 
Tak, fundusze są skuteczne, bo pozwa-
lają na pewną elastyczność i dopasowa-
nie do zmienności rynku. Cały rynek 
finansowy odczuł dołek spowodowany 
wybuchem pandemii i wojną w Ukra-
inie, ale nadal trzyma się mocno. Mam 
wrażenie, że teraz łatwo nam się mówi 
słowo „pandemia”, bo odmienialiśmy je 

przez wszystkie przypadki przez długie 
miesiące. Ale pamiętajmy, że to słowo 
oznacza epidemię na bardzo dużym ob-
szarze, w przypadku COVID mówiliśmy 
o całym świecie. Do tej pory borykamy się 
z jej konsekwencjami. Cały świat musiał 
zareagować na tę niespodziewaną sytu-
ację i spróbować się dopasować do no-
wej rzeczywistości – rynek finansowy 
również. A mimo to fundusze PPK były 
na minusie tylko przez dwa miesiące, 
by za chwilę osiągnąć wyniki wyższe niż 
przed wybuchem pandemii.

To widać, bo obecnie oszczędności 
uczestników PPK wynoszą 9,5 mld zł.
W momencie, gdy rozmawiamy, wartość 
aktywów netto w PPK przekroczyła 10 mld 
zł. Sam lipiec przyniósł odbicie w postaci 
ponad 560 mln zł. Wielokrotnie to powta-
rzam, że oszczędzanie, a już na pewno 
oszczędzanie długoterminowe, to nie jest 
krzywa stałego wzrostu. Ale gdy porówna-
my punkt początkowy naszego oszczędza-
nia z punktem końcowym, ta różnica jest 
bardzo wyraźna na korzyść uczestników. 
Gdy koniunktura się zmieni – a zmieni 
się na pewno, bo fazy te zmieniają się 
cyklicznie – wynik na rachunkach będzie 
jeszcze lepszy. PPK zakładają długotermi-
nowe oszczędzanie: 10-, 20- czy 30-letnie. 
W tym czasie jeszcze nieraz zaliczymy 
górki i dołki.

Dlaczego warto oszczędzać w długoterminowych planach 
oszczędnościowych?
Oszczędzanie w długoterminowych planach oszczędnościowych, takich jak Workplace 
Pensions czy PPK, zapewnia wiele korzyści zarówno na poziomie indywidualnym, 
jak i krajowym. Przede wszystkim oszczędzanie w funduszu emerytalnym lub PPK 
zapewnia bezpieczeństwo dochodów emerytalnych. Dochody te można zwiększyć 
przez dodatkowe wsparcie w budowaniu oszczędności, za pomocą między innymi 
zachęt podatkowych lub wpłat pracodawcy. Są to zasadniczo darmowe pieniądze 
dla oszczędzającego, które znacznie zwiększają wartość oszczędności danej 
osoby. Ujmując to szerzej, długoterminowe oszczędzanie w funduszach zapewnia 
dostęp do światowej klasy inwestycji, które przyczyniają się do rozwoju i wzrostu 
gospodarczego – Dan McLaughlin, dyrektor międzynarodowy, odpowiedzialny 
za prowadzenie globalnej oszczędnościowej platformy technologicznej Smart, UK.

funduszy PPK, a trzecia to znana nawet 
początkującym maklerom zasada gieł-
dowa – kupuj na spadkach; sprzedawaj, 
gdy jest górka.

Czy możemy to rozwinąć?
W gospodarce mamy do czynienia z róż-
nymi fazami cyklu koniunkturalnego. To 
cykl, więc jest powtarzalny. Mamy górki 

Czy polskie rozwiązania zachęcają 
do oszczędzania?
Tym, co czyni udział w PPK bardzo atrakcyjnym, są zachęty 
finansowe. Do udziału w programie zachęcają dopłaty 
od państwa oraz korzyści podatkowe. Inaczej niż w systemie 
holenderskim istnieje także możliwość wypłacenia środków 
z PPK w celu sfinansowania zakupu mieszkania oraz na inne 
cele określone w przepisach. Możliwość wypłacenia 25 proc. 
kapitału po osiągnięciu 60 lat to kolejna zachęta, która jest 
znacznie atrakcyjniejsza niż, dostępna w ramach nowego 
systemu holenderskiego, możliwość wypłaty 10 proc. 
środków po przejściu na emeryturę. Inny istotny aspekt 
PPK to fakt, że są to środki stanowiące własność uczestnika 
– Ron van Overhagen, starszy konsultant międzynarodowy 
ds. benefitów, Montae & Partners, Holandia. 

gdy mamy oszczędności na rachunku 
PPK, ale ktoś nam zasugerował, że teraz 
to trzeba wypłacać z powodu spadków 
na giełdzie, bo wtedy straty będą mniej-
sze. Nic bardziej mylnego. Przede wszyst-
kim, żeby zrozumieć bezsens tych rad, 
trzeba wyjść od trzech podstawowych 
informacji: pierwsza dotyczy cyklów 
koniunkturalnych, druga zasad działania 

PPK: 
Warto 

i nie ulegać 
emocjom

Robert 
Zapotoczny,  
prezes 
zarządu PFR 
Portal PPK
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Robert Zapotoczny,  
prezes zarządu PFR Portal PPK,  

przypomina, że program PPK został tak 
skonstruowany, aby uczestnik co do zasady nie 

musiał ingerować w swoją inwestycję i nie musiał 
mieć specjalistycznej wiedzy, żeby móc gromadzić 

i pomnażać oszczędności na przyszłość

3938
MANAGER REPORT 

wrzesień 2022
MANAGER REPORT 

wrzesień 2022

GOSPODARKA
oszczędności na przyszłość

GOSPODARKA
oszczędności na przyszłość



Oszczędności w PPK są bezpieczne przy 
obecnej inflacji? 
O podstawowe bezpieczeństwo dbają 
instytucje finansowe i Komisja Nadzoru 
Finansowego. A w kontekście obecnej 
sytuacji największa przewaga PPK wynika 
z tego, że zgromadzone środki są inwe-
stowane, a nie tylko przechowywane. 
PPK zapewnia poduszkę bezpieczeństwa 
na wypadek ciężkich czasów, dlatego to 
może być dobry pomysł dla młodych 
osób, które dopiero rozpoczynają pra-
cę. Co miesiąc publikujemy biuletyn 
PPK, w którym prezentujemy aktualne 
dane dotyczące programu. Prezentu-
jemy tam też średni zysk w zależności 
od daty funduszu. W lipcu było to od 
89 proc. do 99 proc. To kilka razy więcej 
niż inflacja. 

Dlaczego PPK to dobre rozwiązanie dla 
młodych pracowników?
Przede wszystkim z uwagi na wpłaty 
pracodawcy i dopłaty od państwa – po-
magają one szybciej zbudować oszczęd-
ności na start. Młodzi ludzie nie myślą 
o emeryturze ani odległej przyszłości. 
Konsumują dobra tu i teraz, nie ma-
ją w sobie wyrobionego mechanizmu 
oszczędzania ani świadomości, że im 
wcześniej zacznę, tym więcej zgromadzę. 
Brakuje im wiedzy, że w przyszłości będą 
mogli liczyć na świadczenie emerytalne 
w wysokości ok. 30 proc. swojej ostat-
niej pensji. To duża różnica. Oczywiście, 

część osób oszczędza w miarę możliwo-
ści, nie chcę generalizować, że wszyscy 
żyją chwilą. Na początku bieżącego roku 
przeprowadzaliśmy badania na grupie 
ponad 800 osób w wieku 18–35 lat. Jed-
nym z wniosków było to, że osoby te, 
mimo że młode i niewykluczone tech-
nologicznie, wykazywały zachowania 
oszczędnościowe utożsamiane z podej-
ściem swoich dziadków. Zapytani o formy 
oszczędzania, z których korzystają, re-
spondenci najczęściej wymieniali konta 
oszczędnościowe, trzymanie pieniędzy 
w skarbonce i lokaty bankowe. Aż jed-
na trzecia młodych osób trzyma swoje 
oszczędności w gotówce w domu! Co cie-
kawe, młodzi ludzie zdają sobie sprawę, 
że w obecnej sytuacji wartość pieniędzy 
przechowywanych w ten sposób maleje. 

Dlaczego warto wcześnie zacząć oszczędzanie 
na emeryturę?
Dobrowolne oszczędzanie jest kluczowe w sytuacjach, gdy obowiązkowe składki 
nie wystarczają na finansowanie adekwatnych emerytur. Nie jest ono jednak znacząco 
rozwinięte w Ameryce Łacińskiej, w przeciwieństwie do innych krajów, w których stało 
się istotnym uzupełnieniem oszczędności obowiązkowych. Jeśli mężczyzna rozpocznie 
oszczędzanie dobrowolne w wieku 30 lat, jego całkowita stopa zastąpienia (stosunek 
wysokości przyszłej emerytury do ostatniego wynagrodzenia) wzrośnie o 37 p.p.,  
a w przypadku kobiety wzrośnie ona o 32 p.p.* – Manuel Tabilo, ekspert rynku 
emerytalnego w Chile, członek Międzynarodowej Federacji Administratorów 
Funduszy Emerytalnych (FIAP).

(*)Kalkulacja ta przyjmuje składkę obowiązkową w wysokości 10 proc.; składkę dobrowolną 
w wysokości 5 proc.; opodatkowany dochód w wysokości 1000 jednostek monetarnych; rozpoczęcie 

płacenia składek w wieku 25 lat; przejście na emeryturę w wieku 65 lat; składki wnoszone przez 
80 proc. długości aktywności zawodowej.

I sami przyznają, że na tej diagnozie się 
kończy, bo nie mają pomysłu, jak inaczej 
oszczędzać na przyszłość i jednocześnie 
sprawić, aby pieniądz nie tracił na war-
tości w czasie.

PPK może być odpowiedzią na ten brak 
pomysłu? 
Oczywiście! Załóżmy, że pracownik za-
rabia najniższą krajową, czyli 3010 zł 
brutto. Jego wpłata do PPK po obniże-
niu to 0,5 proc., czyli 15 zł. Pracodawca 
takiemu pracownikowi dopłaca swoją 
część w niezmienionej wysokości, czyli 
min. 1,5 proc., co daje 45 zł. Miesięcz-
nie oszczędności takiego pracownika 
wynoszą 60 zł, z czego tylko 15 zł pocho-
dzi od niego, a przecież mamy jeszcze 
dopłaty od państwa i zyski kapitałowe. 
Wpłaty pracodawcy i państwa, możli-
wość bieżącego sprawdzania stanu swo-
jego rachunku, wypłaty np. na wkład 
własny do kredytu hipotecznego czy 
możliwość obniżenia wpłaty podsta-
wowej dla najmniej zarabiających to 
tylko kilka argumentów „za”. Po więcej 
zapraszam na mojeppk.pl, tam piszemy 
o tym szczegółowo. n

PFR Portal PPK jest ustawowym operatorem 
portalu informacyjnego mojeppk.pl oraz 

pełni funkcję centrum wiedzy i kompetencji 
w programie społecznym Pracownicze Plany 

Kapitałowe (PPK). Spółka jest członkiem 
międzynarodowej organizacji Pension 

Academia, będącej platformą współpracy 
z zakresu ekonomii behawioralnej, finansów 

oraz polityki emerytalnej. 

W obecnych – niezbyt łatwych dla biznesu 
i przedsiębiorców – czasach, dobre 
zarządzanie, świetny zespół, marketing 

czy pozytywne nastawienie do klientów, to zbyt 
mało, aby sprostać konkurencji i osiągać satys-
fakcjonujące wyniki. Dlatego Żabka aktywnie 
wspiera swoich franczyzobiorców, dostarczając 
im nowatorskie narzędzia cyfrowe ułatwiające 
codzienną działalność oraz odpowiadające 
na potrzeby klientów. Transformacja cyfrowa 
trwa w sieci od 2016 r. – obecnie Żabka to naj-
szybciej rozwijająca się sieć modern convenience 
w Polsce. 
Polacy coraz chętniej korzystają z rozwiązań 
technologicznych. 91 proc. obywateli naszego 
kraju uważa, że „nowe technologie ułatwiają 
codzienne życie” (Digital Poland GFK 2021), ponad 
80 proc. kupuje przez internet, a rosnącą rolę 
w e-zakupach odgrywają urządzenia mobilne. 
Żabka nie tylko podąża, a często wyprzedza 
trendy, dzięki czemu współpracujący z siecią 
indywidualni, drobni przedsiębiorcy – zarówno 
z dużych, jak i małych miast – mają szansę ak-
tywnego rozwoju.
– Działając na własną rękę, przedsiębiorcom 
trudno byłoby osiągnąć taki poziom rozwoju 
technologii, a tym samym dobrą pozycję na lokal-
nych rynkach, podobnie jak zaoferować klientom 

wyjątkowe doświadczenia zakupowe. Dzięki na-
szemu know-how, skali działalności, świetnym 
ekspertom czy posiadanej infrastrukturze nasi 
franczyzobiorcy mogą na co dzień korzystać 
z pionierskich rozwiązań, które ułatwiają czy 
usprawniają działanie ich sklepów i pozwalają 
im rozwijać biznesowe skrzydła – zwraca uwagę 
Przemysław Kijewski, Dyrektor ds. operacyjnych 
w Żabka Polska.

Kluczowe wsparcie w erze 
nowoczesności
Sieć wdraża szereg zróżnicowanych narzędzi we 
wszystkich obszarach funkcjonowania, które 
ułatwiają franczyzobiorcom codzienne zarzą-
dzanie placówkami, usprawniają planowanie 
pracy zatrudnianych przez nich zespołów czy 
przyciągają nowych klientów. 
Jednym z topowych smart rozwiązań jest apli-
kacja Cyberstore, która stanowi zdalne centrum 
zarządzania sklepem za pomocą smartfonu. 
Pozwala ona na generowanie raportów obrotów, 
sprawdzanie stanu magazynowego czy śledzenie 
dostaw. Z kolei Optiplan to narzędzie, które wraz 
z aplikacją Asystent Żabki umożliwia tworzenie 
m.in. planów zadaniowych dla sprzedawców, 
ale także informuje o stanie zaopatrzenia czy 
produktach z krótkim terminem ważności. W pla-
cówkach działają też kasy samoobsługowe, 
a pracownicy mogą stosować kolektor danych 
– przenośny terminal służący do zarządzania 
towarem, tj. kontrolowania i korygowania cen 
towarów na półkach. 
Przydatnym dla pracowników, działającym 
na ten moment w wybranych placówkach sie-
ci rozwiązaniem, jest też narzędzie Internet of 
things. Poprzez wiadomość wysłaną na telefon 
informuje ono o potrzebie naprawy danego 
sprzętu, np. lodówki, a także steruje natęże-
niem światła. Dzięki specjalnym słuchawkom 

dla personelu sprzedawcy mogą komunikować 
się z innymi pracownikami sklepu na przykład 
przebywającymi na zapleczu. Ponadto otrzymują 
komunikaty dotyczące ewentualnej awarii sprzętu 
chłodniczego i konieczności zabezpieczenia 
towaru, czy informacje o sytuacjach wymaga-
jących interwencji człowieka, jak choćby brak 
parówek na rollerze czy kawy w kawomacie oraz 
o konieczności wyczyszczenia tych urządzeń. 
Z kolei narzędziem przygotowanym przez Żabkę 
dla klientów jest aplikacja Żappka, którą pobrano 
już ponad 8 mln razy. Dzięki niej mają oni dostęp 
do licznych promocji, personalizowanej oferty oraz 
nagród za zebrane w programie lojalnościowym 
punkty, tzw. Żappsy.

To nie koniec innowacji
W Żabce obecnie już niemal 15 proc. pracowni-
ków zaangażowanych jest w projekty cyfrowe. 
Poza narzędziami bezpośrednio wspierającymi 
franczyzobiorców, nowatorskie podejście sieci 
przejawia się także w niesztampowych formatach 
sklepów. Mowa o autonomicznych placówkach 
Żabka Nano czy mobilnej Żabce, dzięki której 
klienci mogą w czasie festiwali przekąsić hot doga 
lub panini czy zjeść pożywne kanapki Tomcio 
Paluch, a także napić się świeżo mielonej kawy 
z ekspresu.
Idąc z duchem czasu i wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom franczyzobiorców oraz konsu-
mentów, Żabka testuje kolejne innowacyjne 
rozwiązania, które mają szansę zostać wdro-
żone w sklepach sieci. Wśród nich są: czujniki 
zalania, pomiar zużycia energii i automatyczny 
pomiar temperatury, elektroniczne etykiety 
cenowe czy ekrany cyfrowe. Narzędzia te ma-
ją wpływać na dalsze podnoszenie komfortu 
pracy franczyzobiorców i zatrudnianych przez 
nich osób, jak i stale polepszać doświadczenia 
zakupowe klientów. n

Z Żabką współpracuje już ponad 7200 franczyzobiorców, 
którzy z sukcesem prowadzą ponad 8500 sklepów na terenie 
całej Polski, i liczba ta stale rośnie. 

Nowoczesne narzędzia 
motorem rozwoju biznesów 
franczyzobiorców Żabki

Dlaczego programy oparte na automatycznym zapisie są 
najlepszą opcją z punktu widzenia długoterminowego 
oszczędzania?
W porównaniu z programami opartymi jedynie na zachętach finansowych czy narzędziach 
edukacji finansowej programy wykorzystujące mechanizmy behawioralne, w szczególności 
te oparte na automatycznym zapisie, są skuteczniejszym rozwiązaniem problemu niskich 
oszczędności na okres po zakończeniu aktywności zawodowej. Niwelowanie skutków 
zachowań, takich jak inercja (bierność) czy prokrastynacja (odkładanie wszystkiego 
„na później”), przyczyniło się do sukcesu programów wykorzystujących automatyczny zapis 
w USA, Wielkiej Brytanii i Nowej Zelandii, które mają niskie wskaźniki rezygnacji (poniżej 
15 proc.) – Seda Peksevim, założycielka i dyrektorka Pensión Research & Consulting, 
niezależnej firmy specjalizującej się w projektach badawczych i konsultingowych 
dotyczących światowych systemów emerytalnych, Turcja.
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Teams Wojciech Trojanowski, 
członek zarządu firmy 
STRABAG, mówi o tym, 
co oznaczają obecne 
wyzwania polityczne 
i ekonomiczne dla branży 
budowlanej oraz jak 
przetrwać poważny kryzys, 
myśląc nie tylko o sobie, 
lecz także o partnerach 
biznesowych i klientach

europejskich. Zarząd PKP PLK inten-
sywnie szuka pieniędzy, np. z budżetu 
państwa. Opóźnienia w przetargach 
kolejowych coraz bardziej niepokoją 
branżę. Mamy nadzieję, że te środki się 
znajdą i ogromne inwestycje, jakie były 
planowane w kolejnych latach w polskiej 
sieci kolejowej, będą realizowane. Trzecia 
bardzo dla nas ważna grupa klientów 
to samorządy. Realizują one większość 
inwestycji drogowych i kubaturowych 
w naszym kraju. I tutaj mamy najwięk-
sze problemy w dziedzinie waloryzacji 
kontraktów. Samorządy bronią się przed 
rewaloryzacją kontraktów, powołując się 
na problemy prawne. Tymczasem wy-
kładnia Prokuratorii Generalnej, w kon-
tekście nadzwyczajnych okoliczności, 
czyli wojny w Ukrainie, której żadna ze 
stron nie mogła przewidzieć, umożliwia 

Firmy budowlane co kilka lat przerabiają 
podobny scenariusz: rozpoczyna się 
boom, który nakręca ceny materiałów 
i robocizny. A to oznacza problemy. 
Obecnie mamy do czynienia ze znacznie 
trudniejszym przypadkiem. Nawiązując 
do znanego chińskiego przekleństwa: 
„Obyś żył w ciekawych czasach”, zna-
leźliśmy się w takiej właśnie sytuacji. 
Warto zauważyć, że nasza branża obec-
nie ma do czynienia z ciekawymi, lecz 
niebywale trudnymi wyzwaniami. Od 
dwóch lat borykamy się z dramatycz-
nym wzrostem kosztów. Choć po wyjściu 
z pandemii gospodarka zaczęła na nowo 
działać, to przerwane zostały łańcuchy 
dostaw, a moce produkcyjne nadal są 
ograniczone. Jako jedni z pierwszych 
odczuliśmy gwałtowną inflację w dzie-
dzinie materiałów, które podrożały nawet 
o 100–200 proc. Zaczęło się to od stali 
i wszystkich produktów pochodnych 
ropy naftowej, takich jak np. asfalt czy 
PCV. Ale to nie wszystko. Brakuje wie-
lu materiałów produkowanych w Azji 
i innych odległych częściach świata. 
Pandemia pokazała nam, jak bardzo 
powiązana jest gospodarka światowa 
i jak poważne perturbacje może spo-
wodować jakieś wydarzenie. Przez cały 
rok 2021 musieliśmy na nowo szacować 
koszty. 24 lutego tego roku rozpoczęła się 
agresja Rosji na Ukrainę. Nie byliśmy 
w stanie tego przewidzieć, podobnie jak 
olbrzymich wzrostów cen energii. Na to 
wszystko nakłada się znaczące osłabienie 

złotówki, co odzwierciedlają podwyż-
ki cen produktów ropopochodnych – 
przede wszystkim asfaltu. Inflacja to 
największy problem dla przedsiębiorców, 
którzy nie są w stanie z dnia na dzień 
planować budżetów. Uderza ona nie tylko 
w konsumentów, co odczuwamy, robiąc 
zakupy, ale przede wszystkim w firmy, 
które muszą realizować umowy i chcą 
utrzymać się na rynku. 

Jak wojna wpłynęła na rynek pracy?
Szacujemy, że o ok. 30 proc. zmniejszy-
ła się liczba obywateli Ukrainy, którzy 
pracowali w zeszłym sezonie w sektorze 
budowlanym w Polsce. Wielu z nich po-
jechało walczyć o swój kraj. Niektórzy 
nie wrócili po zimie, którą tradycyjnie 
spędzali z rodzinami. Przyjeżdżali, kiedy 
rozpoczynał się sezon budowlany, zwy-
kle w połowie marca. Zdarzało się też 
tak, że pracownik został na Ukrainie, 
a w Polsce czekała na niego rodzina. 
W takich przypadkach, oczywiście, 
udzielaliśmy pomocy.

Czy wszystko to, o czym pan mówi, może 
zahamować lub ograniczyć rozbudowę 
infrastruktury transportowej? 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad nadal organizuje przetargi, 
składamy oferty na nowe kontrakty. Roz-
budowa sieci drogowej nie została zatrzy-
mana. Od kilku lat możemy korzystać 
z klauzul waloryzacyjnych na poziomie 
ceny kontraktowej do 5 proc., w oparciu 

o koszyk surowcowy. Nie spełniało to 
do końca oczekiwań branży, ale było 
krokiem w dobrym kierunku. Trzeba 
pamiętać, że w przypadku GDDKiA 
waloryzowana jest tylko połowa ceny 
kontraktowej, czyli ceny muszą wzro-
snąć o 20 proc., byśmy dostali 10 proc. 
W skrócie można powiedzieć, że ryzyka 
rynkowe inwestorzy powinni dzielić 
z wykonawcami. Doceniamy obecne 
działania GDDKiA, która biorąc pod 
uwagę nadzwyczajną sytuację wojen-
ną, zgodziła się zwiększyć waloryzację 
do poziomu 10 proc. Daje to przynajmniej 
oddech generalnym wykonawcom, choć 
nie pokrywa całkowitego wzrostu kosz-
tów, z jakim mamy do czynienia. Część 
tych pieniędzy trafia do naszych podwy-
konawców, którzy przeżywają podobne 
jak my problemy, choć w innej skali. 

A jak to wygląda w przypadku innych 
waszych dużych klientów?
Mam nadzieję, że podobnie jak GDD-
KiA zachowa się nasz drugi kluczowy 
zleceniodawca, czyli PKP PLK. Wpraw-
dzie kontrakty zawierają 5-procento-
we klauzule waloryzacyjne, w oparciu 
o koszyk typowy dla branży kolejowej, 
ale to za mało, by przetrwać tak trud-
ny okres. Jest to postulat wszystkich 
firm z branży i trochę mnie dziwi, że 
na decyzję czekamy tak długo. Nie wy-
gląda to dobrze również w kontekście 
nowych kontraktów z tą spółką, ponie-
waż staliśmy się ofiarą braku środków 

Wojciech Trojanowski

członek zarządu  
firmy STRABAG

zmiany cen w istniejących kontraktach. 
Rozumiem, że problem samorządów 
stanowią ograniczone środki, ale bez wa-
loryzacji całego portfela kontraktów, nie 
tylko drogowych, lecz także dotyczących 
innych sektorów budownictwa, firmy 
prowadzące inwestycje mogą ponieść 
tak duże straty, że przestaną istnieć. Jako 
branża budowlana oczekujemy więc 
od rządzących większego wsparcia dla 
samorządów, żeby te kontrakty zostały 
zrealizowane. Czekamy z niecierpliwo-
ścią na zapowiedziane przez ministra 
rozwoju i technologii przepisy w tym 
zakresie. Proszę pamiętać, że one są 
zwykle finansowane z programów pro-
wadzonych przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego w ramach Polskiego Ładu. 
Kontrakty te przewidują płatność po 
wykonaniu prac bądź w dwóch ratach. To 

przynosi
work
efekty

GENERALNA 
DYREKCJA DRÓG 

KRAJOWYCH  
I AUTOSTRAD 

NADAL ORGANIZUJE 
PRZETARGI, SKŁADAMY 

OFERTY NA NOWE 
KONTRAKTY. 
ROZBUDOWA 

SIECI DROGOWEJ 
NIE ZOSTAŁA 
ZATRZYMANA

fo
t. 

M
at

er
ia

ły
 p

ra
so

w
e

4342
MANAGER REPORT 

wrzesień 2022
MANAGER REPORT 

wrzesień 2022

GOSPODARKA
budownictwo

GOSPODARKA
budownictwo



powoduje wzrost cen, gdyż firmy muszą 
kalkulować finansowanie zgodne z obec-
nymi stopami procentowymi na chwilę 
zakończenia prac. Apelujemy do BGK 
i do rządu o taką zmianę tych zasad, 
żeby samorządy mogły opłacać nasze 
należności zgodnie z zaawansowaniem 
prac, a nie na końcu inwestycji. Trud-
no mi sobie wyobrazić, żeby mała czy 
średnia firma była w stanie finansować 
całą inwestycję, uwzględniając rosnące 
koszty i obecne trudności z uzyskaniem 
środków obrotowych na działalność. 
COVID i wojna kompletnie zmieniły 
warunki działania branży, więc zamawia-
jący muszą to uwzględniać. Powinniśmy 
zrewidować plany, ustalić, co jesteśmy 
w stanie zrealizować, za jakie pieniądze 
i na jakich warunkach. Nie możemy 
nie zauważać tego problemu, gdyż od 
tego zależy również kondycja naszej 
infrastruktury i jakość życia obywateli. 
Nie mówię tylko o drogach, ponieważ 
budujemy też szpitale i szkoły. A potrzeby 
w dziedzinie ochrony zdrowia i oświaty 
wzrosły skokowo, ponieważ od 24 lutego 
pojawiło się w naszym kraju ok. 3 mln 
nowych mieszkańców. 

Mówimy o zamówieniach publicznych, 
ale STRABAG jest generalnym wyko-
nawcą wielu prywatnych inwestycji.
Ze wszystkimi klientami z tej grupy 
uczciwie rozmawiamy na temat wzro-
stu kosztów istniejących kontraktów. 
Wszyscy, co do zasady, rozumieją, że nie 
da się tych zamówień ukończyć za kwoty, 
które zostały ustalane rok temu, w zu-
pełnie innych okolicznościach. Staramy 
się zawsze wypracowywać rozwiązania, 
które są dobre dla obu stron, tak by inwe-
storowi pozwoliły zrealizować inwestycję, 
a nam wywiązać się z umowy. Wydaje 
się, że w kolejnych kwartałach nastą-
pi spadek podaży nowych kontraktów, 
szczególnie tych na rynku prywatnym. 
Ekonomiści już mówią o gwałtownym 
spadku sprzedaży mieszkań. O ponad 
60 proc. – rok do roku – zmniejszyła się 
liczba kredytów hipotecznych, w związku 
z tym oczekujemy dużego spadku sprze-
daży mieszkań. Wiele komercyjnych 
przedsięwzięć budowlanych, takich 

Ankieta „Managera”jak hotele czy biurowce, po prostu nie 
znajdzie finansowania. Dlatego poma-
gamy klientom optymalizować projekty, 
żeby obniżyć koszty. Niestety, naszym 
sparingpartnerem jest inflacja, która 
postępuje szybciej niż nasze możliwości 
obniżenia kosztów. 

Można powiedzieć, że to podwójny 
klincz. Ceny rosną podobnie jak w całej 
Europie, ale spada też wartość złotówki 
w stosunku do euro…
Czyli tak jak powiedziałem na począt-
ku, żyjemy w ciekawych czasach. Mam 
nadzieję, że nie staną najważniejsze 
inwestycje infrastrukturalne, ale po-
trzebna jest konsekwentna reakcja ze 
strony władz. Szczególnie pilne są decyzje 
dotyczące budowy sieci kolejowych. Na-
sza kolej transportuje ukraińskie zboże. 
W wyniku wojny Polska stała się kluczo-
wym graczem w zakresie logistycznym. 
Nie może być więc żadnych opóźnień 
w realizacji kontraktów kolejowych. Nas 
jako branżę budowlaną silnie dotknęły 
problemy transportowe. Z konieczno-
ści konkurujemy z transportem węgla 
i zboża. Nie dyskutuję z tym, co przez 
przewoźników musi być traktowane prio-
rytetowo, ale perturbacje w tej dziedzinie 
spowodowały, że nie możemy pracować 
w takim tempie, jak planowaliśmy. Kiedy 
rozmawiamy z inwestorami o kosztach, 
nie możemy abstrahować od kwestii 
dostępności infrastruktury. Budownic-
two generuje ogromny popyt na usługi 
logistyczne, takie jak transport kamienia, 
kruszywa, asfaltu czy stali. Nie wszystko 
można przewieźć transportem samo-
chodowym, który też jest przeciążony. 
Tak więc często stoimy nie tylko przed 
problemem, jak zdobyć materiały, lecz 
także jak je przewieźć. Kumulacja tych 
zdarzeń nastąpi jesienią. 

Jak to wygląda w innych krajach, w któ-
rych działa STRABAG?
Wszędzie branża budowlana boryka się 
z coraz większymi kosztami, kłopotami 
logistycznymi i trudną dostępnością ma-
teriałów. Relatywnie najlepiej wygląda 
to w krajach należących do strefy eu-
ro. Najlepiej ilustrują to twarde dane: 

w Niemczech inflacja zatrzymała się 
na poziomie 8 proc. I zaczyna już spadać. 
W Polsce wynosi blisko 16 proc., płacimy 
dużo więcej za kredyty, co przekłada się 
na koszty finansowania inwestycji. Oczy-
wiście, należy pamiętać, że znajdujemy 
się najbliżej linii frontu, więc sytuacje 
kryzysowe i braki w logistyce u nas są 
bardzo wyraziste. Wzrost cen materiałów 
jest widoczny w innych krajach, gdzie 
operujemy, czyli w Niemczech, Austrii, 
Czechach, na Słowacji i Węgrzech. W Pol-
sce silniej odczuwamy braki kadrowe, 
związane ze zmniejszeniem się liczby 
pracowników nie tylko z Ukrainy, lecz 
także z Białorusi. Najpoważniejsze pro-
blemy inflacyjne występują w naszym 
kraju, w Czechach i na Węgrzech, czyli 
wszędzie tam, gdzie funkcjonują lokalne 
waluty. 

STRABAG jest jak wielki okręt odporny 
na uderzenia sztormu. A jak w tej eks-
tremalnie trudnej sytuacji radzą sobie 
wasi podwykonawcy?
Wojna spowodowała, że byliśmy zmu-
szeni zmienić wielu podwykonawców, 
wcześniej mieliśmy np. dostawców kon-
strukcji stalowych z Ukrainy… Stara-
my się rozumieć problemy naszych 
podwykonawców, wspólnie pracujemy 
w zakresie określenia nowych warun-
ków. Uważam, że jesteśmy dla nich 
dobrym partnerem i właśnie dlatego 
prawie wszyscy podwykonawcy chcą 
z nami współpracować we wszystkich 
segmentach budownictwa. Nasz sukces 
bądź porażka zależy nie tylko od nas, 
lecz także od naszych podwykonawców, 
dlatego hasłem STRABAG jest „Teams 
Work”. Chodzi tu o współpracę w ra-
mach naszego zespołu, a także o współ-
działanie ze wszystkimi uczestnikami 
procesu budowlanego: inwestorem, jego 
przedstawicielami, podwykonawcami, 
dostawcami, sąsiadami i administracją. 
Od tego zależy sukces bądź porażka 
każdego projektu, więc naszą misję 
stanowi nie tylko partnerstwo, lecz także 
zasady zrównoważonego rozwoju oraz 
innowacyjność. n

rozmawiał Piotr Cegłowski
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Najważniejsze wartości, jakie pan wyznaje? 
Szacunek – w każdej sytuacji i do każdego człowieka. Trzeba starać się 
rozumieć i szanować poglądy innych, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy. 
W każdej sytuacji można znaleźć porozumienie. Należy pamiętać, że brak 
szacunku to pierwszy krok do agresji, a tej się przeciwstawiam całym sobą. 
Brak szacunku do sytuacji, a więc swego rodzaju arogancja, powoduje 
niedoszacowanie ryzyka. 

O czym lubi pan dyskutować pozazawodowo? 
Chętnie rozmawiam o podróżach, kuchni i historii. Interesuje mnie szczególnie 
historia współczesna, od początku XIX w. 

Z kim chciałby się pan spotkać na długą rozmowę,  
gdyby nie istniały żadne ograniczenia?
Z nieżyjącym już, niestety, Umberto Eco. Fascynuje mnie 
wielopłaszczyznowość jego dzieł i umiejętność tworzenia wielopoziomowych 
rzeczywistości, a równocześnie motywowanie czytelnika do własnych 
interpretacji. Napisał kiedyś: „Jedną tylko rzecz pisze się dla siebie i jest to 
lista zakupów. Służy do zapamiętania, co masz kupić, a kiedy już kupiłeś, 
możesz ją podrzeć, bo do niczego innego się nie przyda. Wszystko inne 
piszesz, żeby coś komuś powiedzieć”. 
…boję się tylko, czy sprostałbym takiej rozmowie.

Pana prywatne pasje? 
Lubię podróże organizowane indywidualnie. Poznawanie 
nowych miejsc, ludzi, lokalnych kuchni. W tym roku 
zwiedziliśmy Portugalię. Jestem zachwycony Porto, 
zarówno miastem, jak i winem.

Ostatnio przeczytana książka 
z tych pozazawodowych?
Teraz czytam książkę prof. Marcina Matczaka 
„Jak wychować rapera?”. To ciekawa lektura 
dla rodziców, która pozwala zrozumieć potrzeby 
młodych ludzi i pokazuje, w jaki sposób można ich 
wesprzeć w okresie dojrzewania. Godna polecenia 
książka, tym bardziej że mam dwóch synów w wieku 
17 i 15 lat, z których starszy jest obiecującym 
gitarzystą. 

Na urlopie przeczytałem też najnowszą 
powieść jednego z moich ulubionych 
autorów – Kena Folletta „Nigdy”. Fabuła 
pokazuje, jak seria zdarzeń w różnych 
miejscach na świecie może doprowadzić 
do globalnego konfliktu nuklearnego. 
W obecnej sytuacji szczególnie wymowne.

Najciekawsza chwila pana życia to…
Narodziny dzieci. Pierwsze pobyty w moich 
ulubionych miastach: Wiedniu, Rzymie 
i Nowym Jorku.

Bucket list?
Podam tylko dwa pierwsze punkty, których 
realizacja przesunęła się ze względu 
na pandemię i wojnę: kolejna podróż 
do USA (zachodnie wybrzeże, parki 
narodowe,  Hawaje) i wyjazd do Japonii.
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ponad
Robert Korzeniowski, wybitny sportowiec, 
manager i dziennikarz, opowiada o swoim 
zaangażowaniu w działalność fundacji 
promującej lekką atletykę wśród dzieci 
i młodzieży, ale też budującą mosty 
ponad granicami

Od naszej poprzedniej rozmowy dla 
„Managera” minęło pięć lat. Czym się 
pan obecnie zajmuje?
Moje życie zostało przebudowane przez 
czas pandemii. Ostatnie duże zadanie 
korporacyjne zakończyłem wiosną 2020 r. 
Był to CCC Team, projekt kolarski, za który 
odpowiadałem marketingowo ze strony 
sponsora głównego. Cóż, nie pojechał 
dalej... Podzielił los wielu innych znako-
mitych przedsięwzięć. Generalnie rzecz 
biorąc, był to świetny projekt, który miał 
ogromne szanse powodzenia. Co więcej, 
w jego ramach współpracowaliśmy z UNI-
CEF. Właściwie w 2020 r. powinienem był 
pakować się na igrzyska w Tokio, ale i one 
zostały przesunięte o kolejny rok. Wszyst-
ko to spowodowało, że w oczekiwaniu 
na koniec lockdownu zaangażowałem 
się w tworzenie projektów fundacyjnych 
dla młodych sportowców oraz edukacyj-
nych dla biznesu. Przygotowałem kurs 
e-learningowy dla średnich i dużych firm 
pod hasłem „Każdy krok na wagę złota”. 
Zrobiłem to razem z Aleksandrą Pogo-
rzelską, doktor psychologii, i moją żoną 
Justyną, która przez ponad 20 lat była 
managerem do spraw jakości w najważ-
niejszych spółkach farmaceutycznych. 
Podobnie jak wielu innych z konieczności 
przeszedłem do trybu online. 

A co z pana sportowymi planami?
W tym jakże trudnym okresie umocniłem 
funkcjonowanie klubu sportowego, któ-
ry działa w ramach fundacji powołanej 
przed trzema laty. Zdecydowałem się 

ale rozsądna kalkulacja, ponieważ nadal 
otwiera ono wiele drzwi... Klub lekko-
atletyczny przy fundacji działa w sześciu 
lokalizacjach w Warszawie. Jest miej-
scem umożliwiającym budowanie ścieżki 
rozwoju młodym talentom sportowym. 
Regularnie trenujemy na stadionach 
i w salach gimnastycznych. Przyjęliśmy 
założenie, że sport powinien być blisko 
domu. Młody człowiek chcący spełnić 
swoje sportowe marzenia nie powinien 
jechać półtorej godziny przez zakorkowa-
ną Warszawę. Chodzi o to, żeby, tak jak 
w małych miasteczkach, pieszo doszedł 
do punktu, w którym może trenować. 
Udało się nam to zorganizować w taki 
właśnie sposób w kilku dzielnicach: jeśli 
jest nawet kawałek drogi od jakiegoś osie-
dla, to z łatwym dostępem do metra lub 
tramwaju. Prowadzimy cykl mityngów, 
pod nazwą Korzeniowski Cup, stanowiący 
odpowiedź na potrzeby samorządowców, 
którzy często prosili: „Panie Robercie, 
niech pan sprawi, żeby coś się działo 
na naszym stadionie...”.

Działalność Fundacji Roberta Korze-
niowskiego dotyczy tylko stolicy?
Mieszkam w Warszawie, trudno jest mi 
krążyć po całym kraju, ale jednak się nie 
ograniczamy. Przygotowaliśmy specjal-
ną sierpniową edycję lekkoatletycznego 
mityngu Korzeniowski Cup i otwartego 
marszu z Walking Lovers w Karpaczu, 
gdzie na koniec zgrupowania sportowego 
odbędzie się miejski marsz dla wszystkich 
chętnych i aktywnych, a potem zawody 

 ZAWSZE CHCIAŁEM 
PROWADZIĆ EDUKACJĘ 

WSPIERAJĄCĄ SPORT 
I ZDROWY STYL ŻYCIA. 

WŁAŚNIE DLATEGO 
UTWORZYŁEM 

FUNDACJĘ

Robert Korzeniowski

sportowiec, manager  
i dziennikarz

Sport
granicami

na to, ponieważ doszedłem do wniosku, 
że funkcjonowanie wyłącznie na gruncie 
korporacyjnym i biznesowym może mieć 
krótkie nogi. Wolę pracować z firmami 
na zasadzie partnerskiej, a nie angażować 
się jako manager w przedsięwzięcia, które 
wyłącznie mają przynosić profity ich 
właścicielom. Zawsze chciałem prowa-
dzić edukację wspierającą sport i zdrowy 
styl życia. Właśnie dlatego utworzyłem 
fundację opartą w nazwie na moim na-
zwisku. Nie był to przejaw megalomanii, fo
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na pełnowymiarowym stadionie. Ma-
my też – mówiąc żartobliwie – wersję 
eksportową w Cieszanowie, w miejscu, 
gdzie się urodziłem. Miejscowość ta leży 
zaledwie 20 km od ukraińskiej granicy 
i 40 km od poligonu w Jaworowie, który 
26 marca został zbombardowany przez 
Rosjan. W Cieszanowie zadrżały szyby, 
mieszkańcy nie wiedzieli, co się dzieje. 
A mają powody do obaw, ponieważ wojna 
rozgrywa się bardzo blisko ich domów. 
Nie mogliśmy na to nie zareagować. 

Co w związku z tym zrobiliście?
We współpracy z Fundacją Folkowisko 
przygotowaliśmy obóz dla dzieci w wie-
ku 9–15 lat z Jaworowa. Na marginesie, 
przekonaliśmy się, że fundacja to taki 
twór, który przyciąga inne fundacje. Tak 
to działa w świecie NGS-ów. Nagle okazuje 
się, że wszystkim nam jest bardziej po 
drodze. Nie działamy w układzie firma-
-sponsor, tylko mówimy: „Mamy projekty, 
które są nam bliskie, co możemy razem 
zrobić?”. Marcin Piotrowski, który jest 
szefem Folkowiska i stworzył Festiwal 
Kultury Pogranicza, zaczynał działalność 
w swoim własnym domu, w którym orga-
nizował coraz to większe imprezy z okazji 
kolejnych rocznic ślubu ze swoją żoną 
Mariną. Obecnie Marcin jest totalnie 
zaangażowany w pomoc humanitarną. 
Jego emisariusze docierają do najdal-
szych zakątków Ukrainy. Wożą tam leki, 

żywność, sprzęt medyczny. W związku 
z tym gdy rozmawiał ze mną o kolejnym 
zgrupowaniu w Cieszanowie, bo byliśmy 
tam już rok wcześniej, wspólnie stwierdzi-
liśmy: musimy zaprosić na zgrupowanie 
dzieci z Ukrainy. I tak się stało. Gościli-
śmy dziesięcioro młodych sportowców 
z Jaworowa i ich dwie nauczycielki. Na 
zawody przyjechały też dzieci ze Lwowa. 

Jak wyglądało sportowe porozumienie 
ponad granicami?
Była to prawdziwa integracja. Wciągnęli-
śmy do niej również dzieci z Cieszanowa. 

Okazało, że wszyscy mówią wspólnym 
językiem i nie ma żadnych barier kul-
turowych. Dzieci zostały ubrane w ta-
kie same koszulki obozowe, w związku 
z czym nikt się nie wyóżniał. Wspólnie 
biegały, pływały kajakami. W czasie tur-
nieju piłkarskiego drużyna z Jaworowa 
grała przeciwko lokalnej, a cała War-
szawa kibicowała małym Ukraińcom 
i w dodatku wystawiła im swojego bram-
karza. Kiedy strażacy z okazji lokalnej 
uroczystości włączyli syreny, przybiegli 
do mnie obozowicze z Warszawy i prosili, 
by szybko wyłączyć sygnał, bo ich koledzy 
z Jaworowa są przestraszeni. Działo się 
coś niesamowitego. To było magiczne, 
a zarazem autentyczne. Marcin Piotrow-
ski zorganizował ekologiczne warsztaty 
kulturowe. Wspólna rywalizacja, budowa-
nie piramid, przechodzenie przez jakieś 
chaszcze lub korytem rzeczki Łówcza 
powodowały, że dzieci zawsze były razem. 
Gdy wybieraliśmy grupy do różnych za-
baw i zawodów, odliczaliśmy do trzech, 
tworząc zespoły mieszane z dzieci z Jawo-
rowa, Warszawy i Cieszanowa. Podobnie 
było podczas chrztu obozowiczów. Mam 
nadzieję, że to dopiero początek jakiejś 
większej współpracy. 

Czy odwiedził pan w tym czasie Ukrainę?
Razem z żoną wyskoczyliśmy na jeden 
dzień za granicę. Skoro świt, wspólnie 

z burmistrzem Cieszanowa Zdzisławem 
Zadwornym pojechaliśmy do Jaworowa, 
Nowojaworowska, a nawet zahaczyli-
śmy o Lwów. Chcieliśmy poznać samo-
rządowców i ludzi, którzy tam pracują 
na co dzień. Byliśmy w składach pomocy 
humanitarnej. Tym, co wzbudziło mój 
zachwyt, były dwie budowy – schronu 
w urzędzie miasta oraz... stadionu pił-
karsko-lekkoatletycznego. Ludzie cho-
wają się przed bombami, ale też mówią: 
„Tu jest jakaś przyszłość, tu się jeszcze 
będzie dużo działo. W związku z tym 
budujemy obiekty sportowe, bo one są 
dla nas ważne i to nam daje poczucie 
normalności”. Hala sportowa w Jaworo-
wie to dziś niekończący się rząd łóżek, 
na których śpią wewnętrzni uchodźcy 
ukraińscy. Zawodnicy z lokalnej znako-
mitej drużyny trójboju siłowego trenują 
w tym samym czasie między zapleczem 
sanitarnym a szatniami. Obiecaliśmy im 
i sobie, że gdy tylko zapanuje pokój czy 
przynajmniej trwały rozejm, zorganizu-
jemy tam Korzeniowski Cup. Bardzo w to 
wierzę. Mam nadzieję, że znajdziemy też 
partnerów biznesowych, którzy będą 

nas wspierać, byśmy ściągali do Polski 
uformowanych lekkoatletów. 

Czy na rzecz fundacji pracują już spor-
towcy z Ukrainy?
Postanowiliśmy, że będziemy ich wspie-
rać zawodowo. Trafiła do nas Tamara 
Hawryliuk, reprezentantka Ukrainy, 
trenerka z Żytomierza, która spędzi-
ła pięć dni w piwnicy pod ostrzałem. 
W Warszawie współpracuje z nami już 
w sumie czworo trenerów ukraińskich. 
Na początku byli bardzo przejęci, nie 
wiedzieli, jak będzie wyglądał ich po-
byt w Polsce. Dzisiaj budują swoją nie-
daleką przyszłość w oparciu o Polskę. 
Trenują dzieci ukraińskie. Doskonale 
ich rozumiem. Sam byłem emigrantem 
we Francji, trochę dziwadłem z innego 
systemu, ale sprawnie sobie poradziłem 
w nowej rzeczywistości. Funkcjonowałem 
tam na swoich warunkach jako sporto-
wiec lub trener. Nie byłem chłopakiem, 
który po godzinach zmywał naczynia, 
a potem chciał trenować. We Francji mia-
łem status obcokrajowca, który ma coś 
sensownego do zaoferowania. Uważam, 

że uchodźcy z Ukrainy powinni mieć 
podobne możliwości wykorzystywa-
nia swoich kompetencji zawodowych, 
a dzięki temu mogą być dla nas źródłem 
wielu benefitów i kapitalnie oddziaływać 
na społeczność ukraińską, która od dawna 
z nami współżyje. Nie chodzi o jakieś 
chłodne kalkulacje, ale możemy mądrze 
wykorzystać czas zawieruchy. Przyjrzyjmy 
się uchodźcom, co potrafią najlepszego 
robić, wesprzyjmy ich w nauce języka. 
Dajmy szansę, by pracowali w swoich 
zawodach. Irina Kowal, która etapami 
jechała z Doniecka do Lwowa i teraz 
chce się przeprowadzić do Warszawy, 
mówi: „Chcę pracować jako trener lek-
kiej atletyki w Polsce i jeszcze pomogę 
dzieciakom z Ukrainy”. A nasza fundacja 
chce jej pomóc. Mamy kolejne wspólne 
plany z Fundacją Folkowisko. Myślimy 
o ściąganiu lekkoatletycznej, wyczynowo 
trenującej młodzieży z Charkowa i ze 
Lwowa, ale też z dalszych rejonów do-
tkniętych wojną, która kradnie im czas 
na rozwój talentu. n

rozmawiał S.P.

Najważniejsze wartości, jakie pan wyznaje? 
Szczerość wobec siebie i szczerość wobec innych. A to sprawia, że możemy 
być integralni w tym, co robimy, i szanujemy innych ludzi. 

O czym lubi pan dyskutować pozazawodowo? 
Jak każdy w naszym kraju – o historii i polityce. 

Z kim chciałby się pan spotkać na długą rozmowę, gdyby nie istniały 
żadne ograniczenia?
Z papieżem Franciszkiem, żeby wyjaśnił mi swój stosunek do Ukrainy 
i tego, co wcześniej działo się w Argentynie. Jest on bardzo ważną, choć 
kontrowersyjną, postacią z punktu widzenia nie tylko religii, lecz także polityki. 
Jestem osobą wierzącą i dla mnie byłoby to wyjątkowe przeżycie. Kiedyś 
spotkałem Jana Pawła II, który był już bardzo chory, więc dłuższa rozmowa 
była niemożliwa. 

Pana prywatne pasje? 
Bardzo lubię podróżować. Planuję wyjazd do Meksyku, gdzie kiedyś 
trenowałem i startowałem. Chciałbym wejść z żoną i przyjaciółmi na Orizabę – 
najwyższy wulkan Ameryki Północnej. W ramach moich zainteresowań kulturą 
prekolumbijską chętnie wybrałbym się też do Peru. W najbliższym czasie czeka 
nas podróż między gospodarstwami agroturystycznymi i winnicami w Alzacji. 

Ostatnio przeczytana książka?
„Homo deus. Krótka historia jutra” Yuvala Noaha Harariego, inspirująca 
ze względu na analizę antropologiczną człowieka współczesnego.

A
nkieta „M

anagera”

Robert Korzeniowski
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Innym coraz popularniejszym, 
bardziej radykalnym, choć wcale 
nie nowym postulatem jest uni-
wersalny dochód podstawowy 

(Universal Basic Income – UBI). W Danii 
powstała właśnie Partia Syntetyczna, 
której program ma tworzyć sztuczna in-
teligencja, a jednym ze sztandarowych 
postulatów stał się właśnie uniwersalny 
dochód podstawowy.
Obserwując rosnące zainteresowanie, 
ale i zaniepokojenie koncepcją UBI, 
postanowiliśmy z prof. Robertem E. 
Wrightem z American Institute for Eco-
nomic Research napisać książkę, która 
rzetelnie przedstawi jasne i ciemne 
strony tej idei. Nasza książka „Debating 
Universal Basic Income”, która ukaże 
się niebawem nakładem wydawnictwa 
Palgrave, opisuje powody przyjęcia 
i odrzucenia UBI z różnych perspektyw 
naukowych i ideologicznych. 

Szwajcarzy byli na nie

Co ciekawe, nawet gdy pandemia 
COVID-19 pochłaniała uwagę świata, 
UBI pozostał jednym z najszerzej dys-
kutowanych tematów politycznych 
na uniwersytetach, w think tankach 
i kręgach politycznych na całym świe-
cie. Zainteresowanie UBI było na tyle 
duże, że doprowadziło do przeprowa-
dzenia prób na małą skalę w krajach 
o tak różnych uwarunkowaniach, 
jak Kanada, Finlandia, Indie, Kenia 
i Namibia. Z dzisiejszej perspektywy 
wykładniczego rozwoju niektórych 

wschodzących technologii, takich jak 
chociażby sztuczna inteligencja, które 
walnie wpłyną na automatyzację pracy, 
a tym samym na otoczenie społeczno-
-gospodarcze, można ocenić, że to za-
interesowanie UBI będzie się wyłącznie 
wzmagać. Jak mówi ekonomista Robert 
P. Murphy, „czy nam się to podoba, 
czy nie, ta kwestia nie zniknie”. UBI 
pozostaje przedmiotem debaty na przy-
kład w Szwajcarii, mimo że wyborcy 
odrzucili UBI w referendum z czerwca 
2016 r., które obiecywało wszystkim 
obywatelom Szwajcarii miesięczny 
dochód o wielkości ustalonej przez 
szwajcarski parlament.
Uniwersalny lub bezwarunkowy dochód 
podstawowy, jak wskazują jego nazwy, 
pociąga za sobą dokonywanie przez rząd 
stałych (od pewnego wieku aż do śmier-
ci), regularnych (miesięcznych lub częst-
szych) minimalnych lub założycielskich 
(podstawowych) wypłat pieniężnych 
(pieniędzy, nie w naturze) dla każdej 
(powszechnej, bezwarunkowej, a być 
może nawet niepodlegającej wypłacie) 
jednostki (nie rodziny), niezależnie od 
jej dochodów lub chęci czy zdolności 
do pracy.

Likwidacja skrajnych 
nierówności

Na przykład brytyjski program Citizen’s 
Basic Income Trust proponuje 63 fun-
ty tygodniowo dla pracujących doro-
słych, ale tylko 40 funtów dla emerytów 
i młodych dorosłych nieuczących się, 

50 funtów tygodniowo dla osób w wie-
ku 20–24 lat i 20 funtów dla dzieci. Tej 
propozycji brytyjskiego Citizen’s Basic 
Income Trust nie należy mylić z istnie-
jącym w Wielkiej Brytanii programem 
Universal Credit, który, jak na ironię, 
nie jest ani uniwersalny, ani o kredy-
tach, ale stanowi dobry przykład tego, 
jak politycy mogą przehandlować treść 
za retorykę. 
Nasza książka koncentruje się na rze-
czywistych politykach UBI, a nie na 
propozycjach czy sloganach, które 
wykorzystują to pojęcie, by zdobyć 
poparcie polityków lub ich partii. Aby 
zakwalifikować się jako UBI, polityka 
musi dokonywać: 1) powszechnych, 
20) bezwarunkowych, 3) okresowych, 
4) pieniężnych wypłat dla 5) wszyst-
kich osób. Najbardziej prominentni 
zwolennicy UBI, członkowie Globalnej 
(a wcześniej Europejskiej) Sieci Docho-
du Podstawowego (BIEN), twierdzą, że 
tylko wdrożenie wszystkich tych pięciu 
cech zapewni osiągnięcie ich głównego 
celu, czyli zminimalizowania ubóstwa 
i skrajnych nierówności dochodowych. 
Zwolennicy twierdzą również, że tak 
zdefiniowany UBI może mieć liczne 
dodatkowe korzyści, w tym zmniej-
szenie stresu, przestępczości i zmian 
klimatycznych, zwiększenie edukacji, 
przedsiębiorczości, zdrowia i nieza-
leżności kobiet. Zwolennicy obiecują 
również, że UBI łagodzi różne proble-
my polityczne, takie jak nierówność 
dochodów, bez zaostrzania innych pro-
blemów. UBI może również przyczynić 

Uniwersalny 
dochód podstawowy?
O dochodzie podstawowym oraz innych świadczeniach, ulgach i ułatwieniach wynikających 
z postępującej automatyzacji pracy ostatnio znów zrobiło się głośno. Mainstreamowe partie 
polityczne, przede wszystkim w Europie, coraz śmielej formułują postulaty opodatkowania 
maszyn czy czterodniowego tygodnia pracy

się do uspokojenia nastrojów osób 
zaniepokojonych wpływem galopu-
jącej automatyzacji miejsca pracy na 
zatrudnienie i dochody.

Obiecują zbyt wiele?

Sceptycy ripostują, że niektórzy zwo-
lennicy UBI obiecują zbyt wiele. UBI 
może wydawać się zbyt piękny, żeby 
był prawdziwy, jak „latający jedno-
rożec, który robi tęcze”. Zapierający 
dech w piersiach entuzjazm zwolen-
ników czasami wywołuje silne nega-
tywne reakcje. Na przykład premier 
Nowej Zelandii John Key nazwał UBI 
„szczekliwym szaleństwem”, a minister 
finansów Islandii określił go „całkowi-
cie niedorzecznym”.
My, jako autorzy, uważamy UBI za pro-
pozycję intrygującą, która ani nie jest 
w oczywisty sposób niedorzeczna (ma 

wiele zalet, które dostrzegali zarówno 
społecznie zorientowani, jak i proryn-
kowi ekonomiści i ekonomistki), ani 
bezsprzecznie korzystna (może, na 
przykład, przekształcić się w formę 
cyfrowej jałmużny). 
Zauważmy, że chociaż bezpośrednie 
koszty UBI można zaobserwować 
z pewną dokładnością, to koszty po-
średnie i efekty uboczne mogą być 
trudne do przewidzenia i prawie nie-
możliwe do dokładnego zmierzenia. 
Choć prawdą jest, że „musimy doko-
nywać kluczowych, długoterminowych 
wyborów politycznych bez nadziei 
na to, że nawet po wielu dekadach 
będziemy wiedzieć, czy inne wybory 
okazałyby się lepsze”, przypuszczalnie 
nikt nie chce wdrażać polityki, zwłasz-
cza tak dużej zmiany jak UBI, chyba 
że osiągnie ona swój deklarowany cel, 
jakim jest zminimalizowanie ubóstwa 

i nierówności dochodowych bez two-
rzenia nowych problemów kompensa-
cyjnych lub pogłębiania istniejących 
niesprawiedliwości społecznych. Do-
kładne zbadanie prawdopodobnych 
skutków dużych zmian, takich jak 
UBI, jest trudne, przypomina próbę 
wykonania rzutu wolnego do kosza 
z poruszającej się deskorolki (chociaż 
pomocna może się tutaj okazać właśnie 
predykcyjna moc sztucznej inteligen-
cji). Poza wszystkim, zainteresowanie 
UBI jest po prostu zbyt szerokie, by je 
ignorować. Wyborcy, wyborczynie i de-
cydenci muszą zmierzyć się z UBI, aby 
ludzkość nie popełniła kolejnego po-
ważnego błędu, wdrażając kosztowną 
politykę, która nie osiąga swoich celów, 
lub nie wdrażając polityki, która mo-
głaby pomóc niezliczonym ludziom, 
bogatym i biednym, rozkwitnąć jak 
nigdy dotąd. n

prof. Aleksandra 
Przegalińska

Akademia Leona 
Koźmińskiego / 
Harvard University
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i usieciowienie 
Paweł Ciszek, założyciel 
i prezes zarządu Just 
GYM Sp. z o.o., lidera 
krajowej branży 
fitness w segmencie 
zautomatyzowanych 
klubów 24-godzinnych, 
mówi o coraz większej 
aktywności fizycznej 
Polaków i o tym, jak 
rozwija się związany 
z tym biznes

w pozycji siedzącej. 39 proc. Polaków 
spędza tak od trzech do czterech godzin 
po pracy dziennie, 15 proc. od pięciu do 
aż sześciu godzin dziennie. 

Nie brzmi to najlepiej...
Jak to mawiają Anglosasi: „I couldn’t agree 
more”. Pozostaje mieć nadzieję, że bada-
nia ankietowe, na których opierają się te 
statystyki, są obarczone sporym błędem. 
Ale wszyscy znamy przysłowie o nadziei... 
Tak czy inaczej, z badań wynika, że mi-
mo iż 65 proc. naszych obywateli jest 
w swoim własnym mniemaniu aktywnych 
fizycznie, to zaledwie ok. 40 proc. osób 
aktywnych zawodowo wypełnia zalecenia 
Światowej Organizacji Zdrowia odnośnie 
do aktywności fizycznej, a mówią one 
o minimum 150 minutach umiarkowanej 
lub 75 minutach intensywnej aktywności 
w tygodniu.

Ma pan bardzo duże doświadczenie 
biznesowe w budowaniu sieci sprzedaży 
detalicznej produktów FMCG. Skąd zatem 
pomysł na branżę fitness? 
Przed stworzeniem Just GYM byłem zaan-
gażowany w analizę i wdrażanie w Polsce 

Panie prezesie, aktywność fizyczna zyskuje 
na znaczeniu. Mam wrażenie, że od dawna 
nie była tak doceniana, jak ostatnio.
Tak, choć na przestrzeni ostatnich dwóch lat 
istotnie zmieniła się motywacja do podejmo-
wania aktywności fizycznej. Przyczyniła się 
do tego głównie pandemia. O ile wcześniej 
głównym motywatorem była chęć popra-
wy zdrowia fizycznego, o tyle od roku na 
pierwszym miejscu jest dążenie do wsparcia 
kondycji psychicznej. Trzecim głównym mo-
tywatorem niezmiennie pozostaje dbałość 
o sylwetkę. Wsparcie zdrowia psychicznego 
jest szczególnie ważne dla czterdziestolat-
ków, a dbałość o sylwetkę dla osób do 30. 
roku życia. Co ważne, coraz więcej młodych 

ludzi traktuje aktywność fizyczną jako formę 
profilaktyki zdrowotnej. 

Czyli niekoniecznie naszym ulubionym za-
jęciem jest leżakowanie na kanapie przed 
telewizorem?
Upodobania są i będą różne, ale już 65 proc. 
Polaków uważa się za aktywnych fizycznie. 
Najczęstszą aktywnością są spacery i jazda 
rowerem, a aktywność w klubach fitness 
jest na trzecim miejscu. Leżenia na kanapie 
w statystykach nie zauważyłem, ale w życiu – 
owszem. Po prostu nie o wszystkim mówimy 
ankieterom. Trochę trzeba się domyślać. A na 
poważnie, statystyki obejmują też naszą bier-
ność, a konkretnie spędzanie czasu wolnego 

Paweł Ciszek

 założyciel i prezes zarządu  
Just GYM

Konsolidacja
rynku fitness

wielu ciekawych koncepcji biznesowych, 
które z powodzeniem funkcjonowały 
na bardziej rozwiniętych rynkach, ale 
w naszym kraju nie były jeszcze obecne 
lub dopiero raczkowały. Jedną z nich 
były wysoce zautomatyzowane kluby 
fitness. Intuicja podpowiadała mi, że jest 
to produkt idealny na nasz rynek. Dlatego 
z końcem 2016 r. powstały założenia do 
naszego projektu, a pierwszy klub otwarty 
został już kilka miesięcy później. 

A czym właściwie jest Just GYM? 
Tym, czego oczekują nasi klienci. Od 
początku chcieliśmy stworzyć kluby 
otwarte na wszystkich, pokazując przy 
tym, że aktywności fizycznej i zdrowego 
stylu życia nie należy się bać. Dostępność 
24-godzinna, jakość sprzętu i wnętrz oraz 
atrakcyjna cena były głównymi driverami 
przy tworzeniu naszej oferty. Już na etapie 
budowy klubów zadbaliśmy o najlepsze 
materiały, ale i nietuzinkowe podejście 
do wnętrz. Mimo sieciowości i powtarzal-
ności podstawowych parametrów każdy 
klub ma indywidualne, wyróżniające go 
cechy, podkreślające lokalną specyfikę 
klubu. Lokalność jest bowiem ważna 

i ciekawa. Sieć natomiast daje wysokie 
standardy zarządzania i gwarantuje atrak-
cyjność cenową dla klienta. Wyposażenie 
klubów w najnowsze maszyny fitness od 
światowych liderów to z kolei gwarancja 
niezawodności. Ważnym aspektem naszej 
oferty jest jej elastyczność i prostota w za-
kupie członkostwa, gdyż nie wymagamy 
zawierania długoterminowych umów. 
Jeśli klient ma taką potrzebę, to może 
samodzielnie, w każdym momencie 
rozwiązać umowę z miesięcznym wy-
powiedzeniem. 

Jaką pozycję rynkową osiągnęliście? Czy 
z pana punktu widzenia projekt odniósł 
już sukces? Proszę podać kilka liczb dla 
zilustrowania skali biznesu.
Dziś jesteśmy już liderem w swoim 
segmencie zautomatyzowanych, 24-go-
dzinnych klubów fitness, zarządzamy 
na terenie całego kraju 26 klubami o po-
wierzchni blisko 54 tys. mkw. Dzienna 
frekwencja sięga ok. 1,2 tys. odwiedza-
jących każdy klub, czyli tyle, ile niezły 
dyskontowy sklep spożywczy. Takie kluby 
stanowią dużą atrakcję dla właścicieli cen-
trów handlowych czy biurowców, gdzie fo
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są lokalizowane. Polacy coraz częściej 
stawiają na zdrowy tryb życia i dbałość 
o zdrowie, którego jednym z elementów 
składowych są ruch i aktywność fizyczna. 
Wraz ze wzrostem zamożności przezna-
czamy coraz więcej pieniędzy z miesięcz-
nego budżetu na rozrywkę i sport, ale 
porównując się do bardziej gospodarczo 
rozwiniętych krajów Europy Zachodniej, 
wciąż widzimy spory potencjał naszego 
rynku. Tylko ok. 8  proc. Polaków aktyw-
nie ćwiczy w klubach fitness, podczas gdy 
na przykład w Hiszpanii ten wskaźnik 
wynosi 11  proc. Mamy zatem jeszcze 
wiele do zrobienia.

Jakie były kluczowe czynniki sukcesu 
tego projektu? Jaką rolę odegrało pana 
doświadczenie w budowaniu dużych 
sieci handlowych?
Jedną z kluczowych rzeczy w każdym 
projekcie w retailu są lokalizacje. Na-
wet najlepszy koncept ze słabymi loka-
lizacjami nie zdoła się obronić. Dlatego 
nasz zespół zarządzający tworzyliśmy 
w oparciu o doświadczonych ludzi z branż 
handlowych i usługowych. Zarządzaliśmy 
też dużym portfelem nieruchomości, 
dlatego łatwiej nam się porozumieć z de-
weloperami. Poza lokalizacjami, które 
są bardzo istotne, w naszym koncepcie 
kluczowy jest reżim budżetowy, bo Just 
GYM jest w gruncie rzeczy konceptem 
dyskontowym. Podobnie jak w sklepach 

dyskontowych oznacza to tanią ofertę, 
ale o wysokiej jakości. Daleko posunięta 
automatyzacja pozwala nam oferować 
bardzo przystępną usługę na skalę ma-
sową. Brak basenu czy sauny nie jest 
problemem, bo niewiele osób korzysta 
z takich dodatkowych atrakcji, a koszty 
ich utrzymania obciążają wszystkich 
klubowiczów. Dlatego u nas tych dodat-
kowych kosztów nie ma. Polski klient lubi 
i docenia taką ofertę, zwłaszcza w dzisiej-
szych, niełatwych czasach.

Jak poradziliście sobie w okresie pande-
mii i licznych ograniczeń w prowadzeniu 
biznesu?
Pandemia mocno naznaczyła branżę 
fitness. W dalszym ciągu zmagamy się 
z jej skutkami i to szybko się nie skończy. 
Odbudowanie pozytywnych nawyków 
dbania o siebie wymaga czasu. Natomiast 
powoli obserwujemy powrót klientów do 
klubów i wzrosty wyników sprzedażo-
wych. Optymistycznie patrzymy w przy-
szłość. Przyrost klientów jest powolny, ale 
widoczny. Aktywność fizyczna w myśleniu 
ludzi zdecydowanie zyskała na znaczeniu, 
gdyż utrzymywanie dobrej sprawności 
zwiększa naszą odporność na choroby. 
Nie tylko ma ona pozytywny wpływ na 
nasze ciało, lecz także poprawia samo-
poczucie i zapewnia dobry nastrój. Jeżeli 
chodzi o właścicieli wynajmowanych 
nieruchomości, to na bieżąco staraliśmy 

się dochodzić do porozumienia. Mieliśmy 
świadomość, że oni też byli zaskoczeni 
pandemią, a jej bezprecedensowy cha-
rakter powodował, że politykę i ścieżkę 
postępowania z najemcami trzeba było 
dopiero opracować. Nasz zespół zawsze 
mocno naciskał na budowanie relacji. 
Teraz staramy się wspólnie odbudować 
rynek. Wiem, że zawsze na pierwszym 
miejscu jest przetrwanie własnej orga-
nizacji, ale potem trzeba również ze so-
bą współpracować. Oceniając ten czas, 
uważam, że mimo trudności udaje się 
wspólnie odrobić straty, jakie ponieśliśmy 
w minionych okresach, choć jeszcze da-
leka droga do wyników sprzed pandemii. 

Czy wasza oferta kierowana jest wyłącz-
nie do klientów indywidualnych, czy do 
firm w modelu B2C?
Jesteśmy otwarci na współpracę z fir-
mami, które zgłaszają się do nas bezpo-
średnio z prośbą o współpracę, a są to 
zarówno małe lokalne firmy, jak i przed-
stawiciele dużych zakładów pracy, np. 
Grupy ORLEN. Nasz program Just BUSI-
NESS kierowany jest do klientów bizne-
sowych i stanowi alternatywę dla kart 
sportowych. Jedynym warunkiem przy 
zawarciu z nami umowy jest minimalna 
liczba 20  osób. Każdy pracownik może 
zaprosić do programu rodzinę lub zna-
jomych, ale maksymalnie cztery osoby 
na jednego pracownika. 

Do jakich firm kierowana jest ta oferta 
i czy wyróżnia się czymś na tle konku-
rencji?
Oferujemy partnerom przestronne 
i przyjazne kluby wypełnione sprzętem 
z najwyższej półki. Wszyscy uczestnicy 
programu mogą korzystać ze wszystkich 
usług klubu, w tym z różnorodnych stref 
treningowych oraz z bogatej oferty zajęć 
grupowych. Pracodawca otrzymuje do-
stęp do panelu Just BUSINESS, za pomocą 
którego może generować raporty, np. 
o liczbie i długości wejść uczestników 
programu do klubu Just GYM. Oczy-
wiście, nasza oferta może nie jest tak 
szeroka, jak programy liderów rynku 
kart sportowych, ale potrafi być bardzo 
atrakcyjna cenowo.

Czy rynek klubów fitness jest rynkiem 
aktywnym w zakresie fuzji i przejęć? 
Oczywiście. W ciągu ostatnich kilku-
nastu lat w Europie realizowano od 7 
do 24 istotnych transakcji rocznie, choć 
danych z ostatniego półtora roku jeszcze 
nie posiadamy, a być może w tym okre-
sie liczba transakcji była nawet wyższa 
ze względu na problemy wielu klubów 
związane z pandemią. Nabywcami są 
głównie inwestorzy branżowi.

No właśnie. Niedawno strategicznym 
inwestorem Just GYM została Grupa 
Medicover. Dlaczego taki wybór?
W branży fitness w Polsce już od kilku lat 
następuje powolna konsolidacja i usie-
ciowienie rynku. Do tej pory polski rynek 
fitness w ok. 8  proc. należał do klubów 
zrzeszonych w różnych sieciach. Teraz 
ten proces przyspieszył i konsolidacja 
stała się dość wyraźna. 
Historycznie jako jedni z pierwszych 
low-price’owych klubów podpisaliśmy 
umowę z operatorem pakietów sporto-
wych OK System, który w 2018 r. został 
przejęty przez Medicover, więc nasza 
historia zaczęła się dużo przed akwizycją. 
Z początkiem września 2021 r. Medicover 
stał się większościowym udziałowcem 
w naszej sieci, a ta transakcja jest niejako 
konsekwencją realizacji ich strategii, czyli 
intensywnego rozwoju w takich zakre-
sach, jak zdrowotne, szeroko rozumiane 

wellbeing, sport i rekreacja. Dodać moż-
na, że włączenie Just GYM do portfolio 
Medicoveru to kolejna inwestycja firmy 
w obszarze sportu i rekreacji w ciągu 
ostatnich lat, w której to grupie funk-
cjonuje już ponad 100 klubów.
Grupa kapitałowa Medicover to duży 
gracz notowany na giełdzie w Sztok-
holmie, z silnym potencjałem dalsze-
go wzrostu, także międzynarodowego. 
Łączy nas też innowacyjne myślenie, 
mam nadzieję, że wkrótce pojawią się 
wspólne ciekawe produkty dla naszych 
klientów. Just GYM, dzięki połączeniu 
z tak renomowaną marką i stabilnym 
biznesem, może tylko zyskać.

Jakie są pana, jako założyciela spółki, 
ambicje w kwestii dalszego rozwoju 
Just GYM?
Tak jak wspomniałem wcześniej, jeste-
śmy już liderem w swoim segmencie, 
natomiast nie zatrzymujemy się i dalej 
pozyskujemy atrakcyjne lokalizacje na 
kolejne lata, planując 8–10 otwarć rocznie. 
Oczywiście nic na siłę, to nie jest wy-
ścig, bo zależy nam na zrównoważonym, 
mądrym rozwoju, z dużą rentownością 
w każdym miejscu naszego biznesu. 

Jakie kierunki rozwoju branży fitness 
przewiduje pan w Polsce?
Myślę, że najbliższa przyszłość nie przy-
niesie nam wielkiej rewolucji, ale na 
pewno rok 2023 będzie kolejnym okresem 

w rozwoju i umacnianiu pozycji rynko-
wej obecnych podmiotów sieciowych. 
Konsolidacja rynku będzie postępować. 
W najbliższym czasie zobaczymy też moc-
niejszy proces specjalizacji poszczegól-
nych placówek, która jest tak bardzo 
widoczna na rynkach zagranicznych. 
Nadal będzie silna presja na niską cenę 
usług. n

Dziękuję za rozmowę.

rozmawiał Adam Dariusz Maciejewski

Ulubiony sposób 
spędzania wolnego czasu: 
zróżnicowana aktywność 
sportowa
Ulubiona książka: „Sztuka 
wojny” (Sun Tzu), ponieważ 
w jej treści znajduje się wiedza, 
która może mieć zastosowanie 
w wielu sferach życia 
codziennego, w tym także przy 
rozwiązywaniu problemów 
osobistych 
Ulubiona marka: „Wolę 
motory. Jeżdżę Yamahą MT-10”.
Wartości życiowe: „Dobro 
wraca, a to, co dajesz innym, 
wróci do ciebie”.
I biznesowe: punktualność, 
słowność i szacunek dla innych
Ulubiony kierunek na 
wakacje: Polska. Również 
południowo-wschodnia Azja N
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Multipotencjalność

Multipotencjalność 
jako pojęcie towarzyszy 
nam niemal od 50 lat 
i pojawia się 
w najróżniejszych 
kontekstach. Od prac 
badawczych na temat 
rozwoju młodzieży 
(Ronald H. Frederickson 
i John Watson Murray 
Rothney, „Rozpoznawanie 
i wspomaganie 
młodzieży 
multipotencjalnej”, 
1972 r.) do wystąpień 
na konferencjach TED 
(Emily Wapnick, 2015 r.). 
Co tak naprawdę 
oznacza to pojęcie i jak 
odnosi się do pozornie 
wąskiej sfery zawodowej, 
jaką jest public affairs 
czy lobbing? 

ekspertów PA do tłumaczy, którzy tłu-
maczą i interpretują język polityki dla 
biznesu i odwrotnie.
Już tak generalne tło zawodu może dać 
poczucie, że profesja ta wymaga wielu 
umiejętności, które ciągle ewoluują 
i się zmieniają. Tak faktycznie jest, 
choć na przeciwnym biegunie istnieje 
koncepcja divera (nurka). Amerykań-
ska pisarka i terapeutka Barbara Sher 
wskazuje, że jest to przeciwieństwo 
osobowości multipotencjalnej. Nu-
rek (diver) zainteresowany jest jedną 
dziedziną, w której nierzadko osiąga 
poziom mistrzowski. 
W sferze public affairs i lobbingu oba 
te modele funkcjonują bardzo dobrze 
w kontekście rozwoju umiejętności. Spo-
tkać możemy wysoce wyspecjalizowa-
nych ekspertów, którzy działają wyłącz-
nie w jednej dziedzinie i osiągają w niej 
najwyższy poziom wtajemniczenia, np. 
logistyka, FMCG, przemysł, gospodarka 

Multipotencjalność to 
zdolność do szybkiej 
adaptacji w nowych 
dziedzinach zawodo-

wych, swoista wszechstronność dzia-
łania i umiejętność syntezy wiedzy 
z różnych obszarów. Rewolucja cyfrowa, 
która rozpoczęła się w połowie XX w., 
nie zwalnia tempa i odsłania przed na-
mi coraz to nowsze zdobycze ludzkiego 
intelektu – od sieci społecznościowych, 
które agregują interesy wielkich grup 
społecznych, przez automatyzację prze-
mysłu do wykorzystywania big data do 
optymalizacji procesów biznesowych czy 
rozwoju algorytmów AI, które definiują 
odbierane przez nas treści. Prędkość, 
z którą wytwarzana jest nowa wiedza, 
jak również ilość otaczających nas ze-
wsząd informacji nieuchronnie prowa-
dzą do wniosku, że niektóre zawody będą 
miały wpisane w swoje DNA właśnie 
multipotencjalność. Jedną z tych dzie-
dzin jest public affairs (PA).

Public affairs

Jest to branża nierzadko owiana mgłą 
tajemnicy. Wszak wszędzie, gdzie stykają 
się światy polityki oraz biznesu , rodzą się 
skojarzenia o negatywnym zabarwieniu. 
Lata 90. i proces formowania się państwa 
prawa w Polsce jest tu nie bez znaczenia 
w kontekście wizerunku branży.
Tymczasem public affairs sprowadza 
się w swojej istocie do reprezentowania 
interesów danego podmiotu czy danej 
grupy i ich obrony w najróżniejszych 

wymiarach. Transparentna komuni-
kacja interesów firmy wobec otoczenia 
interesariuszy jest jednym z podstawo-
wych założeń strategicznej komunika-
cji korporacyjnej. Na przykład prawo 
w demokratycznym procesie tworzone 
jest z udziałem zainteresowanych stron, 
których dotyka, przez konsultacje spo-
łeczne organizowane w trakcie procesu 
legislacyjnego. 
Rozumienie procesów legislacyjnych, 
umiejętność analizy złożonej sytuacji 
politycznej, odpowiednia interpretacja 
przekazów medialnych, synteza wiedzy 
i przekładanie nierzadko specjalistyczne-
go języka na czytelne przekazy to tylko 
niektóre z całego spektrum umiejętności 
współczesnych specjalistów ds. public 
affairs. Są one spójne z wyróżnikami 
multipotencjalności, takimi jak umie-
jętność szybkiego uczenia się, myślenie 
syntetyczne, adaptacja, myślenie kontek-
stowe, entuzjazm, otwartość na nowość 
i różnorodność.

Na dwóch biegunach

Rola specjalistów public affairs w or-
ganizacji jest niezwykle ważna i dwu-
kierunkowa. Po pierwsze, interpretują 
otaczające firmę procesy polityczne i ich 
potencjalny wpływ na biznes, a po dru-
gie, komunikują na zewnątrz postulaty 
firmy, zarówno bezpośrednio w kontak-
tach z przedstawicielami administracji 
publicznej, jak i pośrednio przez orga-
nizacje, takie jak np. izby gospodarcze. 
Można w pewien sposób porównać rolę 

cyfrowa, sektor finansowy. Jednakże 
multipotencjaliści to stratedzy o szer-
szym spektrum działania, którzy dosko-
nale odnajdują się na wielu odcinkach 
zawodowych public affairs. Umiejętnie 
zmieniają swoje role, dopasowując się 
do wymogów sytuacji. 

Nowa rzeczywistość

Ostatnie dwa lata są okresem niezwy-
kłych turbulencji na całym świecie. Wy-
darzenia związane z pandemią, a następ-
nie wojną w Ukrainie przeformułowały 
naszą rzeczywistość w wielu wymiarach. 
Specjaliści od każdego rodzaju komu-
nikacji (w tym korporacyjnej) musieli 
działać w warunkach permanentnego 
kryzysu i nauczyć się adaptować do 
zmieniającej się sytuacji. 
Każdy z nas świadomie kształtując swoją 
ścieżkę rozwoju i kariery, podejmuje 
decyzje również na poziomie makro – 
czy kierujemy się w stronę specjalizacji, 
czy właśnie multipotencjalności. Nie-
rzadko wybory te są wynikiem naszych 
nieświadomych działań i decyzji. Warto 
wtedy jednak na moment zatrzymać się 
i spróbować zastanowić, którą ścieżką 
podążamy. 
Kultywując ducha rozwoju, w 2021 r. na 
terenie klubu biznesowego Trend Ho-
use uruchomiono akademię lobbingu 
International Public Affairs Academy, 
której trzecia edycja rusza we wrześniu 
2022 r. Jej celem jest kształcenie i syste-
matyzowanie wiedzy z zakresu public 
affairs oraz integracja społeczności 
specjalistów PA. 
Pomysł akademii spotkał się z dużym 
pozytywnym odbiorem społeczności 
public affairs, co pozwoliło na realiza-
cję tego pomysłu również w Czechach, 
a pod koniec 2022 r. do projektu dołączą 
kolejne kraje. 
Organizatorom przyświeca idea 
wszechstronnego wykształcenia. 
Wierzą, że wiedza z obszaru polityki, 
mediów, psychologii społecznej czy 
procesu legislacyjnego i mediów spo-
łecznościowych jest tak samo istotna 
dla ekspertów PA, profesji równie nie-
zwykłej, co wszechstronnej.  n

w świecie
i biznesu

MICHAŁ LEKSIŃSKI
Zawodowo związany z firmą 

CEC Group, gdzie jako Partner 
zajmuje się doradztwem 

strategicznym, public affairs 
i komunikacją kryzysową.  

Z wykształcenia 
politolog, absolwent 

czterech kierunków studiów 
podyplomowych: psychologii 

społecznej (SWPS), psychologii 
motywacji (SWPS), Szkoły 
Mistrzów Pióra (Collegium 

Civitas), Strategicznego Wywiadu 
Biznesowego (Akademia 

Koźmińskiego) oraz London 
School of PR (ZFRP). Twórca 

International Public Affairs 
Academy – unikatowej akademii 

lobbingu działającej w Polsce 
i Czechach. 
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Kluczowa rola
Żyjemy w czasach kompleksowych, które łączą w sobie zarówno niskie bezrobocie, 
dla rozwijających się przedsiębiorstw oznaczające m.in. niewystarczającą liczbę osób 
do pracy, jak i kroczącą wysoką inflację 

Wdrożenie nowego systemu

Tim Fountaine, Brian McCarthy 
oraz Tamim Saleh w artykule 
„Building the AI Powered Or-
ganization” (HBR July-August 
2019) zwracają uwagę na uła-
twienia i wyzwania, jakie niesie 
współczesna technologia, gdzie 
AI (sztuczna inteligencja) i ML 
(uczenie maszynowe) pozwalają 
analizować dane: wyciągać wnio-
ski i podpowiadać przyszłość. 
Jednak to, co jest szczególnie 
ważne, na co zwracają uwagę, 
to fakt, iż „prawie 90 proc. firm 
posiadających skuteczne prak-
tyki skalowania wydaje ponad 
połowę budżetów analitycznych 
na adopcję”.
Za chwilę opiszę, jakie mamy kro-
ki i narzędzia, które nam w tym 
procesie mogą pomóc. 
Zatrzymajmy się i przez chwilę 
zastanówmy, jacy są nasi pra-
cownicy. Zastanówmy się, z czym 
będą się mierzyć, gdy usiądą do 
nowego systemu. 
Z mojego doświadczenia wynika, 
że najczęściej będzie to obawa 
przed nowym, konieczność na-
uczenia się czegoś nowego, kiedy 
i tak już w pracy nie mam czasu 
na podstawowe zadania, bo tak 
tego jest dużo; strach, że niewiedza, 
brak umiejętności obsługi komputera 
pokażą, że jestem niekompetentny na tle 
innych pracowników, ale też obawy, że 
nie znam wystarczająco dobrze procesu, 
nowe narzędzie obnaża moje braki, że 
teraz wszystko będzie wymagało więcej 
czasu i jeszcze więcej formalności oraz 
że nowy system posłuży do kontroli 
mojej pracy.
Wdrożenie nowego systemu powinno 
uwzględniać te wszystkie obawy i je 
skutecznie adresować. 

Kilka narzędzi 

Mamy do tego kilka skutecznych na-
rzędzi. Należy: odpowiednio zapro-
jektować pierwsze ekrany systemu, 

W związku z tym dużo się 
mówi o spowolnieniu 
gospodarczym. Eks-
perci podnoszą alarm 

i ostrzegają przed czekającymi nas cięż-
szymi miesiącami, a może latami. Przyj-
rzymy się, jak można połączyć działania 
niezbędne w czasie kryzysu (lub gdy ten 
dopiero nadchodzi) z myśleniem o tym, 
gdzie nasza organizacja ma znaleźć się 
za kilka lat i jak przy tych wszystkich 
wyzwaniach nie zapomnieć o ludziach, 
którzy pracują w naszych organizacjach.

Odgórne pomysły

Transformacja cyfrowa polega na zmia-
nie sposobu myślenia i metod pracy. 
Dobrze wprowadzana zmienia oblicza 
firm, wspomaga zachowania pracow-
ników i usprawnia procesy. Pomaga 
osiągać wcześniej wyznaczone cele 
i wskaźniki, ale aby to wszystko było 
możliwe, należy dokładnie zaplanować 
odpowiednie etapy. 
Kluczowym elementem transformacji 
jest człowiek, którego nowy system bę-
dzie wspierał i optymalizował, a także 
docelowo doprowadzi do częściowej 
automatyzacji jego pracy. Planując 
strategię wprowadzania transformacji 
cyfrowej, niezbędne jest zaproszenie 
reprezentantów każdej z ról, biorących 
udział w danym procesie. Jak poka-
zują badania oraz przykłady z rynku, 
rozwiązania płynące od góry do do-
łu nie sprawdzają się w dzisiejszym 
świecie. Podejście to stoi w opozycji do 

dotyczasowej metody projektowania 
systemów. Pomysły wdrażane przez 
kadrę zarządzającą, w oderwaniu od 
rozmów z osobami będącymi blisko 
obszarów, których te pomysły dotyczą, 
mają ogromną szansę na porażkę… 
Przyczyną jest często naturalne niezro-
zumienie oraz opór przyszłych użyt-
kowników. Zmiana traktowana jest jako 
pomysły przychodzące z góry. Kadra 
zarządzająca wymyśla system, z którego 
często nie będzie korzystać na co dzień, 
który jest oderwany od faktycznych 
problemów i potrzeb pracowników. 
Pracownicy patrzą na taki system jako 
nie ich, czyli bez sensu. Wynik tego 
wdrożenia nie tylko ciągnie się mie-
siącami, lecz także finalnie kończy się 
spektakularną porażką. 

Nie tylko technologia

Przyjmijmy wstępnie dwa założenia. 
Technologia może dziś rozwiązać prak-
tycznie każdy problem, z jakim mierzą 
się przedsiębiorstwa. Jednym zdaniem: 
nie musimy się o nią martwić.
W procesie projektowania, budowania 
i wdrożenia powinni brać udział wszy-
scy, czyli pracownicy będący przedsta-
wicielami wszystkich ról oraz obszarów 
na co dzień biorących udział w procesie.
Mając te dwa założenia, możemy się 
skupić na najczęściej bagatelizowanym 
obszarze, któremu zdecydowanie po-
święcamy najmniej uwagi, a jest ostat-
nim i najbardziej kluczowym etapem. 
Obszar ten to adopcja użytkowników, 
chociaż ze swojego doświadczenia wolę 
nazywać go onboardingiem (z  ang. 
okrętowaniem) i wchodzeniem na 
pokład. 
Łatwo możemy sobie wyobrazić sy-
tuację, co stanie się, gdy na statek 
wycieczkowy wsiądą naraz wszyscy 
pasażerowie. Pojawi się wówczas chaos 
i nikt nie będzie wiedział, gdzie ma iść. 
Załoga nie będzie w stanie pomóc czy 
poinstruować w jednej chwili kilkuset 
pasażerów. Pojawiają się kolejki, wszy-
scy będą próbować odnaleźć się w tej 
trudnej sytuacji, a dodatkowe napięcia 
i stres nie będą tutaj pomocne. 
Dlatego onboarding użytkowników no-
wego systemu, który wprowadza zmia-
ny, bo jest efektem wdrożenia strategii 
transformacji cyfrowej, wymaga planu 
i kolejnych stopniowych kroków. 

TRANSFORMACJA 
CYFROWA WYMAGA, 

ABY DYREKTORZY, 
MANAGEROWIE 
I PRACOWNICY 

PIERWSZEJ LINII 
WSPÓŁPRACOWALI 

ZE SOBĄ, ABY PRZEMYŚLEĆ, 
JAK POWINNA DZIAŁAĆ 

KAŻDA FIRMA

Profesor Marco Iansiti  
z Harvard Business School 

oraz Satya Nadella,  
CEO w firmie Microsoft

tak aby wprowadzały w system, wyja-
śniając krok po kroku jego działanie; 
przygotować film zapowiadający sys-
tem wraz z wyjaśnieniem, dlaczego 
wprowadzamy zmianę; zorganizować 
szkolenie dla pierwszych wybranych 
osób; umiejętnie je poprowadzić, za-
adresować pytania i obawy; naturalnie 
utworzyć grupę ambasadorów systemu 
wewnątrz organizacji. Pozwoli to nam 
lepiej przetestować system i przygoto-
wać dodatkowe materiały szkoleniowe.
Warto przygotować plan rozpisany na 
trzy wiadomości e-mail: pierwsza in-
formuje o starcie nowego systemu wraz 
z linkiem i zaproszeniem do systemu; 
dwa dni po pierwszej wiadomości warto 
wysłać drugą, tłumaczącą jeszcze raz, po 
co jest system i co można w nim zrobić; 

następnie po tygodniu warto wy-
słać wiadomość przypominającą 
o systemie wraz z informacją, co 
jeszcze można zrobić. Dobrze też 
przygotować materiały szkole-
niowe oraz umożliwić i ułatwić 
kontakt z ambasadorami, wybra-
nymi osobami, których celem 
będzie odpowiadać na pytania 
czy wprowadzać nowych użyt-
kowników.
Możemy również przygotować 
infografiki czy plakaty lub memy 
w zabawny sposób mówiące o no-
wym systemie. Potraktowanie 
tematu z lekkim przymrużeniem 
oka często ułatwia proces onbo-
ardingu. Sprawny system wspar-
cia pozwoli skutecznie reago-
wać na potrzeby użytkowników. 
Każdy z nas czuje się bardziej 
komfortowo, gdy wie, że możemy 
zadzwonić do przyjaciela.
Onboarding jest wieńczącym 
elementem starań o wdrożenie 
każdego systemu transformacji 
cyfrowej. Jeżeli chcielibyśmy 
zwiększyć nasze szanse na suk-
ces, to warto zacząć od końca.

Ambasadorzy zmiany

Najpierw stwórzmy wiadomość 
do pracowników, która opisuje 

i wyjaśnia, po co i dlaczego wprowa-
dzamy nowy system (w ślad za autorem 
książki „Zacznij od dlaczego” Simona 
Sinka, Onepress 2021). Następnie za-
planujmy, jak zaprosimy i będziemy 
wspomagać pracowników w pierwszych 
dniach korzystania z nowego systemu 
(zaplanujmy onboarding). Wybierzmy 
osoby, które zaprosimy na szkolenie z sys-
temu, i te, które staną się ambasadorami 
zmiany. Zaprośmy je do pracy z zespołem 
projektantów i programistów, tak aby 
odpowiadali na ich pytania i testowali 
na bieżąco rozwiązanie. Usiądźmy z nimi 
do projektowania transformacji cyfrowej 
– dzięki takiemu podejściu to człowiek 
będzie w centrum. Transformacja cy-
frowa, zbudowana wokół człowieka, 
przynosi korzyści. n

onboardingu

Dominik Goss
founder, CEO w Inwedo, który wierzy, 
że technologia jest po to, aby wspierać 
nas w życiu i w pracy, a w Inwedo dba o to, 
by tworzone przez firmę produkty cyfrowe 
realnie asystowały człowiekowi. Kończąc 
Google Leadership Academy, przekonał się, 
jak wielką przyjemność czerpie z praktykowania 
mądrego przywództwa, które rozumie jako 
dawanie innym uczestniczkom i uczestnikom 
przestrzeni i pomocy. Pochodzi z Łodzi 
i angażuje się w łódzką społeczność founderów 
i IT, m.in. kolacje Inicjatywy Łódzkich Firm IT, 
czy współorganizuje konferencje Alt:work.
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Dobrostan
Na agendzie zarządów i HR na dobre zagościło nowe słowo: „dobrostan”. Swój szybki awans 
zawdzięcza pandemii. Potrzeba chwili? Przemijający trend? Nowa korpomowa? Kolejny 
benefit? A może strategia zarządzania ludźmi w zmiennym i niezrozumiałym świecie?  
Co warto o nim wiedzieć, by zarządzać zgodnie z duchem czasu?

ROZWÓJ NOWOCZESNYCH 
METOD ZARZĄDZANIA 
r  rozwój zarządzania uwzględniające-

go pozytywny wpływ (np. podejście 
holistyczne, zrównoważony rozwój, 
różnorodność i włączanie, kapita-
lizm interesariuszy),

r  rozwój przywództwa skoncentro-
wanego na człowieku (np. lider do-
brostanu, lider włączający, lider se-
rvant),

r  popularyzacja tematyki dobrostanu 
w mediach, publikacjach, raportach, 

r  transfer międzynarodowych standar-
dów zarządzania pomiędzy lokalny-
mi oddziałami w firmach globalnych. 

WYZWANIA HR
r  presja płacowa, niedobory pracow-

ników (nie tylko IT),
r  niskie bezrobocie, rynek pracownika,
r  problemy z retencją oraz wysokie 

koszty rotacji i onboardingu no-
wych pracowników,

Dobrostan w środowisku or-
ganizacyjnym nie jest poję-
ciem nowym. Swój rozkwit 
jako wellness w Stanach 

Zjednoczonych przeżywał już w latach 
80. ubiegłego wieku. Wpływ na jego 
rozwój wywarła architektura systemu 
ubezpieczeń zdrowotnych za oceanem, 
w którym to pracodawcy ponoszą kosz-
ty utraty zdrowia i leczenia pracowni-
ków. W Polsce znany jest również jako 
wellbeing, wellness i promocja zdrowia 
w miejscu pracy.

Definicja pojęcia 
Dobrostan to więcej niż dobre samopo-
czucie, choć doświadczanie pozytyw-
nych emocji może stanowić jego istotną 
część. Wpływają na niego aspekty nie 
tylko afektywne (dobry nastrój, pozy-
tywne emocje), lecz także kognitywne 
(całościowa ocena swojego życia jako 
satysfakcjonującego, poczucie sensu). 
Warto widzieć w nim proces, a nie 
możliwy do osiągnięcia raz na zawsze 
stan. To pojęcie wielowymiarowe, na 
które składają się aspekty związane 
ze zdrowiem fizycznym i z kondycją 
organizmu (np. aktywność fizyczna czy 
regularne badania lekarskie), psychicz-
ne (takie jak balans, uważność czy od-
porność na stres), a także relacyjne (np. 
wzajemne wsparcie, docenianie czy 
efektywna współpraca). I choć ma on 
charakter osobisty, stanowi też obszar 

zarządzania, bo wpływa bezpośrednio 
na retencję, zaangażowanie i produk-
tywność pracowników. 

Środowisko firmowe
Wokół obszaru o anglojęzycznej nazwie 
wellbeing narosło wiele nieporozumień 
i błędnych założeń. Jedni uważają go za 
przemijający trend, inni za fanaberię 
młodych pokoleń, jeszcze inni kojarzą 
go przede wszystkim z owocami i ping-
-pongiem w biurze. Dobrostan ma jednak 
charakter strategiczny i może stanowić 
część kultury organizacyjnej firmy. To 
obszar zarządzania, który wpływa nie 
tylko na cele biznesowe firmy, lecz także 
na jej efektywność rynkową. 
W Polsce na rozwój tego nurtu w za-
rządzaniu wpływ wywarło szereg czyn-
ników: od wyzwań w zakresie zdrowia 
psychicznego spowodowanych przez 
pandemię przez niedobory pracowni-
ków i problemy z retencją do wartości 
głoszonych przez wchodzących na ry-
nek milenialsów, a obecnie pokolenie Z. 

TURBULENTNE OTOCZENIE 
ZEWNĘTRZNE
r  nawracające zakłócenia i szoki, w tym 

pandemia i wojna,
r  trudność funkcjonowania w świecie 

VUCA (Volatility, Uncertainty, Com-
plexity, Ambiguity) i BANI (Brittle, 
Anxious, Nonlinear, Incomprehen-
sible).

DOBROSTAN 
MA CHARAKTER 

STRATEGICZNY I MOŻE 
STANOWIĆ CZĘŚĆ KULTURY 

ORGANIZACYJNEJ FIRMY. 
TO OBSZAR ZARZĄDZANIA, 
KTÓRY WPŁYWA NIE TYLKO 

NA CELE BIZNESOWE 
FIRMY, LECZ TAKŻE NA JEJ 

EFEKTYWNOŚĆ  
RYNKOWĄ

czasyna trudne

r  spadki zaangażowania,
r  koszty absencji chorobowych,
r  otwarty rynek pracy Unii Europejskiej,
r  dostęp do globalnego rynku pracy 

(możliwość pracy zdalnie na ca-
łym świecie),

 r  kwestia kultury pracy. 

PRZEWARTOŚCIOWANIE ROLI 
PRACY
r  Spowodowany pandemią posttrau-

matyczny wzrost świadomości i ujaw-
nienie autentycznych potrzeb ludzi, 
które przed pandemią były ukryte,

r  trend „pracuję, żeby żyć, a nie żyję 
po to, by pracować”,

r  potrzeba regeneracji, work-life ba-
lance, sens pracy,

r  wejście na rynek milenialsów i po-
kolenia Z,

r  normalizacja pracy zdalnej i hybry-
dowej,

r  ewolucja modeli pracy (np. pracow-
nicy platformowi),

r  pionierskie działania w polskich or-
ganizacjach, np. w zakresie skracania 
czasu pracy.

WYZWANIA NATURY 
PSYCHOFIZYCZNEJ
r  wypalenie zawodowe i wyzwania 

w zakresie zdrowia psychicznego 
(np. depresja),

r  zatarcie granic między życiem pry-
watnym i zawodowym,

r  potrzeba ergonomii pracy z home 
office, 

r  spadek dobrostanu liderów (np. stres, 
długie godziny pracy, zmęczenie).

TRENDY TECHNOLOGICZNE
r  rozwój narzędzi cyfrowych umoż-

liwiających masowe dotarcie i per-
sonalizację (np. aplikacje na sen, 
mindfulness itd.),

r  przyspieszenie, przeciążenie informa-
cjami i hiperkonektywność (np. bycie 
always ON, trudności w odłączaniu),

Ewa Stelmasiak 

autorka książki pt. „Lider 
dobrostanu. Jak tworzyć 
wspierającą kulturę pracy 
w hybrydowym świecie”.  
Wspiera liderów organizacji  
i HR w budowaniu strategii 
i kultury dobrostanu.  
Prowadzi webinary 
i warsztaty
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r  funkcjonowanie w wirtualnym ekosys-
temie ciągłego uczenia się, oduczania 
i upskillingu.

MEGATRENDY SPOŁECZNE
r  rozwój chorób cywilizacyjnych,
r  starzenie się społeczeństw,
r  wzrost świadomości zdrowia 

i dobrostanu, 
r  polaryzacja społeczna powodująca 

osłabienie dobrostanu relacyjnego.

WSPARCIE INSTYTUCJONALNE
r  regulacje unijne (np. dyrektywa 

work--life balance),
r  cele zrównoważonego rozwoju 

ONZ, znane również jako Agenda 
2030 (cel nr 3 „Dobre zdrowie 
i jakość życia” i cel nr 8 „Wzrost 
gospodarczy i godna praca”),

r  rozwój raportowania ESG 
(Environmental, Social 
and Governance).

Pięć podejść

Przywództwo wspierające dobrostan 
oznacza osiąganie przez zarządzają-
cych ambitnych celów z poszanowa-
niem dobrostanu ludzi. Motywacja do 
zaangażowania się firm w ten obszar 
zarządzania zaczyna się od chęci redu-
kowania kosztów, prowadzenia działań 
prewencyjnych (np. odejść, zwolnień 
lekarskich czy spadków zaangażowania), 
a kończy na wynikającej ze świadomości 
strategii win-win, w której firma wywiera 
pozytywny wpływ na pracowników, a oni 
wykazują się wysokim zaangażowaniem 
na rzecz realizacji celów firmy. Poniżej 
omawiam pięć podejść do dobrostanu or-
ganizacyjnego.

#1 Jako bezpieczeństwo zatrudnienia 
i psychologiczne
Choć bycie na etacie daje dostęp do 
płatnych zwolnień czy urlopów, polski 
system prawny wcale nie jest przyjazny 
dla pracowników etatowych, których jest 
stosunkowo łatwo zwolnić (np. nawet nie-
zgodne z prawem wypowiedzenie umowy 
jest skuteczne). Dlatego zapewnienie 
im poczucia bezpieczeństwa stanowi 

odniesienie się do najbardziej podsta-
wowej potrzeby dotyczącej zapewnienia 
zdolności przeżycia i wyżywienia rodziny. 
Groźba utraty pracy oznacza energię 
przeznaczoną na koszty emocjonalne, 
myślenie i plotkowanie, co w efekcie 
oznacza utraconą produktywność. Pra-
cownicy przyjmują wtedy postawę obron-
ną i skupiają swoje wysiłki na budowaniu 
wewnątrzfirmowej sieci kontaktów, które 
miałyby ich chronić. Ich priorytetem nie 
jest dawanie z siebie tego, co najlepsze, 
ale utrzymanie się w pracy. Dzieje się to 
kosztem efektywności. Dlatego ważne 
jest również tworzenie poczucia bez-
pieczeństwa psychologicznego, które 
umożliwia swobodne wyrażanie swoich 
myśli, nawet gdy są odmienne od zdania 
szefa – to siła napędowa rozwoju inno-
wacyjności w organizacji. Podejście to 
stanowi fundament szerzej zakrojonych 
działań dobrostanowych odnoszących 
się do potrzeb wyższego rzędu.

#2 Jako zarządzanie ryzykiem zdrowot-
nym
Koszt utraconej produktywności wyni-
kającej ze zwolnień lekarskich wyniósł 
w Polsce w 2018 r. 83 bln zł. Według da-
nych ZUS za rok 2021 absencje chorobowe 
spowodowane były przez choroby układu 
mięśniowo-szkieletowego (16,5 proc.), 
urazy i zatrucia (13,1 proc.), choroby 
układu oddechowego (11,6 proc.) oraz 
zaburzenia psychiczne i zachowania 
(10,5 proc.). Zapobieganiu absencjom 
służą badania przesiewowe i programy 
promocji zdrowia w miejscu pracy. Wśród 
dobrych praktyk jest udostępnianie pra-
cownikom badań profilaktycznych, or-
ganizacja dni zdrowia, dostęp do fizjote-
rapii, wiedzy o ergonomii, prowadzenie 
działań psychoedukacyjnych w zakresie 
zapobiegania i rozpoznawania depresji 
czy prewencji wypalenia zawodowego. 
Jest wśród nich także zapraszanie pra-
cowników do brania odpowiedzialności 
za swoje zdrowie i rozwijania kompeten-
cji dbania o siebie. Ten aspekt dobrosta-
nu jest stosunkowo łatwo mierzalny przy 
zastosowaniu uproszczonego wzoru na 
zwrot z inwestycji ROI jako zyski/wydatki, 
a systematyczny przegląd pięćdziesięciu 

jeden opublikowanych badań nauko-
wych z tego obszaru wykazał, że wyno-
si on 238 proc.

#3 Jako benefit pracowniczy
Dobrostan organizacyjny nie jest kolej-
nym benefitem pozapłacowym, ale bywa 
często postrzegany jako swoisty dodatek 
do środowiska pracy, a nie jego integralna 
część (przejawiająca się w codziennych 
praktykach zarządzania). Odnosząc się 
do tego powszechnego rozumienia, wy-
odrębniłam go więc jako jedno z podejść 
do dobrostanu organizacyjnego. Depre-
cjonujące uwagi na temat jabłek, saun 
i piłkarzyków sugerują „rozpieszczanie” 
pracowników takimi dodatkowymi dzia-
łaniami z kategorii nice-to-have. Podej-
ście to przyczynia się do wzmacniania 
transakcyjnego modelu relacji między 
pracodawcą a pracownikiem, w którym 
ten pierwszy „kupuje” drugiego bardziej 
konkurencyjną ofertą. W takim mode-
lu relacje nie opierają się na zasadzie 
wzajemności ani na autentycznej więzi, 
które są w stanie związać pracownika 
z firmą na dłużej. W kategorii tej miesz-
czą się również wszelkie platformy czy 
aplikacje oparte na dostarczaniu wie-
dzy na żądanie, wsparcie w budowaniu 
zdrowych nawyków czy grywalizacja. 
Umożliwiają one skalowanie działań, 
których poszukują duże organizacje, choć 
obecnie silnym trendem jest powrót do 
działań offline’owych umożliwiających 
pracownikom odbudowę relacji po okre-
sie pandemicznej izolacji. 

# 4 Jako praktyki pracy wspierające 
efektywność 
Według danych OECD z roku 2021 w Pol-
sce pracujemy średnio 1830 godzin rocz-
nie, czyli prawie 481 godzin dłużej, niż 
pracuje się w Niemczech i o 264 godziny 
węcej, niż wynosi średnia roczna liczba 
godzin pracy w Unii Europejskiej. Wielu 
z nas jest przepracowanych. Na mało 
efektywnych spotkaniach spędzamy czę-
sto 90 proc. swojego czasu pracy, a na 
każdym z nich dostajemy dodatkowo 
zadania do wykonania, które musimy 
zrealizować w czasie prywatnym. Brak 
wzajemnych uzgodnień z pracodawcą 

skutkuje kontaktowaniem się 
poza godzinami pracy i w trak-
cie urlopów. W wielu firmach 
obserwuje się duże zaległości 
w wybieraniu urlopów. Nadmiar 
kanałów komunikacji powodu-
je nie tylko przebodźcowanie, 
lecz także trudności z dotarciem 
z priorytetową informacją. Tem-
po pracy i presja odbijają się 
na zdrowiu psychofizycznym 
i relacjach pracowników. W tym 
podejściu należy zbadać obcią-
żenie pracą i w razie potrzeby 
doszacować etaty, umożliwić 
pracownikom branie urlopów, 
wprowadzić firmowy protokół 
spotkań, który zobowiązuje 
np. do robienia przerw między 
kolejnymi spotkaniami, czy wy-
znaczyć godziny na pracę głę-
boką bez rozpraszaczy. Kładzie 
się w nim nacisk na praktyki 
pracy (nie benefity dodane, ale 
praktyki wbudowane w środo-
wisko pracy) w celu zwiększania 
zarówno efektywności pracy, jak 
i wzajemnej współpracy.

#5 Jako pozytywny wpływ
Pierwsze cztery podejścia do 
dobrostanu mogą współistnieć 
i nie są wzajemnie wykluczają-
ce, ale obejmowanie pracowników po-
zytywnym wpływem stanowi najwyższy 
poziom dobrostanu organizacyjnego. 
Wynika ono w prostej linii z percepcji, 
że biznes nie istnieje tylko dla zysku, 
ale ponosi odpowiedzialność za swój 
wpływ na interesariuszy, jakimi są rów-
nież pracownicy. Przykładem firmy, 
która spełnia wymogi tego podejścia, 
jest kalifornijska Patagonia. Ten pro-
ducent odzieży sportowej znany jest 
ze swojej wyrazistej kultury robienia 
business as un-usual, bycia nie-firmą 
(un-company), która kwestionuje status 
quo i skupia się na budowaniu firmy 
jako społeczności ludzi o wspólnych 
wartościach. Jej misją nie jest robienie 
wyniku, ale ratowanie planety, dlate-
go przeznacza 1 proc. sprzedaży na 
rzecz klimatu i ochrony środowiska 

naturalnego. Choć pracownicy tej fir-
my (funkcjonującej w paradygmacie 
ROI) mają prawo do opieki nad dziećmi 
w miejscu pracy, co drugiego wolnego 
piątku czy dwumiesięcznego płatnego 
urlopu na wolontariat, firma twierdzi, 
że nie wydaje ani centa na programy 
wellness. Wzrosty Patagonii i jej pozycja 
rynkowa nie są celem firmy, ale dzieją 
się jako efekt uboczny jej zdolności do 
angażowania ludzi we wspólną, wyra-
zistą misję. Założyciel firmy Yvon Cho-
uinard podkreśla, że kiedy podejmuje 
decyzje z uwzględnieniem wpływu, jaki 
wywrą one na pracowników, przynosi 
to każdorazowo firmie zyski.

Podejście strategiczne i kulturowe
„Kultura zjada strategię na śniada-
nie” – te słowa przypisuje się Peterowi 

Druckerowi, a są one aktualne 
również w obszarze dobrostanu 
organizacyjnego, do którego fir-
my coraz częściej decydują się 
podchodzić strategicznie. Spo-
śród 87 proc. badanych w roku 
2020 organizacji, które prowa-
dzą inicjatywy w zakresie wel-
lbeing na świecie, 55 proc. ma 
wypracowaną strategię wellbe-
ingową, podczas gdy w Polsce 
rok wcześniej miało ją jedynie 
7 proc. badanych firm. Dziś się 
to zmienia, a podejścia strate-
giczne i kulturowe stosuje co-
raz więcej organizacji. „Kultura 
dobrostanu nie jest inicjatywą, 
ale trwałą zmianą w sposobie 
pracy” – czytamy w raporcie 
The Global Wellbeing Survey 
2021. Ideą jest wbudowanie do-
brostanu w środowisko pracy, 
a nie dodanie go w ramach po-
zapłacowych benefitów. Filara-
mi kultury dobrostanu są: zapi-
sanie go w kodeksie firmowych 
wartości, postawa liderów, któ-
rzy codziennymi zachowaniami 
realizują tę wartość w praktyce, 
wspierające normy kulturowe, 
pozytywny klimat społeczny 
pracy, wzajemne wsparcie, 
a także systemowe wzmocnie-

nia w postaci polityk, procedur czy fizycz-
nego ekosystemu pracy. Razem stanowią 
one wyraźny przekaz dla pracowników 
o tym, co jest w danej firmie naprawdę 
ważne, czy oprócz wyników liczą się 
w niej również ludzie i ich dobrostan. 
Sprawiają one również, że środowisko 
pracy umożliwia i ułatwia pracownikom 
podejmowanie prozdrowotnych zacho-
wań. Polscy pracownicy oczekują zaan-
gażowania się pracodawcy w wellbeing 
nawet w wyższym stopniu, niż wynosi 
średnia europejska (różnica aż 10 p.p.). 
Raporty branżowe wyraźnie wskazują, 
że dobrostan zostanie z nami na dłużej. 
Warto więc podejść do niego jako do stra-
tegii zarządzania ludźmi w zmiennym 
i niezrozumiałym świecie.n

Ewa Stelmasiak

POLSCY PRACOWNICY OCZEKUJĄ 
ZAANGAŻOWANIA SIĘ PRACODAWCY 

W WELLBEING NAWET W WYŻSZYM STOPNIU, 
NIŻ WYNOSI ŚREDNIA EUROPEJSKA –

RÓŻNICA AŻ 10 P.P.
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Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, specjalista pediatrii i onkologii-hematologii 
dziecięcej, mówi o problemach i potrzebach tej ważnej gałęzi medycyny oraz inicjatywach 
Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej

sprawy finansowe, dodat-
kowe koszty dojazdów do 
szpitala, leków.
Ważna jest kwestia opieki 
nad rodzeństwem chorego 
dziecka, które może być 
wręcz zaniedbane, czuć 
się pozostawione same-
mu sobie. Cierpi cała ro-
dzina. Choroba dziecka 
to trauma porównywana 
do stresu na polu walki. 
Najgorsze są momenty, 
gdy dziecko odchodzi, gdy 
nie jesteśmy w stanie mu 
pomóc. Dlatego opieka 
psychologa jest niezbęd-
na. Można z nim poroz-
mawiać, uzyskać wsparcie 
i pomoc w uporaniu się 
z tymi wszystkimi wyzwa-
niami, kryzysem psychicz-
nym. Niezmiernie ważne 
jest danie także pozytyw-
nego wzmocnienia po wy-
leczeniu, by pacjent i jego 
bliscy mogli wrócić do 
normalnego funkcjono-
wania. W większości ośrodków brakuje 
psychologów, są oni często dodatkowo 
zatrudniani przez fundacje działające 
przy ośrodkach onkologicznych.
Niezmiernie ważna jest także organi-
zacja życia na oddziałach: arteterapia, 
muzykoterapia, warsztaty grupowe dla 
dzieci, żeby poczuły się w tym szpitalu 
trochę jak w przedszkolu czy świetlicy 
szkolnej. By pomimo choroby mogły się 
bawić, spotykać z rówieśnikami. Często 
pomagają w tym wolontariusze pracujący 
na oddziałach.

Czy może nam pan przybliżyć, czym 
zajmuje się PTOHD? Jakie macie plany 
na obchody złotowstążkowe? 
Nasze towarzystwo powstało w 2000 r. 
Zrzesza osoby, które działają na rzecz he-
matologii i onkologii dziecięcej, w więk-
szości są to lekarze i naukowcy. Staramy 
się intensywnie lobbować na rzecz po-
lepszenia warunków leczenia w onkolo-
gii i hematologii dziecięcej. Tworzymy 
programy specjalizacji, nadzorowania 

Co z perspektywy pana profesora jest 
wyzwaniem dla onkologii dziecięcej 
w Polsce?
Takich wyzwań jest sporo. Zaczynając od 
spraw prozaicznych, jesteśmy na etapie 
budowania lepszych warunków dla pa-
cjentów onkologicznych i ich bliskich. 
Są oddziały, które wymagają rozbudo-
wy, zadbania o wysoki rygor sanitarny, 
a także stworzenia godziwych warunków 
do przebywania w nich rodziców. Druga 
sprawa to zmiana leczenia wspomagają-
cego. Nie jest ono w pełni refundowane 
przez NFZ. To samo dotyczy niektórych 
terapii eksperymentalnych, czasami wie-
my, że gdzieś za granicą jest badanie kli-
niczne, w którym dziecko może wziąć 
udział pod warunkiem znalezienia nie-
zbędnych środków finansowych. W ta-
kich przypadkach najczęściej te kosz-
ty pokrywane są dzięki współdziałaniu 
i życzliwości fundacji działających przy 
ośrodkach onkologicznych. I trzecie wy-
zwanie – bycie na bieżąco z najnowszy-
mi metodami leczenia i stopniowe ich 
wprowadzanie przez badania kliniczne, 
by mogły z czasem być zarejestrowane 
i refundowane. 

W czym upatruje pan największej szansy 
na poprawę jakości leczenia dzieci? Jakie 
szanse przynoszą nowoczesne terapie? 
Jakie zmiany zaszły w tym obszarze na 
przestrzeni ostatnich lat?
Widać na tym polu przyspieszenie, ale, 
niestety, nowe terapie nie na wszystkie 

dzieci działają równie skutecznie. Dlatego 
każda nowa terapia musi przejść fazę 
badań klinicznych.
W tym momencie najbardziej zale-
ży nam, by stosować immunoterapię 
na wcześniejszych etapach leczenia, 
zwłaszcza w leczeniu białaczek. Im-
munoterapia jest znacznie mniej tok-
syczna i rzadko towarzyszą jej ciężkie 
powikłania, jak to się zdarza przy che-
mioterapii. W dużym uproszczeniu 
polega na aktywowaniu, pobudzeniu 
limfocytów pacjenta, by lepiej rozpo-
znawały komórki rakowe i je niszczyły. 
Najnowocześniejszą technologią jest 
terapia komórkowo-genowa CAR-T, 
która od niedawna jest refundowana 
w Polsce. Specjalnie modyfikuje się 
limfocyty, które pochodzą od danego 
pacjenta, by rozpoznawały i zabijały 
komórki nowotworowe. Wadą nowych 
technologii jest ich koszt, choć z bie-
giem czasu zapewne będą dostępniej-
sze, jeśli oczywiście potwierdzi się ich 
skuteczność. 

Jak bardzo istotne jest wsparcie psycho-
społeczne dziecka i rodziny w chorobie 
nowotworowej?
Nowotwór u dziecka doprowadza do 
radykalnych zmian w funkcjonowaniu 
rodziny. Wszystko się ogniskuje na tym, 
żeby dziecku pomóc, wyleczyć je. Często 
wiąże się to z długimi hospitalizacjami, 
wtedy jeden z rodziców jest wyłączony 
z codziennego życia. Do tego dochodzą 

natomiast celem jest, żeby żadne dziec-
ko nie umierało z powodu tej choroby.

Jak biznes mógłby wesprzeć onkologię 
dziecięcą, nie tylko w czasie kampanii 
złotej wstążki? 
Biznes jest ważnym motorem pracy wielu 
fundacji, bo szereg działań i projektów 
nie byłoby możliwych bez zewnętrznego 
finansowania. Tak samo widzę duże pole 
do wspierania działalności naukowej czy 
nowych metod leczniczych. Potrzebne 
jest wsparcie w zakresie zakupu drogie-
go sprzętu diagnostycznego. A do tego 
kwestie modernizacji ośrodków onkolo-
gicznych, w które można się angażować 
choćby przez wolontariat pracowniczy. 
Mówiąc najogólniej: firmy mogą wspie-
rać szeroko rozumianą innowacyjność 
w onkologii dziecięcej. Bez tego nie mo-
glibyśmy tak działać, jak działamy do tej 
pory i dlatego zaangażowanie biznesu 
jest nieocenione. n

rozmawiała  Anna Apel

prof. dr hab. n. med.  
Tomasz Szczepański
specjalista pediatrii 
i onkologii-hematologii 
dziecięcej, od 2009 r. jest 
kierownikiem Katedry 
Pediatrii, Hematologii 
i Onkologii Dziecięcej SUM, 
a od 2010 r. sprawuje funkcję 
konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie onkologii 
i hematologii dziecięcej 
w województwie śląskim. 
W latach 2016–2020 był 
prorektorem ds. nauki SUM, 
a od 2020 r. pełni funkcję 
rektora SUM. Jest prezesem 
Polskiego Towarzystwa 
Onkologii i Hematologii 
Dziecięcej oraz członkiem 
Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego.

Złota wstążka 

Jest symbolem onkologii 
dziecięcej i wszelkich 

działań na rzecz tej bardzo 
specyficznej populacji 
pacjentów. Pierwszy raz 
pojawiła się w Stanach 
Zjednoczonych, a do jej 
popularyzacji przyczyniło 
się Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Onkologii 
Dziecięcej SIOP, zwłaszcza 
jego gałąź europejska, 
czyli SIOP Europe. 
To organizacja, która zrzesza 
głównie lekarzy, personel 
medyczny czy naukowców. 
Natomiast drugim bardzo 
ważnym organizatorem 
jest CCI, czyli Childhood 
Cancer International 
i jej prężnie działająca część 
europejska, skupiająca 
fundacje i organizacje 
pozarządowe. Celem tych 
działań jest przede wszystkim 
zwiększanie świadomości 
społecznej na temat 
problematyki nowotworów 
dzieci i pogłębienie wiedzy, 
jak możemy pomóc lepiej 
je leczyć i im pomagać.

złota wstążka?
Co symbolizuje 

i kształcenia. Obecnie chcemy też z Fun-
dacją „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą 
Nowotworową” otworzyć program gran-
tów naukowych.
W ramach złotego września podejmuje-
my działania na temat uświadomienia, 
że dzieci onkologiczne są i potrzebu-
ją stałej naszej pomocy. Chcemy się 
włączyć w ogólnoeuropejski nurt pod-
świetlania ważnych budynków w mia-
stach na kolor złoty, by pokazać, że 
solidaryzujemy się z dziećmi chorymi 
na nowotwory i ich rodzinami. W tym 
roku 20–21 września planujemy również 
spotkać się w Zabrzu, gdzie będziemy 
obchodzić 50-lecie onkologii i hemato-
logii dziecięcej na Śląsku, ale też podsu-
mujemy w formie konferencji naukowej 
postępy w tej dziedzinie. Ważne jest, by 
uświadamiać, że jest to bardzo wraż-
liwa grupa pacjentów i bez szerszego 
grona zaangażowanych podmiotów nie 
będziemy w stanie jej pomóc. W tym 
momencie możemy wyleczyć ponad 
80 proc. pacjentów z nowotworami, fo
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Czy bycia dobrym managerem można się na-
uczyć?
Zacznijmy od tego, że pełnienie takiej funkcji 
to wielka odpowiedzialność, ale także spore 
wyzwanie. To również proces. Można, rzecz 
jasna, opierać się na własnych doświadczeniach, 
dochodzić do tego metodą prób i błędów. Ale to 
kosztuje. Szczególnie dzisiaj, w czasach, które 
określamy jako zmienne, niepewne, złożone 
i niejednoznaczne (VUCA – przyp. red.). Dlatego 
warto uczyć się od siebie nawzajem. Dobre 
studia MBA pomagają w zrozumieniu siebie, 
swoich ograniczeń, potrzeb, a przede wszystkim 
dają możliwość konfrontacji różnych punktów 
widzenia w bardzo biznesowym środowisku. 
Współczesna edukacja managerska jest zupełnie 
inna niż ta jeszcze dekadę temu. Nastawiona 
bardzo mocno na kontekst międzynarodowy, wy-
magająca i trochę niewygodna… Ale dzięki temu 
można wejść na wyższy poziom samoświado-
mości, odpowiedzialności, a także skuteczności. 

Jak w takim razie kształcić cechy dobre-
go lidera?
Najważniejszą umiejętnością dobrego manage-
ra jest świadomość potrzeby samodoskonalenia 
i ciągłego uczenia się. Współcześni liderzy dużo 
słuchają, wyciągają wnioski, poszukują nowych 
doświadczeń, wychodzą poza swoje otoczenie 
i strefę komfortu. Często wymaga to porzuce-
nia utartych dotąd schematów, poszukiwania 
nowych rozwiązań. Dobry lider wie, że jego 
rolą jest także wsparcie rozwoju swoich współ-
pracowników, a to wymaga inwestycji czasu 
w poznanie ludzi pracujących w organizacji, ich 
potrzeb i predyspozycji. Otwarta komunikacja 

i nastawienie na relacyjność to dzisiaj podstawa. 
Dlatego połowa sukcesu studiów MBA to relacje, 
kontakty czy – jak to mówią – networking. Tego 
niestety nie da się osiągnąć, studiując wyłącznie 
przed ekranem swojego komputera. Dlatego tak 
ważne jest, aby wybrać dobry program MBA. 
To nie dyplom jest celem samym w sobie, ale 
to, co zadzieje się w naszych głowach, jaki 
proces wyzwolimy w sobie, chcąc być jeszcze 
lepszym managerem.

Czyli to, gdzie studiujemy, również ma zna-
czenie?
Istotnie, na rynku pojawiło się wiele propozycji 
w tym zakresie. Nie wszystkie zasługują na to, 
by nazywać je studiami MBA. Sporo propozycji 
pojawia się także w wersji wyłącznie online. 
Niestety, polskie prawo nie precyzuje, co można 
nazwać studiami MBA, dlatego mamy z tym 
spory problem. Jednak w świecie liczą się nie 
tylko te instytucje i te programy, które mają za 
sobą historię i spore rzesze absolwentów, lecz 
także te, które spełniają określone standardy 
jakości kształcenia. Można je rozpoznać po 
prestiżowych międzynarodowych partnerach 
oraz akredytacjach. Mowa tu o takich akredy-
tacjach, jak EFMD, AMBA, BGA czy AACSB, czy 
uczelniach partnerskich i nazwiskach wykła-
dowców. Dyplom dyplomowi nierówny. Dlatego 
inwestując w swoją edukację, warto ten kapitał 
ulokować mądrze. 

A zatem jak odnaleźć dobre studia MBA?
To trochę tak jak ze zdrową żywnością. Pa-
trzymy na skład, na producenta, jego renomę, 
wnikamy w szczegóły. Zacznijmy od instytucji. 

Dr Jakub Kwaśny, dyrektor Krakowskiej Szkoły Biznesu 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, mówi, że nie dyplom 
MBA powinien być celem, ale to, co zadzieje się w naszych 
głowach, jaki proces wyzwolimy w sobie, chcąc być jeszcze 
lepszymi managerami

Edukacja
wzmacnia lidera

NAJWAŻNIEJSZĄ 
UMIEJĘTNOŚCIĄ DOBREGO 

MANAGERA JEST 
ŚWIADOMOŚĆ POTRZEBY 

SAMODOSKONALENIA 
I CIĄGŁEGO UCZENIA SIĘ. 

WSPÓŁCZEŚNI LIDERZY DUŻO 
SŁUCHAJĄ, WYCIĄGAJĄ 
WNIOSKI, POSZUKUJĄ 

NOWYCH DOŚWIADCZEŃ, 
WYCHODZĄ POZA SWOJE 

OTOCZENIE I STREFĘ 
KOMFORTU – MÓWI  

DR JAKUB KWAŚNY, DYREKTOR 
KRAKOWSKIEJ SZKOŁY  

BIZNESU UEK

Z reguły najlepsze programy MBA w Polsce ofero-
wane są przez uznane renomowane uniwersytety, 
głównie publiczne, we współpracy z zagranicznymi 
partnerami, akredytowanymi szkołami biznesu. 
Drugi element to program, kadra wykładowców, 
w tym zagranicznych. Trzeci to uznane akredyta-
cje i jakość kształcenia. Jeśli dany program lub 
instytucja posiadają przynajmniej jedną z wy-
mienionych przeze mnie wcześniej cech, daje to 
rękojmę jakości. Warto jednak uważać, bo niektóre 
instytucje chwalą się samym członkostwem w in-
stytucji akredytującej, a to nie jest równoznaczne 
z posiadaniem takowej. Czwarty element to opinie 
absolwentów. Warto decyzję o wyborze studiów 
MBA poprzedzić wnikliwym badaniem, również 
opinii osób, które program ukończyły. Kolejna 
kwestia to cena. Dobry produkt nie może być 
tani. Szczególnie jeśli w grę wchodzą wyjazdy 
zagraniczne i wykładowcy z renomowanych uczelni 
europejskich czy amerykańskich. A zatem jeśli ktoś 
nam oferuje dyplom MBA za kilka tysięcy złotych, 
to musi zapalić się nam czerwona lampka. n fo
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Kontrolowanie 
niekontrolowalnych
W-NIK-ające kontrole – tak można skrótowo określić nową praktykę Najwyższej Izby Kontroli 
kontrolowania… „jednostek niekontrolowanych”

Kluczową informacją, którą winna uzy-
skać jednostka niekontrolowana, od 
której kontrolujący żąda określonych 
informacji, jest informacja o przedmio-
cie i zakresie danej kontroli. Decydu-
jące znaczenie będzie miał jej zakres, 
gdyż przedmiot z reguły dotyczy ogólnie 
ujętych działań podmiotu kontrolo-
wanego. Zakres natomiast powinien 
precyzować ów przedmiot. Powinien 
odpowiedzieć na pytanie, w jakiej 
sferze (tematyce) takie działanie jest 
kontrolowane. 
Jeśli żądanie zgłoszone jednostce niekon-
trolowanej wykracza poza zakres kontroli 
(np. dotyczy jej działalności biznesowej 
niezwiązanej bezpośrednio z działaniami 
podmiotu kontrolowanego), wówczas 
pozostaje prawnie bezskuteczne. Nie 
korzysta ono również ze swoistej ochrony 
karnoprawnej zapisanej w art. 98 ustawy 
o NIK. Sankcja bowiem za utrudnianie 

Kontrole NIK w ostatnich 
czasach wydają się przepro-
wadzane niemal wszędzie. 
Jednakże coraz częściej do-

tykają nie tylko organów administracji 
publicznej (zarówno rządowej, jak i au-
tonomicznej wobec rządu), lecz także 
przedsiębiorców, chociaż po wprowa-
dzeniu do naszego obrotu prawnego 
słynnej Konstytucji Biznesu pojawiły 
się istotne wątpliwości, czy zapisane 
tam ograniczenia w możliwości kon-
trolowania przedsiębiorców dotyczą 
także kontroli NIK w zakresie bada-
nia korzystania przez przedsiębiorców 
z tzw. grosza publicznego. Najwyższy 
kontroler zrobił wiele, aby takie wąt-
pliwości rozwiewać na swoją korzyść. 
W końcu co grosz publiczny, to grosz 
publiczny, kontrolowany być musi. 
Jednakże ostatnimi czasy pojawiło się 
zapotrzebowanie na NIK-owskie kon-
trole badające fuzje przedsiębiorców 
(prawda, że z udziałem właścicielskim 
Skarbu Państwa, ale formalnie dzia-
łających na zasadach komercyjnych 
i w takich działaniach niekorzystają-
cych z grosza publicznego). W takich 
przypadkach autonomiczny audyt pań-
stwowy nie znajduje podstaw praw-
nych, aby wkroczyć i przedsiębiorcę 
skontrolować. 
NIK radzi sobie w dość sprytny spo-
sób. Kontrolerzy sięgnęli bowiem 
do zawartych w „nikowskiej” usta-
wie obowiązków jednostek formalnie 
niepodlegających kontroli (nazwane 
one są wręcz jednostkami niekon-
trolowanymi), ale których obowiąz-
kiem jest udostępnianie informacji 

i dokumentów, a także udzielanie 
wyjaśnień przez pracowników tych 
jednostek. W praktyce chcąc sięgnąć, 
na przykład, do dokumentacji stricte 
biznesowej danego przedsiębiorcy, 
NIK wszczyna kontrolę działalności 
organu administracji publicznej nad-
zorującego jakiś segment rynku bądź 
będącego jego regulatorem. W ramach 
przeprowadzania takiej kontroli (albo 
choćby w trakcie jej przygotowywa-
nia) kontrolujący zwracają się do pod-
miotów gospodarczych działających 
na danym rynku – jako do jednostek 
niekontrolowanych – o wszelkie do-
kumenty i informacje, często bezpo-
średnio niezwiązane z przedmiotem 
i zakresem samej kontroli, ale za to 
niezwykle wrażliwe z punktu widzenia 
biznesu danego przedsiębiorcy. 
I tu się pojawiają zasadnicze pytania. Jak 
szeroki może być zakres takiego żądania 
wobec jednostek niekontrolowanych? 

Czy jednostki niekontrolowane muszą 
bezwzględnie poddać się wszelkim żą-
daniom kontrolerów? 
Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK stanowi dokładnie tyle, że „upo-
ważnieni przedstawiciele Najwyższej 
Izby Kontroli mają prawo do: zasięga-
nia w związku z przygotowywaną lub 
przeprowadzaną kontrolą informacji 
oraz żądania dokumentów od jednostek 
niekontrolowanych, a także żądania 
wyjaśnień od pracowników tych jedno-
stek”. W samej ustawie nie znajduje się 
definicja owych „jednostek niekontro-
lowanych”. Interpretacja tego pojęcia 
będzie zatem intuicyjna. Jednostką 
taką będzie każdy podmiot, który nie 
jest w danym momencie objęty kontro-
lą NIK. Mogą to być zatem podmioty 
publiczne, które w danym momencie 
są objęte kontrolą, choć potencjalnie. 
Mogą to być także podmioty stricte 
komercyjne (niekorzystające z grosza 
publicznego), ustawowo wyłączone 
z zakresu kontroli NIK. 
Pomimo tak szeroko otwartej możliwo-
ści zwracania się w zasadzie do wszel-
kich podmiotów o dokumenty lub in-
formacje związane z przygotowywaną 
lub przeprowadzaną kontrolą nie jest 
to możliwość nieograniczona. Wyraź-
ne ustawowe ograniczenie znajduje się 
w zakresie i przedmiocie przeprowa-
dzanej lub choćby przygotowywanej 
kontroli. Jeśli żądanie kontrolującego 
wykraczałoby poza zakres i przedmiot 
kontroli, wówczas nie znajduje pod-
stawy prawnej. Jest nielegalne. Tym 
samym nie rodzi obowiązku po stronie 
jednostki niekontrolowanej. 

kontroli lub jej udaremnienie związana 
jest immanentnie z wykonywaniem przez 
kontrolujących czynności służbowej, 
a żądania wykraczające poza zakres 
kontroli bezsprzecznie czynnościami 
służbowymi nie są, szczególnie w kon-
tekście konstytucyjnej zasady legalizmu 
(działania w granicach i na podstawie 
przepisów prawa), jaka została nałożona 
art. 7 ustawy zasadniczej na wszystkie 
organa władzy państwowej. 
Nie każde zatem żądanie NIK jednost-
ka niekontrolowana musi i powinna 
spełnić. W przeciwnym razie cieka-
wość kontrolujących wobec działań 
biznesowych jednostek niekontrolo-
wanych niezwiązanych z przedmiotem 
i zakresem kontroli mogłaby przerodzić 
się w ukrytą, wnikającą, a tym samym 
nielegalną kontrolę podmiotów, które 
zgodnie z prawem takiej kontroli nie 
podlegają. n

Z NIEKŁAMANĄ 
RADOŚCIĄ PRAGNIEMY 
POINFORMOWAĆ, 
ŻE JUŻ FUNKCJONUJE 
NOWE BIURO 
WLP LEGAL (WĄSOWSKI 
LORENC-PAWLAK 
KANCELARIA PRAWNA 
SP. K.). SERDECZNIE 
ZAPRASZAMY NA  
AL. JEROZOLIMSKIE 99 
LOK. 9 W WARSZAWIE

Krzysztof A. Wąsowski
doktor nauk prawnych, adwokat,  

Partner WLP Legal
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kreacji O pracy w FCB & TheMilkman 
i o tym, jak kreatywne 
myślenie zmienia zachowania 
i nawyki konsumentów na 
całym świecie, opowiadają 
Małgorzata Drozdowska 
i Agnieszka Klimczak,  
Creative Partners agencji

Jak to wygląda w praktyce?

A.K.: Posłużę się przykładem: można 
jeść dżem tylko na śniadanie, ale można 
też podać go z serem jako kolacyjną 
przekąskę. 

M.D.: Chodzi o to, żeby myśleć szerzej, 
nieszablonowo.

A.K.: Jestem pod wrażeniem jednego 
z ostatnich projektów naszej sieci, filmu 
nagrodzonego w Cannes Tytanowym 
Lwem, czyli najważniejszą branżową 
nagrodą. Pokazuje on problemy, z jakimi 
borykają się dyslektycy, którzy już w szko-
le zazwyczaj czują się gorsi, generalnie 
– nie tacy jak trzeba. A to kształtuje ich 
samoocenę i poczucie własnej wartości. 
Autorzy filmu udowodnili, że to wielki 
błąd, ponieważ Dyslexic Thinking (DT) 
cechuje osoby o wspaniałym potencjale, 
wśród których było i jest wielu słynnych 
uczonych i wynalazców. 

M.D.: Dzięki tej kampanii dyslektyczne 
myślenie stało się przewagą, a nie wa-
dą. Ludzie z DT są bardziej kreatywni, 

odrzucają powtarzalność. Co więcej, 
FCB zaproponowało, by osoby z tą cechą 
zaczęły umieszczać w LinkedIn informa-
cje o swojej dysleksji jako zalecie poma-
gającej w zdobyciu bardziej kreatywnej 
pracy. Pokazuje to, że można wpłynąć 
na zmianę zachowań pracodawców, 
kształtując spojrzenie na świat przez 
komunikację. Przecież jest to nadal ten 
sam problem, tylko przedstawiony z zu-
pełnie innej perspektywy, dzięki czemu 
zyskał realny życiowy wymiar. I to nam 
się najbardziej podoba w tej filozofii 
FCB, ponieważ nasza praca oddziałuje 
na rzeczywiste postawy i zachowania.

FCB zdobyło sławę dzięki nieszablo-
nowym kreacjom.

A.K.: Agencja przyciągnęła talenty 
z całego świata, np. Susan Credle. 
Chyba wszyscy pamiętają jej reklamę 
gadających M&M’sów. Pełni ona dziś 
rolę Chief Creative Officer FCB Global. 
Cieszy nas, że cała sieć po różnych 
rynkowych doświadczeniach wróciła 
do źródeł, stawiając na kreatywność. 
Była to słuszna decyzja, która świetnie 

sprawdza się biznesowo. W ciągu kilku 
lat FCB zaistniało w rankingach jako 
najbardziej kreatywna sieć reklamowa 
na świecie. 

M.D.: Uwidacznia to również różnice 
między agencją, która jest partnerem, 
a taką, która jest tylko serwisem. Do-
brze się odnalazłyśmy w tej filozofii. 
Pełniąc role Creative Partners, odpo-
wiadamy zarówno za produkty kre-
atywne, jak i zadowolenie klienta, co 
przekłada się wprost na biznes. 

Ostatnio przygotowałyście dla firmy Clo-
vin niezwykłą kampanię, która została 
wysoko oceniona przez najważniejsze 
media zajmujące się marketingiem.

M.D.: Jest to komercyjna kampania, 
ale nietypowa. Co więcej, promuje 
wartości, które są nam bliskie emo-
cjonalnie, ponieważ zanieczyszczenie 
chemikaliami dotyczy już nie tylko 
oceanów i lodowców, lecz także or-
ganizmów naszych dzieci. Właśnie 
dlatego Clovin wraz z FCB & TheMilk-
man rozpoczął kampanię zwracającą 

Siła i wartość

W czym specjalizuje się FCB?

Małgorzata Drozdowska: Przede wszyst-
kim w myśleniu „360 stopni” i w tak zwa-
nym Behaviour Change, czyli zmianie 
zachowań i nawyków konsumentów.

Agnieszka Klimczak.: W DNA FCB jest 
myślenie o zmianie postaw, które wy-
kracza poza świat reklam. Nie wszyscy 
o tym wiedzą, ale dzięki FCB myjemy 
zęby codziennie, a nie tylko wtedy, gdy 
chodzimy na imprezy. Taki zwyczaj 
wykreowany został sto lat temu, choć 
dziś może się nam wydawać, że było to 
znacznie wcześniej. Podobnie wyglądało 
to w przypadku soku pomarańczowego, 
który nie funkcjonował jako produkt 
masowy. Powstał, ponieważ klient agen-
cji nie wiedział, co zrobić z owocami, 
których nie mógł sprzedać. Pokazuje to 
inny model współpracy zleceniodawcy 
z agencją, w którym jest ona partnerem 
w szukaniu rozwiązań biznesowych 
i komunikacyjnych opartych na insight 
i przewidywaniu ludzkich zachowań. 
Agencja kieruje się filozofią Behaviour 
Change, tworząc nowe potrzeby. 

Agnieszka Klimczak Małgorzata Drozdowska
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uwagę na zagrożenie stwarzane przez 
substancje zaburzające układ hormo-
nalny (endocrine disruptors – ED). Są 
stosowane – jak dotąd legalnie – w ko-
smetykach i detergentach, których 
codziennie używamy i które mogą 
przenikać do ludzkiego mleka. Chcąc 
w wyrazisty sposób uświadomić wagę 
tego problemu, Clovin stworzył spe-
cyficzne perfumy My First Poison, 
których zapach pochodzi wyłącznie 
z substancji zanieczyszczających ludz-
kie mleko. Skład został opracowany 
na podstawie unijnych dokumentów 
Risk Assessment Report, a do stwo-
rzenia zapachu wykorzystano dawkę 
substancji, jakie dziecko może zjadać 
z mlekiem matki w ciągu sześciu mie-
sięcy karmienia. Niezwykłe perfu-
my otrzymały europarlamentarzystki 
w prezencie na Dzień Matki. 

A.K.: Była to fantastyczna współpraca na 
prawdziwie partnerskich zasadach. Do 
tej pory nikt nie zrobił czegoś takiego, 
ponieważ nie traktujemy polityków jak 
ludzi z krwi i kości, którzy mają jakieś 
osobiste motywacje niezwiązane z pro-
gramem partyjnym, ale po prostu są 
matkami i ojcami. A Clovin jako pierw-
sza firma stworzył z TÜV Nord certyfikat 
ED Free dla branży chemicznej.

Nazwa FCB przypomina nazwiska 
trzech dawnych właścicieli agencji, 
a skąd wziął się Milkmann? 

M.D.: W branży mówi się często, że 
reklama jest jak domokrążca, ktoś, 
kogo nie chcesz słuchać. My widzi-
my to inaczej – dla nas reklama jest 
mleczarzem, który dostarcza mleko 
pod drzwi. To jest fajne, potrzebne, 
zaspokaja życiową potrzebę. Właśnie 
w taki sposób myliśmy i działamy. 

Chcecie tworzyć reklamy, które lu-
dzie będą lubić, zamiast ze złością je 
wyłączać…
A.K.: Wróćmy na chwilę do mlecza-
rza. Korzystając z jego usług, dbamy 
nie tylko o wygodę, lecz także o zdro-
wie. W podobny sposób rozwiązujemy 

problemy klientów, proponując odbior-
com ich produktów rozwiązania, które 
chętnie akceptują. A to oznacza, że nie 
proponujemy denerwującego przeka-
zu, natrętnych reklam przerywających 
filmy. Stanowi to istotę działania FCB 
– połączenie kreatywności z dbałością 
o odbiorców. 

Na czym polega specyfika zadań pra-
cownika agencji kreatywnej?

M.D.: Musi łączyć cechy psychologa 
i biznesmena, słuchać klienta, starać 
się go zrozumieć i rozwiązać jego pro-
blemy. Potrzebne jest mnóstwo empatii 
na wszystkich poziomach, żeby prawi-
dłowo określić potrzeby klientów i kon-
sumentów. 

A.K.: W naszej pracy bardzo ciekawe 
jest to, że za każdym razem, kiedy po-
znajemy klienta, zaczyna się, zupeł-
nie inna niż dotąd, biznesowa podróż 
i przygoda. Nagle musimy wejść w no-
wy dla nas świat, poznać cały proces 
produkcji, zrozumieć, czym naprawdę 
jest zainteresowany konsument i co 
będzie chciał usłyszeć na temat firmy 
i jej wyrobów. 

Widzę w tym element twórczy, zapewne 
potrzebne jest natchnienie, żeby wymy-
ślić niezwykłą kampanię reklamową.

M.D.: Niestety, wygląda to inaczej. Za 
twórczym pomysłem kryje się ciężka 
praca researchera, tysiące przeczy-
tanych stron, wertowanie pisanych 
specyficznym językiem dokumentów 
Unii Europejskiej i wielu innych in-
stytucji. Trudno to nazwać czekaniem 
na natchnienie, które nagle spłynie. 

A.K.: Jeśli już mówimy o jakimś artyzmie, 
to raczej jest to pewnego rodzaju ekspe-
ryment. Kiedy zagłębiasz się w określony 
temat, w końcu docierasz do ważnych 
danych i myślisz: „Może to być znakomity 
punkt zaczepienia”. Zanim jednak pojawi 
się kreacja, trzeba zarazić entuzjazmem 
mnóstwo ludzi i przekonać się, czy to 
w ogóle zadziała. Czasem okazuje się, 
że czegoś nie da się przekonująco zwi-
zualizować. Jest to w pewnym sensie 
eksperyment na żywym organizmie. 

Wasz pomysł z My First Poison, ze wzglę-
du na swoją niezwykłość, zapewne zosta-
nie zgłoszony do ważnych branżowych 
konkursów. 

A.K.: Oczywiście fakt, że o naszej 
pierwszej agencyjnej kampanii pisa-
ły najpoważniejsze branżowe media, 
takie jak „AdAge” i Campaign, jest 
dla nas potwierdzeniem, że tworzymy 
wyróżniającą się, ciekawą komunika-
cję. Ale dla nas najważniejsze jest to, 

FCB zmienia świat od 1873 r.

Agencja kreatywna FCB & TheMilkman specjalizuje się w całkowicie 
zintegrowanym podejściu do marketingu, wykorzystującym 

media, e-commerce, zaawansowane możliwości produkcyjne, a także 
narzędzia transformacji globalnego zrównoważonego rozwoju. 
Zarządza nią Tomasz Pawlikowski, manager przez ponad 30 lat 
związany z Publicis Groupe, który pracował też m.in. w agencjach 
Leo Burnett i Saatchi & Saatchi. Rozstał się z grupą na początku 2021 r. 
Partnerami kreatywnymi są Małgorzata Drozdowska i Agnieszka 
Klimczak, laureatki m.in. nagrody Cannes Lion w 2015 r.
FCB zostało założone przez Daniela Lorda i Ambrose’a Thomasa 
jako Lord & Thomas w Chicago w 1873 r. Jego najbardziej znany 
szef to Albert Lasker, „ojciec nowoczesnej reklamy”. To właśnie on 
wspomógł borykający się z nadprodukcją przemysł cytrusowy. Stworzył 
nowy rynek dzięki reklamom soku pomarańczowego „Drink an 
orange”. Wypromowali też pastę do zębów Pepsodent, zachęcając 
do stosowania jej dwa razy dziennie, co zrewolucjonizowało przemysł 
reklamowy, ale także zmieniło nawyki higieniczne. 
W 1942 r. sprzedał Lord & Thomas swoim trzem głównym managerom, 
Emersonowi H. Foote’mu w Nowym Jorku, Fairfaxowi Cone’owi 
w Chicago i Donowi Beldingowi w Kalifornii, którzy zmienili nazwę 
na Foote Cone & Belding. W 1963 r. agencja z sukcesem weszła 
na giełdę i rozpoczęła ekspansję w Europie. W 2000 r. miała już 
190 biur obsługujących klientów, a wśród nich słynne światowe 
marki w 102 krajach. Sześć miesięcy po mianowaniu światowym 
CEO Cartera Murraya, kolejnego guru reklamy, w marcu 2014 r. firma 
została przemianowana na FCB. Trudno wymienić wszystkie nagrody 
(m.in. dziesiątki Lwów w Cannes) i pamiętne kreacje FCB, bo byłaby 
to zbyt długa lista. 

by wykonać jak najlepszą pracę dla 
klienta, a cel stanowi jego sukces – to, 
że rozszerza dystrybucję, jest lepiej 
postrzegany, zdobywa przewagę kon-
kurencyjną. Tak stało się w przypadku 
Clovinu, który ma świetne produk-
ty. To taka Tesla wśród proszków do 
prania. A teraz ma jeszcze coś, czym 
nie może się na rynku pochwalić nikt 
z branży, czyli certyfikat ED Free, co 
jest zupełnie nowym standardem bez-
pieczeństwa.

M.D.: Przyzwyczailiśmy się do myśle-
nia, że eko jest dla ecofreaków albo dla 
alergików – że jakaś część ludzkości ma 
właśnie taki problem. Warto spojrzeć 
na to inaczej, przenieść to na szerszą 
płaszczyznę, zanieczyszczenia naszych 
organizmów to nowy globalny problem, 
który WHO traktuje na równi ze zmia-
nami klimatu. I najwyższy czas zacząć 
o tym mowić. A że w szokujący sposób? 
Nie da się kogoś obudzić grzecznie.

Jesteście znane w środowisku zawo-
dowym ze względu na wasze zaan-
gażowanie w różne przedsięwzięcia. 

M.D.: Właśnie kolejny raz zostałam 
zaproszona do jury KTR, najważniej-
szego w Polsce branżowego konkur-
su kreatywnego. Agnieszka od kilku 
lat zasiada w zarządzie Klubu Twór-
ców Reklamy. Oceniam zgłoszenia 
w kategorii Strategia, co bardzo mnie 
interesuje, bo dotyczy współpracy 
z klientami i myślenia o wynikach 
kampanii. Generalnie, w tym roku 
byłam w czterech różnych jury, m.in. 
w Dubaju i Lizbonie.

A.K.: Obecnie biorę udział w pracach 
prestiżowego konkursu Best of Meta. Co 
roku jesteśmy zapraszane do różnych 
zagranicznych jury, pozwala nam to 
przyjąć międzynarodową optykę, wyjść 
poza polską przestrzeń i ograniczenia 
kulturowe. Mamy szczęście i zaszczyt 
oglądać prace z całego świata, szukając 
benchmarków dla całego rynku. n

rozmawiał Piotr Cegłowski

Layout z kampanii My First Poison
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dla inwestujących

Od ponad dwóch lat 
widzę regularne artykuły 
i posty w mediach 
społecznościowych 
o nadchodzącym załamaniu 
rynku deweloperskiego. 
Tymczasem w 2021 r. 
w Polsce odnotowano 
rekordową sprzedaż 
mieszkań, a ceny za metr 
kwadratowy diametralnie 
wzrosły

W związku z aktualną 
sytuacją gospodarczą 
deweloperzy przygo-
towują się jednak do 

schłodzenia wybranych segmentów 
rynku. To, co dla jednych oznacza rezy-
gnację z planów co do hipoteki, dla in-
westorów dysponujących gotówką jest 
zielonym światłem na wejście do gry.

Trzy główne czynniki,  
które zmieniły rynek

Spirala inflacyjna znacząco wpłynęła 
na koszty realizacji inwestycji w całym 

kraju. Wzrosły ceny nie tylko surow-
ców, lecz także pracy. Stawki podbijają 
też problemy logistyczne, zerwane łań-
cuchy dostaw i problemy ze zdobyciem 
towarów. Nierzadko, z powodu braków 
w magazynach, niektóre materiały są 
ściągane na polskie budowy z drugiego 
krańca Europy, a nawet świata. 
Kolejnym problemem jest oczywiście 
sytuacja na rynku hipotek. Rosnące 
stopy procentowe i nowelizacja reko-
mendacji S, zgodnie z którą banki mają 
przyjmować bufor na zmianę WIBOR-u 
na poziomie minimum 5 proc., prak-
tycznie zamroziły sprzedaż mieszkań 

na kredyt. Największym problemem 
Polaków i Polek, którzy chcą kupić 
pierwszą nieruchomość, nie jest już 
brak wkładu własnego. To często 
osoby, które dobrze zarabiają i są 
w stanie płacić nawet wysokie raty. 
Muszą jednak rezygnować z zakupu 
ze względu na bardzo ograniczoną 
zdolność kredytową.
Czerwcowy wzrost ofert na rynku 
pierwotnym niekoniecznie przeło-
ży się na rozpoczęcie budów w naj-
bliższym okresie, ponieważ jest to 
efekt wprowadzenia nowej ustawy 
deweloperskiej w lipcu tego roku. To 
chwilowe zwiększenie oferty jest więc 
wynikiem zmian legislacyjnych, a nie 
aktualnej sytuacji na rynku.

Dlaczego ofert będzie mniej?

Większość deweloperów doskonale 
pamięta poprzednie globalne kryzy-
sy i wie, jak zareagować. Drastyczne 
ograniczenie sprzedaży kredytów 
powoduje, że ceny mieszkań w wy-
branych segmentach (zwłaszcza po-
pularnym) zatrzymały się lub nawet 
spadają. Deweloperzy odkładają więc 
wdrożenie projektów na lepszy okres, 

kiedy sytuacja gospodarcza będzie 
już stabilniejsza. Szacuje się, że licz-
ba nowych inwestycji w wybranych 
firmach zostanie zredukowana na-
wet o 80 proc. Biorąc pod uwagę, że 
proces deweloperski średnio trwa ok. 
24 miesiące, już w przyszłym roku 
możemy spodziewać się luki poda-
żowej, która znów podbije wzrost 
cen mieszkań.

Promocje i cashflow 
dewelopera 

Spadek zakupów na kredyt zachęcił 
niektórych deweloperów do przygo-
towania promocji dla klientów gotów-
kowych. Wpływają one oczywiście na 
ogólne dane spływające z rynku i za-
niżają średnią za metr kwadratowy, 
co prowokuje tezy o powszechnym 
spadku cen. Powodem tych działań 
promocyjnych jest utrzymanie wyso-
kiego cashflow przez deweloperów. 
Przy podejmowaniu decyzji o zakupie 
warto więc zwracać uwagę nie tylko 
na cennik, lecz także na standing 
finansowy firm. 
Bardzo dobrą sytuację obserwujemy 
na rynku podwyższonym i premium, 
gdzie zwyczajowo dominują zakupy 
gotówkowe oraz inwestycyjne. Nie 
od dziś wiadomo, że w niepewnych 
czasach wartość najlepiej zachowują 
dobra luksusowe. Dotyczy to także 
nieruchomości. W przypadku dzielnic 
o charakterze premium (np. warszaw-
ski Żoliborz) wahania cen w latach 
kryzysu 2009–2012 były znacznie 
mniejsze niż w przypadku dzielnic 
ekonomicznych (np. Białołęki) oraz 
średniej dla całej stolicy. 

Podsumowując, rynek mieszkań to 
dziś rynek dla inwestora. Dobre wa-
runki posiadają inwestujący w nie-
ruchomości premium oraz osoby, 
które chcą wykorzystać powszechnie 
rosnące zapotrzebowanie na najem 
w segmencie popularnym i ekono-
micznym. Inwestorom sprzyjają także 
okresowe promocje i otwartość dewe-
loperów na negocjacje. n

Indeks cen nieruchomości dla Żoliborza i Białołęki 
w latach 2008–2019

2012 201620092008 2013 20172010 2014 20182011 2015 2019

Żoliborz Białołęka

od kilkunastu 
lat związany z branżą,  

ekspert rynku nieruchomości  
miesięcznika „Manager” 

Piotr Tarkowski

BARDZO DOBRĄ 
SYTUACJĘ 

OBSERWUJEMY 
NA RYNKU 

PODWYŻSZONYM 
I PREMIUM, GDZIE 

ZWYCZAJOWO 
DOMINUJĄ ZAKUPY 
GOTÓWKOWE ORAZ 

INWESTYCYJNE
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Kredyty

Wyższe limity cen kwalifikujące 
do rządowego wsparcia 
i ułatwienia dla osób chcących 
kupić mieszkanie z wykorzystaniem 
kredytu o stałym oprocentowaniu 
to pomysły rządu na ułatwienia 
w dostępie do kredytów 
bez wkładu własnego. Z pomocą 
powinny też przyjść banki i KNF, 
ułatwiając dostęp do kredytów

mogą ponadto wnioskować o dofinan-
sowanie z budżetu w formie nadpłaty 
kredytu (20 tys. przy drugim dziecku 
i po 60 tys. w przypadku każdego ko-
lejnego).
Aby ubiegać się o kredyt bez wkładu 
własnego, trzeba jednak spełnić pewne 
warunki. Z programu może skorzy-
stać każdy, kto nie ma własnego M, 
ale też rodziny, które mieszkają w za 
małym mieszkaniu. Posiadając zdol-
ność i wiarygodność kredytową oraz 
pieniądze potrzebne na przeprowadze-
nie transakcji (prowizje, opłaty, taksa 
notarialna, podatki), można zaciągnąć 
kredyt na zakup nieruchomości lub 
budowę domu bez wkładu własnego 
lub z niewielkim wkładem. Ważna jest 
cena kupowanego lokum. Musi ona być 
nie wyższa niż limity kwalifikujące do 
wsparcia. Są one co pół roku wyzna-
czane indywidualnie dla wszystkich 
miast wojewódzkich, gmin sąsiadują-
cych z tymi miastami oraz wszystkich 
pozostałych gmin w poszczególnych 
województwach. 
Na początku sierpnia osiem banków 
podpisało umowy z BGK, które pozwalają 
oferować kredyty bez wkładu własnego. 
Jedna instytucja produkt taki zdążyła 
wprowadzić już do swojej oferty, podczas 
gdy reszta wciąż nad tym pracuje.

Pomoc potrzebna milionom 
Polaków

Założeniem programu jest to, aby 
ułatwić drogę do pierwszego miesz-
kania. Grono potencjalnych zainte-
resowanych jest bardzo liczne. Prze-
cież samych tylko dorosłych rodaków 
w wieku 25–34 lata, którzy mieszkają 
z rodzicami, jest 2,6 mln. Ale to nie 
wszystko. Program ma też pozwolić 
na zamianę posiadanego lokum na 
większe w przypadku rodzin z co naj-
mniej dwojgiem dzieci. Warto dodać, 
że komponentem kredytu bez wkładu 
własnego jest program dopłat dla osób, 
którym rodzić się będą kolejne dzieci. 
Już przy urodzeniu drugiego dziecka 
będzie można wnioskować o nadpła-
cenie kredytu środkami z budżetu. 

Przy drugiej pociesze będzie to kwota 
20 tys. zł, a przy każdej kolejnej stawka 
wzrasta do 60 tys. 

Rząd obiecał łatwiejszy dostęp

Jeszcze przed formalnym startem pro-
gramu kredytów bez wkładu własnego 
rząd poinformował, że planuje ułatwie-
nia w dostępie do gwarancji kredyto-
wych. Trudno się temu dziwić, w takich 
miastach jak Kraków czy Lublin niski 
jest odsetek mieszkań spełniających 
cenowe warunki programu. Jednakże 
w Gorzowie Wielkopolskim czy Opolu 
większość mieszkań wystawionych na 
sprzedaż można było dzięki takiemu dłu-
gowi kupić. Aby wyrównać szanse, rząd 

chce podnieść limity kwalifikujące do 
wsparcia. W efekcie kryteria programu 
może zacząć spełniać przeciętnie o jedną 
trzecią więcej mieszkań przeznaczonych 
na sprzedaż w miastach wojewódzkich. 

Szansa dla rodzin wielodzietnych
Pozostałe zapowiedziane przez rząd 
zmiany regulacyjne nie będą już aż 
tak ważkie. Do programu gwarancji 
(i dopłat o charakterze prorodzinnym) 
mają zostać dopuszczeni rodacy po-
siadający np. kilkunastoprocentowy 
wkład własny. Pozytywnie można też 
ocenić to, że rząd planuje preferen-
cje i dopłaty dla osób zaciągających 
kredyt ze stałym oprocentowaniem. 
Są to kredyty, w przypadku których 
kredytobiorca ponosi niższe ryzyko, bo 
jest w mniejszym stopniu narażony na 
zmiany poziomu stóp procentowych. 
Niestety, często takie kredyty mogą się 
okazać droższe – stąd potrzeba uatrak-
cyjniania tego rozwiązania.

Wkład, ale zdolność

Przez wiele miesięcy, w trakcie których 
rząd pracował nad programem kredy-
tów bez wkładu własnego, zmieniły 
się też problemy, przed którymi stają 
Polacy chcący zrealizować swoje ma-
rzenia o własnych czterech kątach. 
Przez ostatnie lata główną przeszkodą 
w zaciągnięciu kredytu było posiadanie 
wkładu własnego. Dziś największym 
problemem jest to, czy posiadamy 
zdolność kredytową. To zależne jest 
od poziomu stóp procentowych oraz 
regulacji KNF. Te pierwsze, jeśli faktem 
się staną przewidywania wynikające 
z sierpniowych kontraktów termi-
nowych na stopę procentową, mogą 
zacząć spadać już w drugiej połowie 
2023 r. To powinno wyraźnie poprawić 
dostępność kredytów mieszkaniowych. 

Widzimy jaskółkę poprawy

Warto zauważyć, że już same nieoficjal-
ne doniesienia o rychłym zakończeniu 
cyklu podwyżek stóp procentowych po-
wodują, iż widzimy pierwsze symptomy 

bez wkładu
własnego

Bartosz Turek
główny analityk  

HRE InvestmentsKredyt bez wkładu wła-
snego to pomysł rządu, 
dzięki któremu nawet 
o kilka lat można skró-

cić w Polsce drogę do własnego 
mieszkania. Przypomnijmy, że 
chodzi tu o program, w ramach 
którego możliwe jest zaciągnię-
cie kredytu na zakup pierwszego 
mieszkania lub powiększenie lo-
kum na preferencyjnych warun-
kach. Wkład własny do kredytu 
zastępowany jest dzięki gwarancji 

udzielanej przez BGK. Maksymal-
na jej kwota to 100 tys. zł. W myśl 
pierwotnej wersji ustawy gwaran-
cja ma stanowić między 10 proc. 
a 20 proc. wkładu własnego. Dzięki 
kredytowi bez wkładu własnego 
można sfinansować kredytem cały 
koszt mieszkania lub domu. Za 
gwarancję trzeba jednak zapła-
cić. Kosztem jest prowizja (1  proc. 
kwoty gwarancji). 
Osoby, które skorzystają z tego ro-
dzaju długów i będą miały dzieci, 

DZIĘKI KREDYTOWI 
BEZ WKŁADU WŁASNEGO 

MOŻNA SFINANSOWAĆ 
KREDYTEM CAŁY KOSZT 
MIESZKANIA LUB DOMU. 
ZA GWARANCJĘ TRZEBA 

JEDNAK ZAPŁACIĆ. 
KOSZTEM JEST 

PROWIZJA  – 1  PROC. 
KWOTY GWARANCJI
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odbudowy popytu na mieszkania. Po-
twierdzają to dane zbierane przez por-
tal Rynek Pierwotny, które sugerują, że 
w lipcu 2022 r. sprzedaż nowych miesz-
kań w największych miastach była już 
o 12 proc. wyższa niż w czerwcu 2022 r. 
Pozytywne są też wstępne doniesienia 
firmy Obido czy dane płynące z wyszu-
kiwarki Google, z których wynika, że 
również w sierpniu zainteresowanie 
mieszkaniami wzrosło, co jest dobrym 
prognostykiem dla wyników sprzedaży 
w najbliższych tygodniach oraz kolejną 
jaskółką odbudowy popytu po ostatnich 
słabych miesiącach. 
Poprawa ta może być kontynuowa-
na, jeśli zgodnie z przewidywaniami 
w 2023 r. zaczniemy obserwować ob-
niżki stóp procentowych, a w 2024 r. 
WIBOR 3M może spaść poniżej 5 proc. 
Warto dodać, że już w sierpniu 2022 r. 
notowania kontraktów terminowych 
na stopę procentową dawały bankom 

Miasto Rynek wtórny Rynek pierwotny

Szacunkowy limit ceny 
1 mkw. (zł)

Udział ofert 
spełniających kryteria 

cenowe (%)

Szacunkowy  
limit ceny 1 mkw. (zł)

Udział ofert 
spełniających kryteria 

cenowe (%)
Warszawa 9242 5 10013 17
Rzeszów 6607 11 7158 41
Szczecin 5488 9 5945 1
Gorzów Wielkopolski 6340 65 6868 76
Zielona Góra 6340 29 6868 27
Wrocław 8001 11 8668 16
Poznań 8231 33 8917 28
Opole 7053 61 7641 58
Katowice 6732 49 7293 7
Łódź 5865 15 6354 7
Bydgoszcz 6939 51 7517 31
Toruń 6883 32 7456 9
Kraków 8181 4 8863 7
Kielce 6067 12 6572 3
Olsztyn 7210 46 7810 40
Białystok 6628 13 7180 23
Lublin 6390 7 6923 4
Gdańsk 8746 11 9475 26

Szacunki HRE Investments na podstawie danych z urzędów wojewódzkich oraz portali ogłoszeniowych (otodom.pl, dom.gratka.pl, morizon.pl, mieszkanie.
pl). Mnożnik aktualny dla mieszkań używanych 1,2, a dla mieszkań nowych 1,3. Dane za maj 2022 r.

szansę, by zacząć oferować tańsze niż 
dotychczas kredyty – ich oprocentowa-
nie potencjalnie może w najbliższym 
czasie spaść z ponad 9 proc. obecnie do 
około 7 proc. Widząc ponadto szansę 
na kres podwyżek stóp procentowych, 
KNF mogłaby się pokusić o złagodze-
nie wprowadzonych niedawno zaleceń 
utrudniających dostęp do kredytów 
mieszkaniowych. Oba te ruchy mo-
głyby wyraźnie poprawić dostępność 
hipotek i popyt na mieszkania. Temu 
sprzyja ponadto wzmożona inflacja 
(przed którą w dłuższym terminie nie-
ruchomości zwykły być dobrą ochro-
ną), rosnąca zyskowność wynajmu 
mieszkań i masowe zakupy mieszkań 
na wynajem realizowane przez zagra-
niczne fundusze inwestycyjne. Na 
drugim biegunie mamy jednak oba-
wy o poziom wzrostu gospodarczego 
w Polsce oraz wciąż wysokie stopy 
procentowe. n

SAMYCH TYLKO 
DOROSŁYCH RODAKÓW 

W WIEKU 25–34 LAT, 
KTÓRZY MIESZKAJĄ 
Z RODZICAMI, JEST 

2,6 MLN. TO JEDNAK 
NIE WSZYSTKO

Potencjalne limity cen mieszkań – warunki obecne
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Dbam o to, abyś zrealizował/a 
wszystkie swoje marzenia.  

Odbiegam od salonów fryzjerskich –  
stworzyłam SPA dla Ciebie i Twoich 
włosów. Spraw sobie prezent, poczuj  

się wyjątkowo.  
Bądź najważniejszy/a w tym miejscu – 
gdzie otwieram pielęgnacyjny EDEN.  

Muzyka, sztuka, design  
– TO MIEJSCE, GDZIE ODKRYJESZ 
SWOJĄ STRONĘ DOSKONAŁOŚCI.  

Poświęć sobie czas, daj mi możliwość,  
abym mogła pokazać Ci  

MAGICZNĄ STRONĘ SIEBIE – WEJDŹ 
W ŚWIAT MOONLIGHT.

MOONLIGHT Monika Manz
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 60

GSM 600 443 642
e-mail: moonlight.atelier@gmail.com

www.moonlightatelier.pl

 moonlight Monika Manz

PARTNERZY:
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40 lat Dassault Systèmes: 
od projektowania 3D do wirtualnego 
bliźniaka ludzkiego ciała
Olivier Ribet, wiceprezes wykonawczy na region EMEA i Rosję, opowiada o kamieniach 
milowych w rozwoju francuskiej firmy

Cyfrowa transformacja nie musi być 
przeprowadzana od razu na szeroką 
skalę. Bardziej efektywne jest podziele-
nie tego procesu na etapy i nadawanie 
priorytetów poszczególnym obszarom. 
Firmy powinny indywidualnie zde-
finiować konkretny punkt wyjścia 
w ramach całego łańcucha wartości: 
dla firmy A może to być powiązanie 
projektowania i produkcji, firma B chce 
zoptymalizować współpracę z dostaw-
cami, natomiast firma C planuje nową 
linię produkcyjną na modelu 3D. Mój 
apel brzmi: odważcie się zrobić krok 
w kierunku cyfryzacji. Mając jasno 
określony cel i odpowiedniego part-
nera, można na tym tylko skorzystać.

Co ze start-upami, które mają ciekawe 
pomysły, ale nie mają odpowiedniego 
kapitału na wykorzystanie waszych 
technologii? Jakieś przykłady udanych 
projektów w tym obszarze?
Wspieramy zrównoważone innowacje 
i oferujemy dedykowane programy dla 
start-upów, w ramach których przedsię-
biorcy uzyskują dostęp do naszych roz-
wiązań oraz kompleksowego wsparcia. 
Ponadto utworzyliśmy 3DEXPERIENCE 
Lab, otwarte laboratorium innowa-
cji, które wspiera wybrane projekty, 
zgodne z celami zrównoważonego 
rozwoju ONZ i mające istotny wpływ 
na społeczeństwo. We wrześniu 2022 r. 
Dassault Systèmes otworzy również 
3DEXPERIENCE Lab w Monachium. 
Przykładem udanego projektu jest cze-
ski start-up Zuri, który wdrożył plat-
formę 3DEXPERIENCE w chmurze, 
aby zaprojektować i wyprodukować 
swój samolot VTOL. Pozwoliło to na 
wykorzystanie doświadczenia wirtual-
nego bliźniaka i współpracę wszystkich 
zainteresowanych stron w celu umożli-
wienia lotów door-to-door na żądanie, 
na średnim dystansie.

Skupmy się teraz na koncepcji 3D- 
EXPERIENCE Twin. Na czym ona polega 
i jak działa w praktyce?
3DEXPERIENCE Twin lub Virtual Twin 
Experience pozwala na modelowanie, 
symulację, wizualizację produktu i jego 

W jakim zakresie wasze technologie 
zmieniły sposób projektowania i produ-
kowania, umożliwiając wprowadzanie 
innowacji przemysłowych XXI w. przez 
firmy takie jak Boeing i Toyota oraz 
przez projekty takie jak Living Heart 
i Virtual Singapore?
Jesteśmy tam, gdzie powstają inteligent-
ne produkty, które poprawiają codzienne 
życie, gdzie przekształcane są miasta, 
by były bardziej ekologiczne, wreszcie 
ulepszamy terapie medyczne. Innymi 
słowy – jesteśmy pionierem nowator-
skich rozwiązań i wzmacniamy innowa-
cyjność wielu branż. Nasze rozwiązania 
umożliwiły wirtualne projektowanie 
i inżynierię komponentów, które po wy-
produkowaniu praktycznie nie wymagają 
już poprawek w świecie rzeczywistym. 
Oprócz znaczących usprawnień, takich 
jak zmniejszenie liczby prototypów czy 
poprawa jakości, wiek XXI przyniósł 
również nowe sposoby pracy: umożliwił 
globalną inżynierię, ponieważ inżyniero-
wie są w stanie współpracować ze sobą 
w środowisku wirtualnym.
Wspomniał pan także o Virtual Singa-
pore, projekcie, w którym umożliwili-
śmy interesariuszom miasta zobaczenie 
i zbadanie jego przyszłości oraz wspólną 
pracę nad poprawą jakości życia miesz-
kańców. Z kolei w ramach projektu Living 
Heart rozpoczęliśmy prace nad wyso-
ce precyzyjnymi, spersonalizowanymi 
cyfrowymi modelami ludzkiego serca, 
które mogą być wykorzystane w leczeniu 
i diagnozowaniu chorób serca oraz przy 
opracowywaniu urządzeń medycznych.

Dassault Systèmes jest powszech-
nie znany z rozwiązań CAD i PLM, 
za pomocą których skonstruowano 
w sposób całkowicie cyfrowy takie 
samoloty, jak Boeing 777 czy Dream-
liner 787. Nie wszyscy znają jednak 
historię firmy…
Firma Dassault Systèmes w 1981 r. 
wyodrębniła się z Dassault Aviation 
i zaczęła funkcjonować jako osob-
na spółka. Ale my nie produkujemy 
samolotów. Jesteśmy producentem 
i dostawcą oprogramowania i obsłu-
gujemy trzy sektory gospodarki: life 
science i opiekę zdrowotną, przemysł 
wytwórczy oraz infrastrukturę i mia-
sta. Od początku  pomagaliśmy firmom 
przemysłowym w zmianie sposobu 

projektowania i wytwarzania produk-
tów. Przekształciliśmy tradycyjne pro-
jektowanie 3D w systematyczne, zinte-
growane projektowanie produktów, co 
przyczyniło się do wzmocnienia inno-
wacyjności wielu branż. Przykładem 
może być współpraca z Boeingiem, 
który w 1989 r., wykorzystując nasze 
oprogramowanie, stworzył trójwy-
miarową makietę modelu 777. Na-
stępnym etapem było wprowadzenie 
zarządzania cyklem życia produktu 
od fazy projektu do recyklingu, w tym 
produkcją i dystrybucją. I wreszcie 
w 2012 r. wprowadziliśmy platformę 
3DEXPERIENCE, która umożliwiła 
symulację świata rzeczywistego w śro-
dowisku wirtualnym, pozwalając na 
modelowanie, symulację i wykorzy-
stanie danych w czasie rzeczywistym. 
W 2020 r. Dassault Systèmes zrobiło 
kolejny krok, wprowadzając Virtual 
Twin Experience, czyli doświadczenie 
wirtualnego bliźniaka.

Ze środowiska projektowego 3DEXPE-
RIENCE korzystają nie tylko Boeing czy 
Airbus, lecz także większość producen-
tów samochodów elektrycznych oraz 
liczne firmy z sektora motoryzacyjnego. 
Wdrożenie tego typu środowiska po-
zwalającego na cyfrową transformację 
biznesu napotyka jednak w Polsce 
spory problem: duża liczba projektów 
z zakresu cyfrowej transformacji koń-
czy się niepowodzeniem. Czy Dassault 
Systèmes ma pomysł, jak sobie z tym 
poradzić? 

WSPIERAMY FIRMY PRZEZ 
NASZE TECHNOLOGIE, 

KNOW-HOW I EKOSYSTEM 
WSPÓŁPRACY. JEDNYM 

Z PRZYKŁADÓW 
UDANEGO WDROŻENIA 

W POLSCE JEST PESA, 
KTÓRA WYKORZYSTUJE 

PLATFORMĘ 
3DEXPERIENCE 

DO OPTYMALIZACJI  
I PRZYSPIESZENIA 

PROCESU ROZWOJU 
NOWYCH PRODUKTÓW  

I POPRAWY  
TIME-TO-MARKET

Olivier Ribet

wiceprezes wykonawczy  
Dassault Systèmes  
na region EMEA i Rosję
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otoczenia. Jest wirtualną reprezentacją 
produktu lub systemu istniejącego obec-
nie, ale także pozwala na symulację tego, 
jak został on zaprojektowany w prze-
szłości oraz jak mógłby być rozwijany 
w przyszłości. Wirtualne bliźniaki przy-
spieszają innowacje, ponieważ są zasila-
ne przez oprogramowanie, które może 
odtworzyć pełną i precyzyjną wirtualną 
reprezentację produktów. Usprawniają 
współpracę, pomagając współdzielić 
wiedzę i know-how.
Podam przykłady z dwóch sektorów go-
spodarki. W branży transportu i mobilno-
ści technologie wirtualnych bliźniaków 
przyspieszają etapy tworzenia koncepcji 
pojazdu, projektowania i weryfikacji 
projektu, jednocześnie ograniczając 
liczbę testów fizycznych, co skutkuje 
mniejszym śladem węglowym i projek-
tami w duchu gospodarki cyrkularnej. 
Ciekawym przykładem z dziedziny opieki 
medycznej jest z kolei projekt, który ogło-
siliśmy niedawno wraz z H. Hartmann 
Institute oraz Institute Rafaël. Nosi na-
zwę VORTHEx i dotyczy pierwszego na 
świecie symulatora 3D do radioterapii. 
Podsumowując, wirtualny bliźniak 
wspiera przejście ze świata fizyczne-
go do wirtualnego, redukując ryzyko, 
koszty i generowane odpady.

I kolejne pytanie: Product Economy 
czy Experience Economy – na co sta-
wiacie i dlaczego?
Stawiamy na Experience Economy, 
gdzie prawdziwa wartość produktu 
wynika z tego, jak jest on używany. Go-
spodarka doświadczeń nabrała tempa 
przez pandemię i generuje nowe ocze-
kiwania ze strony obywateli, pacjentów 
i konsumentów. Kluczem do uczynienia 
z doświadczeń konsumentów prawdzi-
wego centrum innowacji jest wykorzy-
stanie wiedzy i doświadczenia z całego 
ekosystemu firmy. Kształtowanie wła-
ściwych doświadczeń konsumenckich 
wymaga nie tylko zaangażowania, lecz 
także współpracy pomiędzy wszystkimi 
rolami w firmie.

Jak COVID wpłynął na rozwój pań-
stwa firmy i jakie są perspektywy na 
przyszłość? 
Świat, w którym dziś żyjemy, jest coraz 
bardziej zmienny, niepewny i złożony. 
Nasi klienci muszą radzić sobie z ro-
snącymi kosztami materiałów i energii, 
niedoborami komponentów, zakłóce-
niami w łańcuchu dostaw, ale także 
z brakiem umiejętności i talentów po-
trzebnych do przeprowadzenia trans-
formacji.

Doświadczenie wirtualnego bliźniaka 
pomaga odpowiedzieć na te wszystkie 
wyzwania. Pozwala  firmom zwiększyć 
odporność na zakłócenia, a także za-
pewnić zrównoważony rozwój.

Jak ważna jest dla Dassault Systèmes 
Polska, Europa Środkowo-Wschodnia 
i obszar EMEA, za który jest pan od-
powiedzialny? Jakieś udane przykłady 
wdrożeń w Polsce i krajach sąsiednich?
W każdym z krajów firmy muszą przejść 
drogę w kierunku cyfrowej transfor-
macji, aby zapewnić sobie konkuren-
cyjność na globalnym rynku. Wspie-
ramy firmy przez nasze technologie, 
know-how i ekosystem współpracy. 
Jednym z przykładów udanego wdro-
żenia w Polsce jest PESA, wiodący pro-
ducent pojazdów szynowych, który 
wykorzystuje platformę 3DEXPERIEN-
CE do optymalizacji i przyspieszenia 
procesu rozwoju nowych produktów 
i poprawy time-to-market. Ale jest też 
silna scena startupowa, przykładem jest  
Smartflyer, czesko-szwajcarski start-up, 
tworzący elektryczny samolot, który 
będzie mógł przewozić czterech pasa-
żerów na dystansie ponad 500 mil. n

rozmawiał Wojciech Gryciuk

Kamienie milowe Dassault Systèmes

Źródło: Dassault Systèmes.
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SUSTAINABLE 
BRANDS

Czy biznes chce i potrafi 
wykorzystać szansę 
na budowanie zrównoważonego, 
lepszego świata?

Marki

Tomasz Pawlikowski

 z kompasem
moralnym
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Od dłuższego czasu w Polsce używa się pojęcia „zrównoważony rozwój” 
i wydaje się, że zagościło ono na naszym rynku na dobre. Pojawia się w wielu 
publikacjach, na konferencjach i webinarach i dzięki regulacjom ESG 
ma (a przynajmniej powinno mieć) miejsce w strategii marki i biznesu

wyzwanie
Sustainability,

egzystencjalne
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Nie wszyscy jednak zdają 
sobie sprawę, jak pojem-
ny jest obszar, z którego 
wywodzi się nasze pol-

skie znaczenie słowa „sustainability”. 
I nadal powoduje wiele nieporozu-
mień i spłyceń znaczenia tego obsza-
ru. W swojej istocie zawiera bowiem 
w sobie dużo więcej treści niż tylko 
NetZero, CSR czy rzeczony ESG.
Na początek powiedzmy sobie wyraź-
nie, że sustainability oznacza speł-
nianie naszych obecnych wymagań 
bez narażania zdolności przyszłych 
pokoleń do zaspokajania ich potrzeb 
za kilkanaście, kilkadziesiąt czy set-
ki lat. Oprócz zasobów naturalnych 
potrzebujemy również świadomego 
społeczeństwa i zrównoważonych za-
sobów gospodarczych. Zrównoważony 
rozwój to nie tylko ekologia, środowisko 
i zielony świat. W większości definicji 
sustainability odnajdujemy również 
głęboko zakorzenione obawy o sprawie-
dliwość społeczną i rozwój gospodarczy.
W tym miejscu warto też zastanowić się 
nad pojęciową genezą samego zrówno-
ważonego rozwoju. Podczas gdy kon-
cepcja sustainability jest stosunkowo 
nową ideą, koncepcja jako całość ma 
korzenie w sprawiedliwości społecznej, 
konserwacjonizmie, internacjonali-
zmie i innych ruchach z przeszłości 
o bardzo bogatej historii. Szczególnie 
ciekawy, z punktu widzenia sustainabi-
lity, jest tu konserwacjonizm – pojęcie 
zaczerpnięte w końcu lat 70. od Indian 
Ameryki Północnej. Oznacza drogę 
harmonijnego współżycia człowieka 
z innymi stworzeniami i otaczającą 
naturą przez uznanie jedności i nie-
podzielności świata. Indianie Cree 
zwykli powiadać: „Ziemia nie jest na-
szą własnością, pożyczyliśmy ją dla 
naszych dzieci”. Ta piękna filozofia 
doprowadziła pod koniec XX w. do 
zebrania wszystkich dotychczasowych 
idei i przemyśleń w apelu o zrówno-
ważony rozwój.
W 1983 r. Organizacja Narodów Zjedno-
czonych zaangażowała byłą norweską 

premier Gro Harlem Brundtland do 
kierowania nową Światową Komisją 
ds. Środowiska i Rozwoju. Po dziesię-
cioleciach wysiłków zmierzających 
do podniesienia poziomu życia przez 
industrializację wiele krajów wciąż 
borykało się ze skrajnym ubóstwem. 
Stało się jasne, że rozwój gospodarczy 
kosztem zdrowia ekologicznego i spra-
wiedliwości społecznej nie doprowadził 
do długotrwałego dobrobytu. Okazało 
się, że świat musiał znaleźć sposób na 
pogodzenie ekologii z dobrobytem. 
Po czterech latach pracy Komisja 
Brundtland opublikowała swój raport 
końcowy „Nasza wspólna przyszłość”. 
I zdefiniowała sustainability jako roz-
wój, który spełnia potrzeby teraźniej-
szości bez uszczerbku dla zdolności 
przyszłych pokoleń do zaspokajania 
własnych potrzeb.
Komisja ta podjęła próbę zjednoczenia 
kwestii ochrony środowiska z kwe-
stiami społecznymi i gospodarczymi 
w światowym planie rozwoju. Świat 
podjął od tego czasu wiele zobowiązań. 

We wrześniu 2015 r. 193 państwa człon-
kowskie ONZ przyjęły agendę na rzecz 
zrównoważonego rozwoju zawierającą 
jego 17 celów i nadal budują kolejne 
zobowiązania dotyczące zasobów ener-
getycznych i ochrony naszej planety 
(a w efekcie przetrwania naszego ga-
tunku…).
Stąd sustainability, czyli nasz zrówno-
ważony rozwój, to wybitnie holistyczny 
koncept, który uwzględnia wymiary 
ekologiczne, społeczne i gospodarcze, 
uznając jednocześnie, że są to wymiary 
nierozłączne. Co więcej,  dla osiągnię-
cia trwałego dobrobytu zawsze należy 
rozważać ich wzajemne relacje i wpły-
wy. Wyzwania związane z niezbędnymi 
transformacjami modeli biznesowych, 
które uwzględniać będą każdy aspekt 
tych obszarów, stawiają liderów marek 
przed zadaniami rozłożonymi na lata 
konsekwentnej pracy, w której nie ma 
miejsca na pudrowanie rzeczywistości. 
Holistyczny wymiar sustainability nie 
jest też wymiarem constans. Wraz ze 
zmieniającym się otaczającym nas 

światem, rozwojem nowych technolo-
gii, ewolucją społeczeństw i rosnącymi 
zagrożeniami (nie tylko w obszarze 
ekologii) jego obszerną definicję ciągle 
wzbogacają nowe elementy, choćby 
nowa, globalnie traumatyczna rzeczy-
wistość wojny w Ukrainie i związanych 
z nią zagrożeń egzystencjalnych.
Dlatego tak kluczowe jest zrozumienie 
istoty transformacji w ramach zrówno-
ważonego rozwoju, nie ograniczając jej 
do fasadowych gestów i działań pozor-
nych. Dotyczy to zwłaszcza marek i biz-
nesu w ogólnym tego słowa znaczeniu, 
bo właśnie tutaj, na osi marka-konsu-
ment, leży największy potencjał zmiany 
zachowań i wzajemnego, pozytywnego 
wpływu. Marki, transformując swój 
model biznesowy, budują mechanizmy, 
które powinny wpływać na zmianę 
zachowań i stylu życia. A odbiorcy, 
czyli konsumenci, stają się zaczynem 
dla dalszej odpowiedzialnej zmiany 
modeli biznesowych w kierunku coraz 
lepiej wdrażanych działań w zakresie 
zrównoważonego rozwoju.

Oczywiście, czasem pada pytanie, po 
co w ogóle sustainability. No cóż, mo-
tywacje stojące za wejściem na ścieżkę 
sustainability są często bardzo złożone, 
osobiste i bardzo różnorodne. Tworze-
nie długiej listy powodów, dla których 
tak wiele osób, grup i społeczności dąży 
do tego celu, wydaje się nierealistyczne. 
Choćby właśnie z powodu dynamiki 
i złożoności tego obszaru.
Jednak dla większości ludzi susta-
inability powinno się sprowadzać do 
przyszłości, którą zostawiamy (a raczej 
chcemy zostawić) przyszłym pokole-
niom.
Sustainability  jako wartość podzie-
la wiele osób i organizacji na całym 
świecie, które demonstrują tę wartość 
w swojej polityce, codziennych dzia-
łaniach i zachowaniach. To jednostki 
odegrały ważną rolę w rozwoju naszych 
obecnych warunków środowiskowych 
i społecznych. Współczesny człowiek 
i przyszłe pokolenia muszą tworzyć 
rozwiązania zgodne z filozofią susta-
inability i dostosowywać sposób, w jaki 
pracujemy, tworzymy, konsumujemy 
i żyjemy, do tej filozofii. To dzisiaj jest 
jedynym warunkiem przetrwania na-
szego środowiska i istnienia naszej cy-
wilizacji.
Tak szeroko rozumianym sustainabi-
lity zajmujemy się właśnie w Susta-
inable Brands. Od inspiracji i pomocy 
w zdefiniowaniu wyzwań przez badania 
rynkowe aż do pomocy w realizacji 
działań w zakresie docelowej transfor-
macji i komunikacji etapów tej drogi 
odbiorcom marek.
Wart podkreślenia jest fakt, że dzi-
siejsze marki zdają sobie sprawę, że 
wczorajsze najlepsze praktyki nie 
są już gwarancją sukcesu. Wiedzą, 
że podejmowanie i wprowadzanie 
innowacji w związku z pilnymi wy-
zwaniami społecznymi i środowisko-
wymi, przed którymi stoi rosnąca 
populacja na ograniczonej planecie, 
jest kluczem do zapewnienia lojal-
ności klientów, talentów i rozwoju 
na przyszłość.

Wspólnie z ponad 80 największymi 
markami stworzyliśmy globalną ini-
cjatywę Brands For Good, która ma 
na celu wykorzystanie siły naszego 
wspólnego wpływu na markę, czyniąc 
zrównoważony styl życia dostępnym, 
inspirującym i satysfakcjonującym. 
W tym obszarze kluczowa jest bezu-
stanna interakcja z konsumentami, 
której efektem są i będą zmiany postaw 
i zachowań na dużą skalę. Kluczem 
jest tu wiarygodna zmiana modelu 
biznesowego, bo bez tej zmiany i jej 
przejawów niemożliwe jest wywiera-
nie skutecznego wpływu na postawy 
odbiorców. Konsument przyszłości jest 
i będzie konsumentem wyposażonym 
we wszystkie instrumenty weryfikacji 
uczciwości i zaangażowania marek 
w zmianę, która będzie dobra dla świa-
ta i ludzi. I jakkolwiek by to brzmiało 
górnolotnie – siłą nabywcy jest jego 
portfel. Na wiosnę 2022 r. mieliśmy 
próbkę tej siły, gdy opustoszały sklepy 
Auchan czy Leroy-Merlin. Dlatego 
tak ważne jest systemowe i osadzone 
głęboko w etyce liderów podejście do 
rzeczywistej (a nie udawanej) trans-
formacji w obszarze zrównoważonego 
i odpowiedzialnego rozwoju.
Marki mają tę siłę i nie mają alternaty-
wy. Wyzwaniem bowiem jest nie tylko 
nasza egzystencja jako gatunku, lecz 
także w krótkoterminowej perspek-
tywie zdolność przetrwania marek 
i biznesu.
Partnerzy SB Brands for Good reprezen-
tujący najlepsze światowe marki połą-
czyli siły, aby stworzyć ramę innowacji 
własnych narzędzi, badań, warsztatów 
i przemyślanego przywództwa, aby 
zintensyfikować postęp marek w kie-
runku uczynienia bardziej pożądanym 
zrównoważony styl życia.
Sustainable transformation, czyli rze-
czywiste budowanie modelu opartego 
na zrównoważonym rozwoju, to długa 
i wymagająca droga tworzenia czegoś, 
co coraz częściej nazywamy marką 
regeneracyjną. A stąd bardzo blisko 
do idei konserwacjonizmu. n

Tomasz Pawlikowski

Jest pionierem marketingu 
i komunikacji w Europie Środkowo- 

-Wschodniej. Członek zarządów 
Publicis Worldwide, Leo Burnett, 
Saatchi & Saatchi, NURUN. Analityczny, 
innowacyjny, zawsze myślący 
nieszablonowo. Jest absolwentem 
psychologii, zarządzania, MBA i Executive 
Business Coaching. Wieloletni szef 
i twórca Grupy Publicis w regionie Europy 
Środkowo-Wschodniej. Obecnie angażuje 
się w niekomercyjne przedsięwzięcia na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. Swoją 
wiedzą managerską i marketingową 
wspiera idee propagowane przez 
Sustainable Brands jako członek 
International Board. Wprowadzenie 
Sustainable Brands do Polski i całego 
regionu traktuje jako najważniejsze 
wydarzenie w swojej długiej karierze.
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tworzą

KoAnn Skrzyniarz, twórczyni globalnej sieci i platformy oraz CEO Sustainable Brands 
Worldwide, w rozmowie z „Managerem” mówi o roli marek we współczesnym świecie oraz 
o długofalowych korzyściach wynikających z realizacji zasad zrównoważonego rozwoju 

Unilevera wynika, że marki, które jasno 
przedstawią swoje referencje w zakre-
sie zrównoważonego rozwoju, mogą 
zyskać około 12 bln dol., odpowiadając 
na oczekiwania konsumentów w tym 
obszarze. 

Co według pani powstrzymuje marki 
przed odważniejszym zaangażowaniem 
w ten proces? 
Sustainable Development Commission, 
która działa w Dallas od 2016 r., ale 
i konwencja paryska również wymie-
niają kwotę 12 bln dol. A to dowodzi, 
że – niezależnie od motywacji – z czysto 
biznesowego powodu warto podjąć 
działania na rzecz zrównoważonego 
rozwoju. Istnieje jednak wiele czynni-
ków, które powstrzymują ten proces. 
Chodzi o zrozumienie możliwości, ja-
kie daje zaangażowanie na rzecz CSR 
lub sustainability. Świadomość tych 
elementów dopiero zaczyna docierać 
do kadry zarządzającej i inwestorów. 
Dzieje się to stanowczo zbyt wolno. 
Tymczasem konsumenci są zdezo-
rientowani, chcą uczestniczyć w tym 
procesie, widzieć pozytywne zmiany. 
Co gorsza, nie rozumieją, co je po-
wstrzymuje. 

Jak więc zmienić sposób myślenia 
liderów organizacji? Dotarcie do po-
ziomu C-Suite jest w tym przypadku 
decydujące...
To fundamentalna kwestia. Praca, 
którą wykonujemy, ma na celu trans-
formację biznesową, a jej sukces zależy 
od zaangażowania wszystkich inte-
resariuszy. Jedną ze spraw mających 
kluczowe znaczenie dla przyszłości 
planety jest potrzeba spojrzenia w spo-
sób bardziej systemowy na to, jak 
reagować na wyzwania, przed którymi 
stoimy w dzisiejszym świecie. Jest to 
trudne, ponieważ liderzy nadal sto-
sują metody, które były skutecznym 
sposobem tworzenia wartości w po-
przednim stuleciu. Większość modeli 
biznesowych to nadal modele Cartera 
czy Portera, a one nie uwzględniały 

Dzisiaj konsumenci oczekują, że marki 
nie tylko będą siłą napędową zmian 
społecznych i środowiskowych, lecz 
także aktywnie zaangażują się w dzia-
łania na rzecz społeczeństwa i planety. 
Sustainable Brands pomaga liderom 
reagować na wyzwania środowiskowe 
i społeczne w taki sposób, aby sty-
mulować innowacyjność i podnosić 
wartość marek.
Sustainable Brands powstał w 2006 r., by 
wspierać nadchodzące zmiany, których 
długofalowym efektem miał być nowy, 
zrównoważony model biznesu. Dostrze-
galiśmy wówczas wiele nabierających 
znaczenia czynników rynkowych, takich 
jak ograniczoność zasobów, ocieplenie 
klimatu, nierówności społeczne i rosnąca 
rola Internetu. Określiliśmy też nasze 
podstawowe zadanie – zmianę narra-
cji dotyczącej tych tendencji nie tylko 
w USA, lecz także w skali całego świata.

Dziś marki znacząco zwiększyły zain-
teresowanie praktykami dotyczącymi 
zrównoważonego rozwoju. 
W ciągu ostatniej dekady nastąpiła 
ogromna zmiana. Z niedawnych badań 

OGROMNĄ NASZĄ 
SIŁĄ JEST OBECNOŚĆ 

NA WSZYSTKICH 
KONTYNENTACH 

I WSPÓŁPRACA 
Z PRAWIE WSZYSTKIMI 

NAJWAŻNIEJSZYMI 
I NAJWIĘKSZYMI 

MARKAMI NA ŚWIECIE 
ORAZ UNIKALNY 

DOSTĘP DO TEGO, CO 
SIĘ DZIEJE W RAMACH 
ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU – 
NAJNOWSZYCH 

TRENDÓW I DOBRYCH 
PRAKTYK

zmian, które następują w naszym 
środowisku. I dzisiaj nie są już sku-
teczne, jeśli w odpowiedzialny sposób 
mają zaadresować zmiany społeczne 
i klimatyczne... więc naprawdę trzeba 
dotrzeć do top managerów i liderów 
marek. 

A to oznacza zmianę filozofii działa-
nia firm. 
Od początku podkreślamy, że ko-
nieczne jest przedefiniowanie poję-
cia marki. W czasach przed Interne-
tem nie było to szczególnie ważne 
w wewnętrznych działaniach firm, 
ale w dzisiejszym świecie marka jest 
czymś innym. Musi rozumieć, czym 
jest, co robi i jak to robi. Oznacza to, 
że musi istnieć integralność między 
wszystkimi elementami składającymi 
się na postrzeganie marki – modelem 
biznesowym, doborem materiałów 
i opakowań, sposobem funkcjonowa-
nia łańcucha dostaw, normami i za-
chowaniami na wszystkich szczeblach 
firmy. W przeciwnym razie konsu-
menci błyskawicznie dostrzegają brak 
integralności i nie wierzą w kierowa-
ny do nich przekaz. A to w dłuższej 
perspektywie działa na szkodę marek 

i może je w przyszłości wręcz wyeli-
minować z rynku.

Kiedyś powiedziała pani, że w zrówno-
ważonym rozwoju nie chodzi o ratowa-
nie planety, ale o ratowanie ludzkości. 
To bardzo mocne stwierdzenie, które 
wymaga rozwinięcia.
Chodzi mi o to, że na koniec dnia kwe-
stie środowiskowe stają się kwestiami 
ludzkimi. Faktem jest, że zanieczysz-
czenia środowiska i kurczące się zasoby 
oraz zmiany klimatyczne, których do-
świadczamy z coraz większą intensyw-
nością, wpływają na naszą zdolność do 
utrzymania się jako gatunek. Musimy 
zrobić natychmiast zdecydowany krok 
do przodu, by powstrzymać negatywne 
zmiany. Słowem, powinniśmy naprawić 
planetę, jeśli nawet nie wszyscy ludzie 
rozumieją, że to ona utrzymuje gospo-
darkę, a także nas jako ludzi.

Od czego powinniśmy zacząć, jeśli 
jeszcze tego nie zrobiliśmy? 
Wszystko, co dotyczy zrównoważonego 
rozwoju, jest elementem większej ca-
łości. Łączą się z tym takie kwestie, jak 
migracja i nierówność dochodów wy-
wołujące niepokoje społeczne. Zmiany 
klimatyczne wpływają na zdolność 
do wyżywienia społeczeństwa, susze 
powodują migracje i presję, która wy-
wołuje wojny czy tendencję do napę-
dzania protekcjonizmu. Wszystkie te 
procesy są skomplikowane, a zarazem 
połączone. Musimy więc skupić się na 
przyszłości i nauczyć myśleć bardziej 
systemowo o wyzwaniach współcze-
snego świata. 

Zmiany klimatyczne mają poważny 
wpływ na biznes. 
Dzieje się tak w wielu branżach. Global-
ne marki, z którymi współpracujemy, 
takie jak Mars lub Nestle, uzależnione 
są od dostępności kakao. Nie chodzi tu 
tylko o źródła pochodzenia i łańcuchy 
dostaw, ale też uwarunkowania spo-
łeczne i środowiskowe. Takie przykłady 
można by mnożyć. 

Marki
lepszy świat

KoAnn Skrzyniarz
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Podkreśla pani, że marki powinny 
postrzegać działania na rzecz sustaina-
bility nie jako dodatkowy wydatek, ale 
ważny element strategii biznesowej? 
Są dwie zasadnicze kwestie, nad który-
mi pracujemy, aby na nowo je określić. 
Pierwszą jest definicja marki, a druga 
to definicja zrównoważonego rozwoju. 
Odpowiednia reakcja na wyzwania spo-
łeczne i środowiskowe stanowi szansę na 
fundamentalny wzrost pod warunkiem 
właściwego usystematyzowania priory-
tetów. Ogromna liczba badań, którymi 
dysponujemy, pokazuje, że konsumenci 
właśnie na to czekają i takimi kryteriami 
będą się kierować, głosując swoimi port-
felami. Marki muszą też odpowiedzieć 
na kolejne wyzwanie, bo dzisiaj wysoko 
wykwalifikowani specjaliści coraz czę-
ściej szukają pracy wyłącznie w firmach, 
które są zaangażowane w generowanie 
prawdziwych wartości, a nie tylko na-
stawione na zwiększanie przychodów 
i potrafią to kandydatom udowodnić. 
Zysk powinien być pochodną tworzenia 
wartości, a nie głównym celem. 

Nadal istnieje pewien sceptycyzm 
co do tego, że strategie biznesowe 
uwzględniające zasady zrównoważo-
nego rozwoju prowadzą do wzrostu. 
Sądzę, że ma na to wpływ stary mo-
del mentalny, rodzaj akademickich 
ram, w których uczono nas działać. 
Nadal osadzonych w modelach biz-
nesowych lat 60. i 70. Niektóre kręgi 
cechuje nieuleczalna krótkowzrocz-
ność. A przecież istnieje coraz więcej 
dowodów na to, że firmy i marki rosną 
dzięki skupieniu się na prawdziwym 
celu, a nie tylko na zysku. Z kolei po-
rażki pochodzą ze starego świata, są 
skutkiem niewłaściwego podejścia do 
współczesnych problemów. 

W ramach Sustainable Brands od kilku 
lat rozwijacie inicjatywę Brands for 
Good. Proszę opowiedzieć o jej celach 
i korzyściach dla marek. 
Jest to projekt, który wpisuje się 
w szerszy kontekst pracy polegającej 

na tworzeniu mapy drogowej trans-
formacji marek. Powinna ona pełnić 
podobną funkcję do Gwiazdy Pół-
nocnej, która prowadziła żeglarzy. 
Jedną z kluczowych cech prawdziwie 
zrównoważonej marki przyszłości po-
winno być wykorzystanie jej wpływu, 
żeby pomóc we wprowadzeniu zasad 
sustainability w społeczeństwie i nie 
tylko wpływać na zmianę zachowań, 
lecz także mieć dobitny wpływ na styl 
życia. Brands for Good w stu procen-
tach koncentruje się na wykorzystaniu 
takich właśnie możliwości marek. Po 
to rozwinęliśmy autorskie metodologie 
i narzędzia oraz prowadzimy globalne 
badania, by zamykać lukę między in-
tencjami a rzeczywistym działaniem. 
Z naszych badań jasno wynika, że 
konsumenci pragną zrównoważonego 
życia, ale nie wiedzą, jak tego dokonać. 
Wprawdzie mają zaufanie do tego, co 
marki do nich mówią, ale generalnie 
brakuje im rzetelnej informacji. Po-
trzeba jeszcze wiele pracy, by pomóc 
im w zmianie zachowań i utrwaleniu 
zrównoważonego stylu życia. Ogromną 
rolę odgrywa tu transformacja marek, 
ale to firmy jako pierwsze muszą zmie-
nić swoje nawyki, stawiając w centrum 
swoich celów pojęcie dobrego życia 
w przyszłości.

Jak marki reagują na tę propozycję 
BFG? 
80 globalnych firm z pierwszej setki 
rankingu „Forbesa”, które są częścią 

rosnącej sieci naszej organizacji, ro-
zumieją, że zrównoważony rozwój 
to droga do przyszłości. Przejawiają 
ogromny entuzjazm dla przemierza-
nia jej wspólnie – jako globalna ko-
alicja marek. Wiedzą, jak korzystać 
z proponowanych przez nas narzędzi. 
Wspólnie pracujemy nad tym, jak rede-
finiować cele biznesowe i określić, na 
czym ma polegać dobre życie w zrów-
noważonym środowisku. Wymiana 
doświadczeń pomiędzy nimi ma tu 
kapitalne znaczenie. Marki świado-
me zdają sobie bowiem sprawę, że 
nie działają w izolacji, a progresywne 
korelacje pomiędzy nimi tworzą siłę 
wpływu na świat, w którym żyjemy. 

Wspomniała pani o mapie drogowej 
transformacji marek. Proszę rozwi-
nąć ten temat i opowiedzieć o innych 
kluczowych elementach tego procesu, 
a także o tym, w jaki sposób przynosi 
on korzyści markom.
Brakowało do tej pory kompleksowego 
wzoru, dobrego przykładu, czym jest 
zrównoważona marka, i zrozumienia, 
że nie jest to tylko chwyt marketingowy. 
Opracowaliśmy proste i zrozumiałe 
narzędzie oceny, które definiuje pięć 
podstawowych cech zrównoważonej 
marki. Podstawowe kryterium dotyczy 
tego, czy dla marki cel jest ważniej-
szy niż zysk. Kolejne ważne pytania 
brzmią: „Czy marka wykorzystuje swoją 
siłę, aby zmienić styl życia i system 
wartości?”, a także „Czy stara się stwo-
rzyć model biznesowy, który nie jest 
kompromisem polegającym na po-
zytywnym działaniu w jednej sferze 
kosztem drugiej?”. Bardzo ważne jest też 
powołanie zarządów firm, które będą 
działały na rzecz realizacji nadrzędnego 
celu, a nie doraźnych korzyści. Pro-
ces zmian powinien podlegać ocenie, 
stworzyliśmy więc mapę dojrzałości, 
czyli realizacji poziomu każdego z tych 
zadań, by pomóc firmom zrozumieć, 
co jeszcze muszą robić, aby przejść 
od etapu konwencjonalnego biznesu 
do poziomu zrównoważonej marki. 

Kluczowym elementem jest deklaracja 
wejścia na drogę transformacji poparta 
konsekwentnymi działaniami. To długa 
podróż, wymagająca konsekwencji 
i zaangażowania. My na tej drodze 
jesteśmy przewodnikiem i oferujemy 
wsparcie na każdym etapie.

Zakładam, że marki kierujące się mapą 
drogową potrzebują jasnych kryteriów, 
by mierzyć swoje postępy. 
Przyglądamy się od dawna tym pro-
cesom i istnieje wiele metod oceny, 
ale żadna z nich nie jest prawdziwie 
holistyczna. Uznaliśmy, że naszą rolą 
powinno być skonsolidowanie i zsyn-
tetyzowanie wszystkich tych doświad-
czeń, a następnie uproszczenie ich 
w taki sposób, by mogły być użyteczne 
w praktyce transformacji. Stąd pomysł 
mapy drogowej, która uwzględnia całą 
różnorodność działań na rzecz zrów-
noważonego rozwoju, a jednocześnie 
jest elastyczna i pomaga markom w wy-
borze właściwego kierunku przemian. 
Zmiany te mogą mieć rzeczywisty 
wpływ na świat. Należy przy tym pa-
miętać, że patrząc z punktu widzenia 

konsumentów, każda z osobna może 
przyczynić się do ratowania świata po-
przez dodanie swych starań do działań 
innych ludzi.

Jakie są przeszkody, które członkowie 
SB muszą usunąć, aby spełnić ocze-
kiwania dotyczące bardziej zrówno-
ważonych rozwiązań biznesowych? 
Trzeba zacząć od przezwyciężenia 
starych modeli mentalnych i zako-
rzenionych nawyków, by nauczyć się 
systemowej kooperacji w dziedzinie 
marketingu zrównoważonego rozwo-
ju i innowacji. To, co jest budujące, 
to rzeczywista chęć współpracy ze 
strony marek, które zdają sobie spra-
wę, że pewnych zmian systemowych 
nie będą w stanie dokonać same. 
W związku z tym muszą porzucić 
dotychczasowy sposób postrzegania 
świata jako środowiska wrogiego 
i konkurencyjnego. Części z nich już 
się to udało. Widzimy gotowość do 
podążania w tym kierunku, co dobrze 
rokuje na przyszłość. My ze swej 
strony zapewniamy ciągłe wsparcie 
i dostęp do aktualnej wiedzy.

Nie każdy musi więc szukać własnej 
drogi w dziedzinie zrównoważonego 
rozwoju... 
Członkostwo w SB bardzo to ułatwia. 
Zapewniamy dostęp do mapy drogowej 
transformacji, doradztwo i bogate zasoby 
unikalnej wiedzy. Dzięki temu marki 
mogą zbudować lepszy kontakt z konsu-
mentami, zdobywając ich zaufanie. Duże 
znaczenie ma też zdolność przyciągania 
nowych talentów i wyspecjalizowanych 
pracowników. Innowacje środowisko-
we i społeczne mogą być rozwiązaniem 
większości wyzwań nowoczesnej gospo-
darki. Ogromną naszą siłą jest obecność 
na wszystkich kontynentach i współpra-
ca z prawie wszystkimi najważniejszymi 
i największymi markami na świecie oraz 
unikalny dostęp do tego, co dzieje się  
w ramach zrównoważonego rozwoju – 
najnowszych trendów, dobrych praktyk. 
Polska dołączyła do naszego grona w tym 
roku i razem z Tomaszem Pawlikowskim 
i jego zespołem budować będziemy naszą 
obecność nie tylko w Polsce, lecz także 
w całym regionie. n

rozmawiał Ken Beaulieu

 PRACA NA RZECZ 
ZRÓWNOWAŻONEGO 

ROZWOJU,  
KTÓRĄ WYKONUJEMY, 

MA NA CELU 
TRANSFORMACJĘ 

BIZNESOWĄ,  
A JEJ SUKCES ZALEŻY 
OD ZAANGAŻOWANIA 

WSZYSTKICH 
INTERESARIUSZY
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Ostatnio głośno było o Clovinie za sprawą 
waszej niezwykłej kampanii reklamowej.
Zaangażowaliśmy się w kampanię doty-
czącą substancji endokrynnie czynnych. 
Jest to grupa ponad 800 różnego rodzaju 
składników, które potencjalnie zagra-
żają rozwojowi układu hormonalnego, 
w szczególności u dzieci. Szkodliwość 
tych substancji została stwierdzona 
10 lat temu. Europejskie Towarzystwo 
Endokrynologiczne bije na alarm ze 
względu na ich obecność w produktach 
konsumenckich. Część z nich już została 
zakazana, na przykład przy produkcji 
butelek dla niemowląt, ale wciąż można 
je stosować w kosmetykach i chemii go-
spodarczej, których codziennie używa-
my, mogą więc przenikać do ludzkiego 
mleka. Nasza inicjatywa polegała na tym, 
żeby problem ten głośno zakomuniko-
wać i dać konsumentom sposobność 
do zapoznania się z tym tematem. We 
Francji, w Belgii i Holandii wprowa-
dzone zostały już narodowe programy 
chroniące przed tymi substancjami. 

Wybraliście niezwykłą metodę przypo-
mnienia o szkodliwości ED.
Z okazji Dnia Matki posłanki do Par-
lamentu Europejskiego otrzymały 
niezwykły prezent. Były to buteleczki 
niezwykłych perfum „My first poison” 
zawierających dawkę toksyn znalezio-
nych w ludzkim mleku. Do stworzenia 

nie może 

Bartosz Woźnicki, Sales & Marketing Board Member w Clovin Group, o zaangażowaniu firmy 
we wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju, kampanii przeciw stosowaniu substancji 
czynnych hormonalnie, a także o pomocy udzielanej walczącej Ukrainie 

zapachu wykorzystaliśmy dawkę szko-
dliwych substancji, jakie dziecko może 
spożyć z mlekiem matki w ciągu 6 mie-
sięcy karmienia. Tworząc zapach, skorzy-
staliśmy z danych Komisji Europejskiej 
zawartych w „Risk Assessment Report”. 
Projekt ten zrealizowaliśmy we współpra-
cy z agencją FCB & the Milkman, której 
przedstawicielki Małgorzata Drozdowska 
i Agnieszka Klimczak od końca ubiegłego 
roku wspierają nas w budowaniu strategii 
marketingowej. To właśnie one zapropo-
nowały wyprodukowanie niezwykłych 
antyperfum, które, paradoksalnie, mają 
całkiem przyjemny zapach... Kampania 
przyniosła dobre efekty. Europarlamen-
tarzystka ze Szwecji podniosła temat ED 
na posiedzeniu Komisji Europejskiej. 
Bardzo nas ucieszył silny odzew ze stro-
ny mediów branżowych, na czym nam 
bardzo zależało. Co ciekawe, najpierw 
zareagowały światowe media, a dopiero 
potem krajowe. Po czterech dniach kam-
pania Editors Choice została pokazana 
w najważniejszym światowym medium 
marketingowym, amerykańskim „Ad 
Age”, brytyjski „Campaign” uznał ją za 
kampanię dnia. Publikacje ukazały się też 
w Australii, Azji i krajach europejskich. 
Nadal będziemy przypominać o szko-
dliwości substancji ED – co istotne, nie-
obecnych w naszych produktach. Zależy 
nam na tym, by tak jak w przypadku 
papierosów uświadomić konsumentom, 

na czym polega zagrożenie. Na opakowa-
niach powinna znajdować się informacja, 
czy zawierają one substancje ED. 

Clovin to polska firma, której sukces 
stanowi nie tylko ekspansja zagraniczna, 
lecz także godne szerokiej popularyzacji 
zaangażowanie w dziedzinie zrówno-
ważonego rozwoju.
Rzeczywiście, działamy na kilku eu-
ropejskich rynkach. Warto jednak 
przypomnieć, od czego zaczynaliśmy. 
Spółka powstała w 1995 r., założył ją 
Włodzimierz Żanowski wspólnie z ro-
dziną – profesjonalnymi chemikami. 
Zamysł był taki, żeby tworzyć produkty 
dobre dla konsumentów i bezpieczne 
dla środowiska. W początkowym okresie 
odbiorcami były firmy z sektora prania 
profesjonalnego, obsługujące szpitale 
i wojsko. A to oznaczało, że formulacje 
środków do prania – czyli mieszaniny 
chemiczne – musiały spełniać wszystkie 
wymogi związane z tym, by pościel, 
fartuchy czy bielizna chirurgiczna były 
wolne od bakterii, drobnoustrojów i wi-
rusów, czyli zdezynfekowane. Tak więc 
już na wstępie firma musiała mierzyć 
się z wysoko postawioną poprzeczką, 
jeśli chodzi o jakość produktów. Co wię-
cej, musiała spełnić wymogi stawiane 
wyrobom medycznym, wymagającym 
specjalnych certyfikatów i urzędowej 
rejestracji. Żeby zilustrować, na czym 

DZIAŁANIE 
W DZIEDZINIE 

ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU, 

ROZWIJANIE FIRMY 
PRZYJAZNEJ DLA 
KONSUMENTÓW 

I ŚRODOWISKA JEST 
FUNDAMENTEM 

FUNKCJONOWANIA 
SPÓŁKI. 

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ TO DZIŚ 

MODNE OKREŚLENIE, 
ALE TO NASZA 

FIRMA BYŁA JEDNĄ 
Z PIERWSZYCH NA 
POLSKIM RYNKU, 

KTÓRA POSTAWIŁA 
SOBIE TAKI  

WŁAŚNIE CEL

Firma
być obojętna 
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polegają różne wymogi, warto wspo-
mnieć, że pracownicy specjalistycznych 
pralni zostali objęci grupą zerową szcze-
pień covidowych. Pościel wyprana przy 
użyciu naszych środków jest wykorzysty-
wana przy operacjach. Gdy odbywa się, 
na przykład, zabieg na otwartym sercu, 
wszystko musi być nieskazitelnie czyste.

Jak łatwo się domyślić, doświadczenia 
te Clovin wykorzystał, tworząc ofertę 
produktów dla konsumentów deta-
licznych. 
Związaną z tym jakość docenili odbiorcy 
z wielu krajów. Poza Polską działamy 
w Niemczech, Holandii, we Włoszech, 
w całym regionie CEE oraz w Ukrainie. 
Sprzedajemy proszki i żele do prania, 
również w formie kapsułek. W naszej 
ofercie są też inne kategorie produktowe 

– środki do ręcznego zmywania naczyń, 
zmywania maszynowego, a także do 
czyszczenia powierzchni i dezynfekcji. 

Jak poradziliście sobie podczas pan-
demii?
Lockdown oznaczał dla nas presję su-
rowcową i zaburzenia łańcucha dostaw. 
Do produkcji środków dezynfekujących 
potrzebne są ogromne ilości alkoholu, 
którego zaczęło brakować. Także dziś sen 
z powiek spędza nam myślenie o tym, 
skąd na czas pozyskać określone surowce 
– o właściwej czystości i z odpowiedniego 
kierunku, ponieważ kwestie geopolitycz-
ne mają dla nas znaczenie. 
Paradoksalnie czas COVID był dla nas 
też impulsem rozwojowym, pokazują-
cym elastyczność firmy. Współpracując 
przez długie lata ze szpitalami, mieliśmy 

w pełni przygotowane linie, które można 
było przeznaczyć pod produkty do de-
zynfekcji. Kiedy wystąpiła pierwsza fala 
COVID i pojawiło się ogromne zapotrze-
bowanie na środki dezynfekcyjne, Clovin 
był jednym z kluczowych producentów 
na polskim rynku. Wspieraliśmy ratow-
ników i szpitale wszędzie tam, gdzie tych 
środków brakowało. Uruchomiliśmy 
program „Niewidzialna ręka”, nawiązu-
jący do znanej harcerskiej akcji. Każdy 
DPS lub szpital, który nie mógł pozyskać 
środków dezynfekcyjnych, otrzymywał 
je od nas za darmo. 

Media dostrzegły wasze zaangażowanie 
w pomoc Ukrainie. 
Podczas wojny „Niewidzialna ręka” do-
czekała się drugiej edycji. Szczęśliwie 
nasz ukraiński zakład, zlokalizowany 

w obwodzie sumskim, w mieście Szostka, 
w północno-wschodniej części kraju, 
przetrwał bombardowania. To, co się tam 
dzieje, dotknęło nas już pierwszego dnia 
konfliktu. Teren, na którym działamy, 
został otoczony przez Rosjan, którzy 
jednak się wycofali. Obecnie dostarcza-
my środki dezynfekcyjne wszędzie tam, 
gdzie są one potrzebne. 

Clovin zaczynał jako spółka rodzinna, 
żeby przekształcić się w firmę między-
narodową.
Od 2020 r. mamy większościowego part-
nera – fundusz Avallon. Jest to partner, 
który myśli o rozwoju biznesu podob-
nie jak my, wspierając nasze działania 
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, 
rozwijania firmy przyjaznej dla konsu-
mentów i środowiska. A jest to fundament 
funkcjonowania spółki. Zrównoważony 
rozwój to dziś modne określenie, ale to 
nasza firma była jedną z pierwszych na 
polskim rynku, która postawiła sobie 
właśnie taki cel działania. Pracowałem 
dla wielu różnych korporacji globalnych, 
od zawsze analizując globalne trendy, 
które na przestrzeni lat się pojawiały. 
W pierwszej dekadzie XXI w. uwidocznił 
się temat zero waste, który przekształcił 
się w widoczny trend w Stanach Zjedno-
czonych i w Europie Zachodniej. Działo 
się to jednak w sferze społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. W przypadku Clo-
vinu zrównoważony rozwój to praktyka 
biznesowa, na którą od początku stawia 
obecny prezes firmy Arkadiusz Żanowski, 
syn założyciela firmy. Postanowił on zbu-
dować biznes, który nie tylko ma dobre 
i zdrowe produkty, lecz także wytwarza 
je w taki sposób, by firma była niezależna 
energetycznie i nie szkodziła środowisku. 
Plan ten jest realizowany od początku lat 
dwutysięcznych. Oznaczało to potężne in-
westycje, a także wyrzeczenia finansowe. 
W przypadku Clovinu ważne jest myślenie 
w długim horyzoncie czasowym, a nie 
krótkoterminowe zyski. Z punktu widze-
nia filozofii zrównoważonego rozwoju 
postawienie takiej ambicji i konsekwencja 
w jej wdrażaniu to prawdziwy ewenement 
na polskim rynku. Dziś, w dobie kryzysu 

energetycznego i coraz istotniejszej roli 
ESG w strategii, coraz więcej firm zauwa-
ża, że to był właściwy kierunek. 

Co w praktyce Clovinu oznacza zrów-
noważony rozwój?
Jak wspomniałem, w holistyczny sposób 
traktujemy cały proces produkcyjny. 
Nasz cel to pasywność energetyczna. 
Oznacza to, że w odróżnieniu od fabryk 
bazujących na energii uzyskanej z węgla 
lub gazu od lat rozbudowujemy własne 
farmy fotowoltaiczne, wykorzystując 
całą przestrzeń na dachach. Jeden z na-
szych dwóch zakładów w Czyżewie jest 
pasywny energetycznie, ponieważ całość 
energii, którą produkujemy, wystarcza 
do jego funkcjonowania. Nadal rozbu-
dowujemy fotowoltaikę, a jednocześnie 
rozważamy warianty magazynowania 
energii. Mamy ambicję, by już pod koniec 
2023 r. osiągnąć pasywność obu polskich 
zakładów. Wciąż widzimy mikroskopijne 
obszary, które musimy zoptymalizować 
– rzędu 2–3 proc. zużycia energii, aby 
osiągnąć zerową emisyjność dwutlen-
ku węgla. Przykładowo, część wózków 
widłowych w magazynie wciąż jeździ na 
butle z gazem, które zastępujemy w pełni 
elektrycznymi wózkami ładowanymi 
z własnej elektrowni.
Na rynku europejskim funkcjonuje kry-
terium oceny produktów pod kątem 
ekologiczności. Jest to Ecolabel, certy-
fikat przyznawany produktom, które 
spełniają lub przekraczają te kryteria. 
Obecnie 90 proc. naszych produktów 
spełnia lub przekracza wymogi. W ciągu 
dwóch lat chcemy doprowadzić do tego, 
żeby wszystkie nasze produkty spełniały 
lub przekraczały wymogi certyfikatu. 

Produkcja chemiczna kojarzy się ze 
szkodliwymi odpadami. 
Także tę kwestię udało nam się roz-
wiązać. W naszych instalacjach woda 
krąży w obiegu zamkniętym. Dążymy 
do tego, żeby radykalnie minimalizo-
wać albo wręcz wycofać środki, któ-
re potencjalnie mogą być szkodliwe 
dla środowiska. Kiedyś w proszkach 
do prania stosowane były fosforany. 

W pierwszej dekadzie naszego wieku 
podniesiony został problem, że działają 
one negatywnie na środowisko wodne, 
pobudzając rozwój sinic. Większość firm 
zastąpiła je zeolitem syntetycznym, któ-
ry jest dopuszczony do stosowania. We-
dług badań, do których mamy dostęp, 
może on jednak wpływać negatywnie 
na środowisko przez odkładanie się 
w zbiornikach wodnych. W związku 
z tym wybraliśmy droższe rozwiązanie: 
zastąpiliśmy go innymi składnikami, 
które są bezpieczne dla środowiska. 

Ile osób zatrudnia Clovin?
Około pięciuset, uwzględniając fabryki 
w Polsce i na Ukrainie oraz zagraniczne 
spółki handlowe. Cieszę się, że jestem 
elementem tego zespołu i razem z nim 
wpisuję się w tę niezwykłą historię. 

Nie sposób nie zapytać pana o drogę, 
która doprowadziła pana do Clovinu.
Ukończyłem dwa kierunki studiów – za-
rządzanie i marketing w SGH i i handel 
zagraniczny na Uczelni Łazarskiego. Zdo-
byłem też dyplom w dziedzinie finansów 
Uniwersytetu Walijskiego. Zdobywanie 
doświadczenia zawodowego rozpoczą-
łem już pod koniec liceum, zarówno pra-
cując w firmach prywatnych (farmacja, 
logistyka), jak i zdobywając doświadcze-
nia w sektorze publicznym oraz agen-
cji strategicznej. Pracę związaną stricte 
z biznesem rozpocząłem od programu 
managerskiego w firmie Unilever, z któ-
rą związany byłem blisko dziewięć lat, 
piastując stanowiska w dziale sprzedaży, 
marketingu i trade marketingu, co na-
uczyło mnie holistycznego spojrzenia na 
biznes. W kolejnych latach pracowałem 
w Johnson & Johnson, Tchibo czy Hasbro, 
gdzie odpowiadałem za sprzedaż w regio-
nie Europy Centralnej i Wschodniej. Po 
siedemnastu latach pracy w międzyna-
rodowych korporacjach dołączyłem do 
polskiej firmy Clovin SA, prężnie rozwi-
jającej się w Polsce i za granicą. Jestem 
tu odpowiedzialny zarówno za sprzedaż, 
jak i marketing całej grupy. n

rozmawiał Piotr Cegłowski

Najważniejsze wartości, jakie pan wyznaje? 
Z perspektywy zawodowej lubię i chcę pracować dla organizacji, z której 
wartościami się utożsamiam, przy czym szczególnie ważna jest dla mnie 
kwestia zrównoważonego rozwoju. Przyroda jest dla mnie istotna, gdyż 
pochodzę z wielopokoleniowej rodziny leśników. Byłem wychowywany 
w duchu szacunku do natury, co przekazuję też swojemu synowi. 
Sustainability jest częścią mnie. 

O czym lubi pan dyskutować pozazawodowo? 
Moim hobby jest giełda. Od lat inwestuję w różne spółki i jestem zadowolony 
z efektów. 

Pańskie prywatne pasje? 
Podróże i kultura wina. Rodzinnie eksplorujemy Europę, ale też inne części 
świata – z przyczepą kempingową lub z namiotem. Ważna jest dla nas 
możliwość poznania kultury, lokalnych smaków, kontakt z ludźmi. 

Z kim chciałby się pan spotkać na długą rozmowę, gdyby nie 
istniały żadne ograniczenia? 
Obecna sytuacja polityczna narzuca odpowiedź. Chciałbym spotkać się 
z Billem Gatesem. Choć krąży wokół niego wiele różnego rodzaju legend, 
jest człowiekiem, który przeszedł bardzo ciekawą drogę z poziomu osoby 
zakładającej wielki biznes do działalności charytatywnej. Marzę też 
o rozmowie z Dalajlamą, żeby móc lepiej zrozumieć sposób jego myślenia 
i funkcjonowania w świecie. 

Ostatnio przeczytana książka?
Jest to historia pochodzącego z Polski noblisty Józefa Rotblata, do którego paradoksalnie się nie zawsze przyznajemy... 
Fizyka zaangażowanego w tworzenie bomby atomowej. Zaimponowała mi jego późniejsza działalność i zaangażowanie 
w deatomizację świata. Polecam świetną biografię autorstwa Marka Górlikowskiego „Noblista z Nowolipek”. 

Najważniejsza chwila w pańskim życiu?
Narodziny mojego syna. Kiedy pojawia się dziecko, na zawsze zmienia się los rodzica, który przejmuje pełną 
odpowiedzialność za młodego człowieka, za jego kształtowanie, za to, w jaką stronę pójdzie. 

A
nkieta „M

anagera”

Bartosz Woźnicki
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mobilność bezemisyjną Mercedes opra-
cował już kilka lat temu. Do końca bieżą-
cego roku wszystkie europejskie fabryki 
tej marki będą bezemisyjne. Działający 
od 2019 r. zakład w Jaworze jest tutaj li-
derem w naszym kraju. Prąd do fabryki, 
wybudowanej kosztem miliarda euro, 
dostarcza farma wiatrowa Taczalin. 
Energia cieplna pochodzi z biomasy 
i śladowych ilości gazu. W zakładzie 
pracuje ponad 1500 osób, co powodu-
je niewielkie emisje pośrednie. Firma 
mierzy ślad węglowy za pomocą Green 
Health Calculator CO2, co w naszym 
kraju stanowi wyjątek i wzór godny 
naśladowania. W program ten angażują 
się przedstawiciele wszystkich działów, 

od HR i księgowości do montażu i pro-
dukcji. Jednym z filarów zrównoważo-
nego rozwoju są innowacje, nie tylko 
w technologii, też np. w zarządzaniu 
i organizacji pracy. W Jaworze wpro-
wadzono cały system nagród dla tych, 
którzy potrafią zaproponować nawet 
drobne innowacje w tych dziedzinach. 
Na tym jednak nie koniec. W wyda-
wałoby się typowo męskiej fabryce 
pracuje aż… 46 proc. kobiet, przy świa-
towej średniej Mercedesa na poziomie 
15 proc. Przy budowie zakładu archi-
tekci, wychodząc od przeciętnej liczby 
kobiet w innych zakładach, musieli 
m.in. przeprojektować szatnie i na-
tryski z męskich na kobiece…

Mercedes

Dr Ewa Łabno-Falęcka, dyrektor 
komunikacji korporacyjnej i relacji 
zewnętrznych w Mercedes-Benz 
Manufacturing Poland, opowiada 
o inteligentnej fabryce w Jaworze, 
która działa na zasadach 
Przemysłu 4.0, i o konkretnych 
przykładach zrównoważonego 
rozwoju w branży mobilności

Sustainability, czyli idea 
zrównoważonego roz-
woju, na pewno nie jest 
CSR-em, chwilową mo-

dą czy nawet modelem biznesowym – 
podkreśla Ewa Łabno-Falęcka. – Jest 
to nowy system zarządzania produk-
cją i usługami obecny w każdej ko-
mórce firmy. W niektórych firmach 
funkcjonuje odrębne stanowisko 
climat oficera. W naszej takiego nie 
ma, ponieważ produkcja na zasa-
dach Przemysłu 4.0 jest niezwykle 

kompleksowym procesem i dlatego 
każdy dział i każdy z pracowników 
jest odpowiedzialny za zgodność pro-
cedur i procesów z zasadami ESG. 
Jeżeli miałabym się pokusić o jakąś 
definicję, to powiedziałabym, że jest 
to idea biznesu opartego na oszczęd-
ności zasobów naturalnych, zmie-
rzająca do gospodarki cyrkularnej, 
zarządzanego w sposób równościowy 
i inkluzywny. 
Ambitną strategię dotyczącą zrów-
noważonego rozwoju i przejścia na 

Mercedes, podobnie jak inne firmy, 
odczuł skutki zakłóceń łańcucha do-
staw związane z pandemią i wojną 
w Ukrainie. Pomimo to ustawił sobie 
wysoko poprzeczkę, przestrzegając za-
sad sustainability od samego początku 
łańcucha wartości przez produkcję 
bezemisyjnych samochodów do stu-
procentowego recyklingu.
Koncern aktywnie reaguje na zmiany 
oczekiwań klientów młodego pokolenia 
i oferuje szeroki wachlarz usług typu 
mobility as a service, która zakłada, 
że nie trzeba posiadać samochodu, 
żeby być mobilnym. Mercedes jest też 
liderem jazdy autonomicznej – jako 
pierwsza marka samochodowa osiągnął 
trzeci z pięciu poziomów na drodze 
prowadzącej do pojazdu poruszającego 
się bez udziału kierowcy. 
– Reprezentuję markę premium, która 
jest na rynku od 120 lat i innowację ma 
po prostu w genach – stwierdza Ewa 
Łabno-Falęcka. – Inaczej trudno by jej 
było przetrwać wszystkie burze i za-
grożenia. Niedawno Mercedes ogłosił 
nową strategię pod nazwą Sustainable 
Luxury. Ktoś mógłby powiedzieć, że 
to nietypowy pomysł na trudne cza-
sy – zrównoważony rozwój i luksus. 
Ale chodzi tu o nowoczesny luksus 
w znaczeniu: auto bezemisyjne wy-
produkowane z poszanowaniem zaso-
bów i środowiska za pomocą nowych 
technologii. 
Obserwujemy, jak zmienia się świado-
mość ekologiczna Polek i Polaków. Od 
paru lat obowiązuje zasada, że w sa-
lonach samochodowych obok ceny, 
osiągów i opcji finansowania podawane 
są wartości CO2/km. Na początku nie-
wielu klientów brało te wartości pod 
uwagę. Dziś jest to jeden z najważniej-
szych parametrów uwzględnianych 
przy zakupie auta. Świadomość rośnie 
z każdym dniem. n

W materiale wykorzystaliśmy najważniejsze 
wątki z podcastu Sustainable Brand Book. 

Rozmowę prowadzili Jolanta Zdrzałek, 
zarządzająca polskim oddziałem Sustainable 

Brands, i dziennikarz Kuba Sito. 

120 lat
innowacji

NIEDAWNO MERCEDES OGŁOSIŁ NOWĄ STRATEGIĘ POD 
NAZWĄ SUSTAINABLE LUXURY. CHODZI TU O NOWOCZESNY 
LUKSUS W ZNACZENIU: AUTO BEZEMISYJNE WYPRODUKOWANE 
Z POSZANOWANIEM ZASOBÓW I ŚRODOWISKA ZA POMOCĄ 
NOWYCH TECHNOLOGII
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Motywacje   i zachowania 
konsume ntów

Konsumenci rozumieją, na czym polega ślad węglowy,        ale wciąż mają trudności z powiązaniem go 
z ich własnym wpływem na środowisko

AMERYKAŃSCY KONSUMENCI 
NAJCZĘŚCIEJ DEKLARUJĄ 

PODJĘCIE DZIAŁAŃ 
W ZAKRESIE REDUCE 

WATER AND FOOD WASTE 
(REDUKCJI ZUŻYCIA WODY 

I MARNOTRAWSTWA 
ŻYWNOŚCI), GO CIRCULAR 

(OBIEGU ZAMKNIĘTEGO) 
ORAZ EAT MORE PLANTS 
(WSPARCIA KONSUMPCJI 

WARZYW)
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Autorką trzech tekstów poświęconych centralnym 
zagadnieniom zrównoważonego rozwoju jest 
Kristen Tetrick, Director of Member Operations 
& Product Marketing, Sustainable Brands. 
Od 16 lat specjalizuje się w marketingu, uzyskała 
dyplom MBA w tej dziedzinie. Jest specjalistką 
BFA w projektowaniu graficznym, ma też 
certyfikat holistycznego żywienia roślinnego. 
Jest znaną ekspertką w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu, partnerstwa 
strategicznego i rozwoju marek. 

 Nowe badania przeprowadzone przez Susta-
inable Brands i Ipsos pokazują, jak konsu-
menci odnoszą się do kwestii społecznych 
i środowiskowych oraz przejrzystości w za-

kresie emisji dwutlenku węgla.
W ciągu ostatnich paru lat Sustainable Brands prze-
prowadziło kilka cykli badań, śledząc zmieniające 
się motywacje i zachowania konsumentów oraz to, 
jak rozumieją oni aktualne kwestie społeczne i śro-
dowiskowe, a także w jaki sposób postrzegają marki. 
Dzięki temu marki tworzące SB Brands for Good mogły 
wykorzystać te dane, żeby opracować własne strategie 
konsumenckie i przygotować kreacje marketingowe, 
które uwzględniają zmiany dotyczące ważnych tren-
dów społeczno-kulturowych. 
W badaniu SB Brands for Good, przeprowadzonym 
w grudniu 2021 r. we współpracy z Ipsos, wzięło 
udział 1000 amerykańskich konsumentów. Miało ono 
na celu zmierzenie postępów w rozumieniu zasad 

następnie bezdomność, dostęp do opieki zdrowotnej, 
przemoc z użyciem broni oraz rozpowszechnianie 
fałszywych informacji. Chociaż globalny problem 
środowiskowy znajduje się na szczycie listy, to ba-
dani skoncentrowali się na kwestiach społecznych 
na poziomie społeczności lokalnych. Pokazuje to, 
że marki kierujące się misją i mające cele społeczne 
muszą być liderami w tej dziedzinie, okazując wsparcie 
lokalnym społecznościom. 

Własny ślad węglowy

Ciekawe są wyniki badania dotyczące świadomości 
terminu „ślad węglowy”. Respondenci nie do końca 
rozumieją, jak ich działania wpływają na ślad węglowy. 
Ponad połowa badanych uznała, że największy wpływ 
na ich ślad węglowy ma wszystko, co jest związane 
z energią: zarówno przechodzenie na źródła odna-
wialne, jak i podejmowanie działań mających na celu 
jej oszczędność. Respondenci w ograniczonym stop-
niu rozumieli związek między ich osobistym śladem 
węglowym a tym, co wybierają do jedzenia. Jest to 
obszar, w którym marki związane z branżą spożywczą 
mogą edukować konsumentów na temat pozytywnego 
wpływu zrównoważonych wyborów żywieniowych 
– spożywania większej ilości produktów roślinnych 
pozyskiwanych lokalnie i przyjaznych naturze oraz 
ograniczania marnotrawstwa żywności. 
Zrozumienie intencji i działań respondentów w dziedzi-
nie zrównoważonego stylu życia to ważny impuls dla 
marek do tworzenia kampanii mających na celu zmianę 
nawyków konsumenckich i pokazujących, że działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju są dostępne i mogą 
być inspirujące i satysfakcjonujące.  n

zrównoważonego stylu życia w ramach Dziewięciu 
Zrównoważonych Zachowań. Sondowało też pojmo-
wanie wzajemnych powiązań między kwestiami spo-
łecznymi i środowiskowymi oraz to, jakie konkretne 
problemy konsumenci uważają za priorytetowe, a także 
ich znajomość terminu „ślad węglowy”. 

Od czego zacząć?

Amerykańscy konsumenci najczęściej deklarują pod-
jęcie działań w zakresie Reduce Water and Food Waste 
(redukcji zużycia wody i marnotrawstwa żywności), 
Go Circular (obiegu zamkniętego) oraz Eat More 
Plants (wsparcia konsumpcji warzyw). Porównu-
jąc deklarowane działania przedsiębrane w ramach 
wszystkich Dziewięciu Zrównoważonych Zachowań 
w 2021 r. i w 2020 r., można zauważyć znaczny spadek 
we wszystkich obszarach. Respondenci podejmują 
zrównoważone działania średnio o 17 proc. rzadziej 
niż w poprzednim roku, co może być spowodowane 
ciągłym obciążeniem emocjonalnym i finansowym 
związanym z COVID-19, jak również zmniejszeniem 
wsparcia ze strony rządu. 
Na pytanie o bariery, jakie napotykają, próbując żyć 
w sposób bardziej zrównoważony, podobnie jak w na-
szym badaniu z 2020 r. ankietowani odpowiedzieli, że 
jest to zbyt kosztowne oraz że nie wiedzą, od czego 
zacząć. Oznacza to, że marki powinny inspirować 
i edukować konsumentów w dziedzinie bardziej 
zrównoważonego stylu życia. 
W badaniu poproszono respondentów o uszeregowa-
nie kwestii społecznych i środowiskowych zgodnie 
z tym, które uważają za najważniejsze do rozwiązania. 
Na pierwszy plan wysunęły się zmiany klimatyczne, 

Aby zapoznać się 
z raportem, warto 
odwiedzić stronę 
internetową Brands 
for Good – Socio-
Cultural Trends.fo
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 Marketerzy coraz częściej wykorzy-
stują film jako medium, żeby two-
rzyć narracje, które zmieniają serca 
i umysły, a jednocześnie napędzają 

pozytywną zmianę zachowań konsumentów.
Całe nasze życie jest kształtowane przez różne nar-
racje. Historie, których słuchaliśmy w dzieciństwie, 
pobudzały naszą wyobraźnię, a jednocześnie uczyły 
o przeszłości, pomagając budować nowe doświad-
czenia, ukazując możliwe warianty przyszłości. 

Mamy dziś do czynienia z mieszanką narracji 
wpływających na naszą kulturę. Potrzebne jest 
nam inspirujące przywództwo, aby zjednoczyć 
masy – i to właśnie tutaj mogą wkroczyć marki. 
Marketerzy są nie tylko strażnikami marki, lecz 
także współtwórcami naszej społecznej narracji, 
a przekaz marki ma zdolność do napędzania 
zmian kulturowych. Marki są opowiadaczami 
historii, pomagającymi konsumentom w drodze 
do zrównoważonego życia. Nigdy wcześniej siła 

Historie
Marki mogą 
tworzyć 
własne historie, 
które inspirują 
do działania 
i mają 
pozytywny 
wpływ na ludzi 
i planetę

opowiadanych przez nas historii nie była tak ważna 
i nie kryło się za nią tyle możliwości. 

Subiektywna ocena 
Ocena wpływu opowieści musi być subiektywna, jeśli 
nie ma możliwości zmierzenia jej skuteczności. Branża 
marketingowa dysponuje wieloma narzędziami do mie-
rzenia wszelkiego rodzaju wpływu reklamy na markę 
i potencjału sprzedaży, ale do tej pory nie powstało 
branżowe narzędzie do mierzenia, czy reklama może 
skłonić ludzi do podjęcia działań w ramach celowych 
inicjatyw oraz czy komunikacja może wpłynąć na samą 
markę. Sustainable Brands, we współpracy z partnerami 
korporacyjnymi inicjatywy SB Brands for Good, w tym 
Procter & Gamble, PepsiCo, Visa i Nestlé, opracowała 
narzędzie, które odpowiada na tę potrzebę i jest dostępne 
dla marek ze wszystkich branż. Ad Sustainability Awa-
reness Platform, czyli ASAP, mierzy zdolność reklamy 
do napędzania działań konsumentów w odniesieniu 
do Dziewięciu Zrównoważonych Zachowań, a także 
jej wpływ na ogólną przychylność wobec określonej 
marki. Dzięki badaniom Sustainable Brands tych dzie-
więć zachowań zostało zidentyfikowanych jako te, 
które marki i konsumenci mogą podjąć wspólnie, aby 
stworzyć pozytywną zmianę i napędzić kulturę zrów-
noważonego życia. 

Wskazówki od liderów 

Wnioski płynące z użycia narzędzia ASAP w połączeniu 
z radami znanych liderów ujawniają, że skuteczny 
storytelling może być tworzony przez komunikaty 
reklamowe w wersji filmowej w sposób, który cechuje 
autentyczność, wiarygodność i trafność. A to pozwa-
la markom kreować pozytywne zmiany zachowań, 
zwiększając przychylność ze strony konsumentów.
Nadszedł więc czas, aby marki wyszły poza próby 
zmiany postaw ludzi, a zamiast tego skupiły się na 
wypracowaniu trwałej zmiany zachowań konsu-
mentów. Badania SB Brands for Good pokazują, że 
jedną z głównych przeszkód w prowadzeniu bardziej 
zrównoważonego życia jest brak wiedzy. Jest to 
ogromna szansa dla marek, aby stać się liderami 
w tym zakresie przez inspirację i edukację na te-
mat sposobów, w jakie ludzie mogą się zjednoczyć 
i zachęcić do działania. Na przykład podczas two-
rzenia jakiejkolwiek komunikacji, czy to jednorazo-
wej reklamy, czy w pełni zintegrowanej kampanii, 
uwzględnienie wyraźnego wezwania do działania jest 
najlepszym sposobem na przejście od orędownictwa 

do napędzania realnych działań konsumentów. Kon-
sumenci są otwarci na uczenie się i przyjmowanie 
nowych zachowań. Faworyzują marki, które umieją 
im pokazywać atrakcyjne wzorce. 

Narracje budzą emocje

Marki, które są liderami i umieją zachęcić konsu-
mentów do bardziej zrównoważonego życia, zyskują 
przewagę konkurencyjną. Badania pokazują, że kon-
sumenci chętniej niż kiedykolwiek dotąd słuchają 
o zrównoważonych inicjatywach marek, wspierając 
te, które robią najwięcej dobrego dla ludzi i planety. 
Marki mogą wspólnie wywierać wpływ, który popro-
wadzi społeczeństwo ku zrównoważonej przyszłości, 
rozwijając przekaz reklamowy za pomocą materia-
łów wideo.
O sprawach poruszonych w niniejszym artykule 
traktuje seria SB Brands For Good Excellence in 
Execution. Jest to zbiór podręczników pokazujących, 
jak tworzyć przełomowe kreacje w różnych obszarach 
marketingu, zawierających listę najlepszych praktyk 
i bibliotekę inspirujących przykładów. Poradniki 
zostały stworzone przez partnerów korporacyjnych 
inicjatywy SB Brands for Good, którzy chcieli podzie-
lić się swoimi najbardziej wartościowymi studiami 
przypadków i przemyśleniami na temat tego, co 
uznali za optymalne rozwiązania kreatywne strategii 
marketingowych. n

kreowane
przez marki

BADANIA POKAZUJĄ, 
ŻE KONSUMENCI 

CHĘTNIEJ 
NIŻ KIEDYKOLWIEK 
DOTĄD SŁUCHAJĄ 

O ZRÓWNOWAŻONYCH 
INICJATYWACH MAREK, 

WSPIERAJĄC TE,  
KTÓRE 

ROBIĄ NAJWIĘCEJ 
DOBREGO  
DLA LUDZI  
I PLANETY
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 Wiele lat minęło od czasów, kiedy każdy 
znał z imienia i nazwiska „swojego” 
rzeźnika, krawca lub sklepikarza. 
Dziś otaczają nas megamarkety, za-

kupy online i anonimowe pudełka z żywnością zosta-
wiane pod drzwiami, co trudno kojarzyć z zasadami 
sustainability. 
Badania Brands for Good pokazują, że aż 96 proc. 
amerykańskich konsumentów chciałoby, aby marki 
pomagały im prowadzić bardziej zrównoważony tryb 
życia. Nie dziwi więc, że w ciągu ostatnich czterech 
lat tradycyjna sprzedaż rosła siedmiokrotnie szybciej 
niż masowa. 

W trybie autopilota

Chociaż klienci dążą do tego, by żyć, kupować i za-
chowywać się w sposób bardziej zrównoważony, to 
ich dobre intencje nie zawsze przekładają się na to, 

Między intencją  
a działaniem
Marki i sprzedawcy detaliczni powinni wykorzystywać wspólne możliwości, by wzmacniać 
przynoszące im korzyści partnerstwo, które może wywierać znaczący wpływ na zmianę 
zachowań i preferencji konsumentów

co proponują im handlowcy. Podejmując w sklepach 
decyzje, wbrew własnym interesom często działają 
w trybie autopilota, wybierając tylko to, co wygodne 
i znane. Mogą to zmienić marki i sprzedawcy, łącząc 
siły, by inspirując i edukując, wejść w rolę lidera zmian. 
Dzięki własnym badaniom Brands for Good ziden-
tyfikowało dziewięć najbardziej wpływowych zrów-
noważonych zachowań, które marki i konsumenci 
mogą podjąć wspólnie, aby wesprzeć kulturę zrów-
noważonego życia, a także pogłębić zaangażowanie 
konsumentów w działania marek. Koncentrując się 
na tych dziewięciu zasadach, marki i sprzedawcy 
mogą zyskać przewagę konkurencyjną, pomagając 
kupującym w podejmowaniu decyzji, które przyniosą 
korzyści naszej planecie i społeczeństwu oraz pomogą 
ochronić i zachować zasoby naturalne.

Chwila prawdy

Luka między intencją a działaniem w środowisku de-
talicznym, czas, gdy klienci są w „trybie zakupowym”, 
to chwila prawdy, w której kupujący decydują, co 
kliknąć, co wziąć do ręki, a co dodać do koszyka. Jeśli 
więcej marek i detalistów będzie w stanie zamienić 
swe obowiązki wynikające z ESG na prawdziwe part-
nerstwo napędzające innowacje handlowe, przełoży 
się to na lepsze marże i lojalność klientów. 
Na przykład marka Brita firmy Clorox, produkująca 
wytrzymały, filtrowany dzbanek do wody, będący 
alternatywą dla wody butelkowanej, współpracowała 
z regionalnym sprzedawcą detalicznym Meijer i firmą 
recyklingową TerraCycle. Cel partnerstwa stanowiło 
zwiększenie sprzedaży przez zaangażowanie kupu-
jących i ich społeczności do udziału w programie 

Brands for Good Excellence 
in Execution 

Seria Brands for Good Excellence 
in Execution to zbiór podręczników 
do tworzenia przełomowych kreacji 
w różnych obszarach marketingu, 
w tym lista najlepszych praktyk 
i biblioteka inspirujących przykładów, 
które napędzają działania w zakresie 
dziewięciu najbardziej wpływowych 
zachowań. Przewodniki te zostały 
stworzone przez naszych partnerów 
korporacyjnych, którzy dzielą się 
najlepszymi w swojej klasie studiami 
przypadków i przemyśleniami na temat 
tego, co uznali za optymalne rozwiązania 
kreatywne dla swoich strategii 
marketingowych. 

Retail Activation for Good

Podręcznik przygotowany przez SB Brands for Good pokazuje, 
jak kampanie omnichannel i shopper marketing mogą zostać 
wykorzystane do zachęcenia konsumentów, by wprowadzali 
w życie zasady sustainability. 
Oprócz inspirujących przykładów i licznych case study podręcznik 
zawiera dziesięć kluczowych zasad, którymi marki i detaliści mogą się 
kierować, by lepiej planować, tworzyć, realizować i mierzyć wpływ tego 
typu inicjatywy. Konsumenci głosują swoimi pieniędzmi, wybierając 
zrównoważone produkty, a podręcznik stanowi okazję dla zespołów 
shopper marketingu do prowadzenia działań, które wypełnią lukę 
między intencjami a działaniami w handlu detalicznym. 

recyklingu filtrów i w konkursie na „Ogród z recyklingu” 
dla lokalnej szkoły. Program został zaprezentowany 
w Internecie i w sklepach. Zachęcił konsumentów 
do zachowań zgodnych z zasadami zrównoważonego 
rozwoju, ale też spowodował wzrost sprzedaży i udziału 
w placówkach detalicznych, który przekroczył oczeki-
wania zarówno marki, jak i detalistów. 
Przykładem realizacji zrównoważonego zachowania 
„Be Energy Smart” jest kampania marki Tide należącej 
do Procter & Gamble, zachęcająca do używania zimnej 
wody podczas prania ubrań. Zmniejsza to zużycie energii 
nawet o 90 proc. Oprócz szerokiej kampanii medial-
nej marka zdecydowała się na aktywizację sprzedaży 
detalicznej w ramach partnerstwa z firmami Hanes 
i Walmart. Pierwsza z nich umieściła na swoich ubra-
niach i opakowaniach slogan popularyzujący pranie 
w zimnej wodzie.
Powyższe przykłady to tylko zarys potencjału, jaki mo-
gą osiągnąć marki i detaliści, współpracując ze sobą 
w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. SB Brands for 
Good współpracuje z Grounded World i wybranymi 
partnerami korporacyjnymi, w tym Target, CVS Health, 
The Clorox Company, Procter & Gamble i General Mills, 
żeby stworzyć drugą edycję serii Excellence in Execu-
tion – Retail Activation for Good. n

Kristen Tetrick
Director of Member Operations 
& Product Marketing, 
Sustainable Brands

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: 
sbbrandsforgood.com/excellence-in-execution.fo
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Przetwarzać, 

Sławomir Kowalski, prezes Organizacji Odzysku Opakowań Rebis, o wyzwaniach 
ekologicznych, etycznych i biznesowych, które warunkują zrównoważony rozwój  
na poziomie zarówno indywidualnych nawyków, jak i zasad kierujących firmami

Kierowcy z Kalifornii płacą po 10 zł 
za litr benzyny, chociaż w innych sta-
nach kosztuje ona tyle, co u nas. Nie 
protestują, ponieważ lokalne władze 
przeznaczają te pieniądze na dopłaty 
do zakupu aut elektrycznych.
Bardzo mi się podoba ten sposób my-
ślenia o zrównoważonym rozwoju. Kil-
kuletni pobyt w USA stał się dla mnie 
inspiracją biznesową na całe życie. Po 
powrocie do Polski chciałem zająć się 
czymś, co pozwoli mi połączyć zarabia-
nie na życie z działalnością na rzecz śro-
dowiska. Nikt u nas wówczas nie mówił 
o gospodarce cyrkularnej i zagrożeniach 
związanych m.in. z globalnym ocieple-
niem. Na szczeblu Unii Europejskiej 
dopiero pojawiały się idee, które przy-
brały formę ESG. A przecież już wtedy 
było wiadomo, że jeśli nie wejdziemy 
na drogę sustainability, to czekają nas 
poważne problemy – zarówno w skali 
kraju, jak i całej planety. 

W związku z tym zdecydował się pan 
otworzyć jedną z pierwszych organi-
zacji odzysku opakowań, którą nazwał 
pan Rebis. 
Działam na tym rynku od 20 lat. Skorzy-
stałem z rozwiązania, które ustalało obo-
wiązki przedsiębiorców i porządkowało 
sytuację w tej dziedzinie. Zamiarem usta-
wodawcy było, żeby opakowania, które 
wyprodukowano, zostały przetworzone. 

Odzysk i recykling odpadów należy rozu-
mieć w sposób globalny, tak też wygląda 
to w naszej branży. Gdy podpisujemy 
umowę z przedsiębiorcą z Mazowiec-
kiego, nie znaczy to, że zbiórkę musimy 
przeprowadzić na terenie wojewódz-
twa. Możemy to zrobić w innej części 
Polski. Chodzi o to, żeby przetworzyć 
ilość odpadów danego rodzaju odpo-
wiadającą tej, jaką wprowadził na rynek 
nasz klient. Tak więc każdy z przedsię-
biorców wprowadzający do sprzedaży 
cokolwiek w opakowaniu musi zapewnić 
przetworzenie tego rodzaju odpadów. 
Występuje kilka asortymentów odpadów 
opakowaniowych, np. papier, tektura, 
tworzywo sztuczne, aluminium, metale 
żelazne, szkło i drewno. Najtrudniejsze 
do przetworzenia są opakowania wie-
lomateriałowe, np. karton po mleku, 
ponieważ łączą papier z tekturą, alumi-
nium i tworzywem sztucznym – odzysk 
poszczególnych elementów to już wyższa 
szkoła jazdy. 

Z tego, co pan mówi, wynika, że w tej 
dziedzinie na polskim rynku dzieje się 
lepiej, niż wynika z różnych alarmi-
stycznych informacji o ekologii.
Od 20 lat firmy produkujące potencjalne 
odpady mają obowiązek zadbania o to, 
co dzieje się z nimi później. Rozwiązanie 
to zostało przejęte ze Stanów Zjednoczo-
nych, gdzie opracował je pochodzący 

z Polski ekolog. Amerykanie niejako 
odruchowo segregują odpady. O tym, że 
ich powtórne przetworzenie jest niezłym 
biznesem świadczy fakt, że skłonne są za 
nie płacić. Od lat powtarzam, że celem 
musi być przetwarzanie, a nie utylizacja, 
która nie jest doskonała, bo w taki lub 
inny sposób szkodzi środowisku. 

Moja znajoma z Los Angeles prowadzi 
segregację razem z siedmioletnim sy-
nem, a pieniądze uzyskiwane z tego 
tytułu trafiają na jego konto. 
Bardzo bym chciał, żeby podobny sys-
tem zaczął funkcjonować w naszym 
kraju – jest to prawdziwe działanie na 
rzecz sustainability, ponieważ łączy 
element wychowawczy, ekologiczny 
i biznesowy. Bardzo mnie irytuje, gdy 
widzę podjeżdżające pod warszawskie 
osiedla śmieciarki, które zabierają jak 
leci wcześniej posegregowane odpady. 
To karygodne, kwestionuje sens indy-
widualnych działań w tej dziedzinie. 
Wielokrotnie zwracali mi na to uwagę 
moi znajomi, którzy nie rozumieją, dla-
czego tak się dzieje. 

W Japonii są miejscowości, których 
mieszkańcy udowodnili, że są w stanie 
posegregować 99 proc. odpadów.
Ilustruje to poziom świadomości eko-
logicznej społeczeństwa. Patrzę na to 
z zazdrością. Z roku na rok sytuacja się 

Olivier Ribet

wiceprezes 
Dassault Systémes

a nie
utylizować

Podstawowy cel jest z pozo-
ru prosty – chodzi o to, żeby 
zbierać i segregować coraz 
więcej odpadów. Organizacja 
taka jak nasza nie może się 
tym zajmować sama, ponieważ 
zgodnie z przywołaną wcze-
śniej ustawą to zadanie innych 
podmiotów. Nie zmienia to 
jednak faktu, że to właśnie my 
powinniśmy zająć się promo-
cją postaw mieszczących się 
w idei wyrażanej przez słowo 
„sustainability”. Przywołuję 
je, ponieważ ma ono znacznie 
szersze znaczenie niż polskie 
określenie „zrównoważony 
rozwój”. Dotyczy naszego 
obowiązku poprawienia lub 
choćby niepogarszania świa-
ta, w którym żyjemy. Jestem 
przekonany, że naturalnym 
zadaniem Organizacji Odzysku 
Opakowań powinno być nie 
tylko rzetelne prowadzenie 
działalności, lecz także promo-
cja, która ten biznes stymuluje, 
a jednocześnie intensyfikuje 
powtórny przerób surowców, 
które nie powinny trafić na 
wysypiska. Każda ilość odzy-
skanych odpadów to oddech 
dla środowiska. Liczę też na 
większe zaangażowanie przed-

siębiorców, którzy właśnie na opakowa-
niach chętnie zamieszczają informacje 
o swoim zaangażowaniu w zero waste, 
działalność prospołeczną i ekologiczną, 
bo wiedzą, że to podoba się rosnącej 
z dnia na dzień rzeszy klientów. Jest to 
wyraźny trend, zwłaszcza w grupie mło-
dych konsumentów. 

Mam nadzieję, że szybko stanie się to 
ważne również dla reszty społeczeństwa.
Zmiany zachodzące w Europie Zachod-
niej i USA pokazują, że na pewno tak 
będzie. Z tej drogi nie ma odwrotu. Za 
jakiś czas wszyscy zrozumieją, jak ważna 
jest to sprawa i to nie tylko z powodu 
zmian klimatycznych. n

rozmawiał Piotr Cegłowskifo
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poprawia, ale system ten musi być le-
piej zorganizowany. Najważniejsze jest 
uświadomienie społeczeństwu, że segre-
gowane odpady to surowiec jak każdy 
inny i ma określoną wartość. Jestem 
przekonany, że firmy wykorzystujące 
do produkcji określone odpady powinny 
za nie płacić zwykłym konsumentom, 
którzy je segregują w gospodarstwach do-
mowych, tak jak dzieje się to w Kalifornii. 
Cóż, świadomość ekologiczna w Polsce 
jest zdecydowanie na innym poziomie 
niż w krajach zachodnich. Niestety, ciągle 
słyszymy o śmieciach palących się na 
nielegalnych wysypiskach, wyrzucaniu 
odpadów do lasów, zatruwaniu środowi-
ska. Może tak jak w przypadku kodeksu 
drogowego powinno się zaostrzyć kary 
za takie wykroczenia?

Jakie działania należy więc podjąć? 
Zgodnie ze starą zasadą trzeba zacząć od 
siebie. Gorąco zachęcam firmy naszej 
branży do prowadzenia kampanii pu-
blicznych wspierających tę działalność 
– nie tylko na rzecz segregacji i właści-
wego wykorzystania odpadów opakowa-
niowych, lecz także szerzej. Powinniśmy 
mówić o tym, co jest ważne dla świata, 
żeby nasze dzieci i wnuki mogły żyć na 
planecie, której kondycja przynajmniej 
nie będzie gorsza niż obecnie. Nie muszę 
wyjaśniać, że takie działanie ma też swój 
wymiar marketingowy. Zresztą, nie widzę 
nic złego w motywacji biznesowej, jeśli 
służy ona szlachetnym celom. Słowem, 
wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwo-
ju przekładają się zarówno na biznes, jak 
i świadomość. Tego nie da się rozdzielić. 
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Przetwarzanie ropy nafto-
wej na paliwo, które może 

być wykorzystywane przez ma-
szyny, od dawna odgrywa waż-
ną rolę dla ludzkości. I nawet 
jeśli powoli pojawia się punkt 
zwrotny, gdy odejdziemy od 
paliw kopalnych, to w wielu 
dziedzinach nadal są one nie-
zastąpione. Jednym z takich 
obszarów, obok lotnictwa, są 
podróże kosmiczne. Naukowcy 
byli już w stanie wykazać, że 
drobnoustroje będą w przy-
szłości odgrywać ważną rolę jako do-
stawcy biopaliw, które mogą być również 
wykorzystywane w podróżach kosmicz-
nych. Zmodyfikowali bakterię, aby wy-
tworzyć węglowodór złożony z trójkątnych 
pierścieni węgla, który ma szczególnie 
wysoką gęstość energii i może być nawet 
wykorzystany jako paliwo do rakiet.
W zależności od rodzaju i struktury 
otrzymywanych węglowodorów z ropy 
naftowej produkowane są: olej napędowy, 
benzyna, nafta lub po prostu energe-
tyczne paliwo rakietowe. Około 200 lat 
temu ludzkość odkryła, jak przekształcić 
ropę naftową w paliwo. Istnieją jednak 
na świecie bakterie, które od miliardów 
lat wytwarzają cząsteczki energii oparte 
na węglu. Zespołowi kierowanemu przez 
Pabla Cruz-Moralesa z Lawrence Berkeley 
National Laboratory (LBNL) w Kalifornii 
udało się wykorzystać tę zdolność bakterii 
do produkcji nowego biopaliwa. 
– Pytanie, które do tego doprowadziło, 
brzmi: Jakie ciekawe struktury może 
stworzyć biologia, których nie może 
stworzyć petrochemia? Ponadto, dzięki 
paliwom petrochemicznym otrzymu-
jemy rodzaj zupy z różnych cząsteczek 
i nie mamy zbyt dużej kontroli nad tymi 
strukturami chemicznymi  – wyjaśnia 
współautor Eric Sundstrom z LBNL.

Praca naukowców polegała nie tylko na 
produkcji znanych paliw przez syntezę 
biologiczną, lecz także na znalezieniu 
nowych związków, o lepszych właściwo-
ściach chemicznych. Zespół skupił się na 
cząsteczkach cyklopropanu. Mają one 
jeden lub więcej pierścieni węglowych 
składających się łącznie z trzech ato-
mów. W istniejącej literaturze badacze 
znaleźli tylko dwa znane przykłady takich 
cząsteczek cyklopropanu.
Jeden ze znalezionych związków nazywa 
się „jawsamycyną”. Nazwa powstała, po-
nieważ budowa molekuł wytwarzanych 
przez bakterie Streptomyces przypomina 
rodzaj szczęki.  Jednak bakterie wytwarza-
jące tę cząsteczkę są prawie niemożliwe 
do wzrostu w warunkach laboratoryj-
nych.
Naukowcy przeszukali genomy blisko 
spokrewnionych bakterii w poszukiwa-
niu kombinacji enzymów, o strukturze 
podobnej do jawsamycyny, ale umożli-
wiającej również kontrolowaną produk-
cję. Jednak zespół nie chciał dokładnie 
odtworzyć jawsamycyny, pominął części 
cząsteczki, aby produkt był wysoce ener-
getyczny i można go było wykorzystać 
jako paliwo.
Dlatego naukowcy połączyli różne wła-
ściwości bakterii, aby stworzyć bakterię 

wytwarzającą nową cząsteczkę 
odpowiednią do zamierzonego 
zastosowania. 
– Przeszukaliśmy tysiące ge-
nomów w poszukiwaniu szla-
ków metabolicznych, które 
naturalnie stworzyłyby to, 
czego potrzebowaliśmy. W ten 
sposób udało się nam unik-
nąć procesów technicznych, 
które mogą działać lub nie, 
i wykorzystaliśmy najlepsze 
rozwiązanie natury – mówi 
Cruz-Morales.

Naukowcy odkryli następnie to, cze-
go szukali w klastrze genów, i użyli 
tego rozwiązania do produkcji estrów 
metylowych kwasów tłuszczowych 
z maksymalnie siedmioma pierście-
niami cyklopropanowymi. Nazwali te 
estry POP-FAME (policyklopropano-
wane estry metylowe kwasów tłusz-
czowych) lub paliwomycyną. Bardziej 
szczegółowa analiza nowych związków 
cyklopropanu wykazała, że można je 
przekształcić w paliwo na kolejnym 
etapie przetwarzania. Gęstość energii 
tego paliwa miotającego z mycycy-
ną wynosi ponad 50 megadżuli na 
litr. Benzyna ma gęstość energii około 
32 megadżuli na litr, podczas gdy nafta 
i zwykłe paliwo rakietowe mają około 
35 megadżuli na litr. W kolejnym kroku 
zespół chce jeszcze bardziej zwiększyć 
wydajność produkcji POP-FAME przez 
bakterie. 
– Do przeprowadzenia testu w praw-
dziwym silniku rakietowym potrzeba 
dziesięciu kilogramów paliwa – dodaje 
Cruz-Morales. 
Naukowcy pracują również nad dalszą 
optymalizacją POP-FAME z innymi en-
zymami. Chcą usunąć dwa atomy tlenu, 
ponieważ dodają wagi, a nie przynoszą 
żadnych korzyści w spalaniu. q

Przyczepa 
świątynią życia
Wyobraź sobie, że jedziesz na kemping z kompaktową przyczep-

ką. Parkowanie i manewrowanie nie stanowią żadnego problemu, 
ale gdy tylko dotrzesz na swoje stanowisko, sąsiedzi się gapią: przekrę-
casz kluczyk, a kamper w ciągu kilku sekund rozwija się w mieszkalną 
świątynię. 
Gwiazdą tegorocznego Suisse Caravan Salon był francuski producent 
przyczep kempingowych Beauer. Ludzie ustawili się w kolejce, aby zajrzeć 
do cudu na wystawie, który zawiera dwa pokoje, prysznic i łazienkę. Po-
kazano im model 3X, 4-osobowy kamper o powierzchni mieszkalnej 
12 metrów kwadratowych, który składa się jak tetrapack. Część główna 
to opatentowany hydrauliczny system teleskopowy, który rozkłada dwa 
moduły z przodu i z tyłu i w krótkim czasie potroi przestrzeń mieszkalną.
W pozycji złożonej kanapa i łóżko są zagnieżdżone, po rozłożeniu same 
wstają. Kiedy jest się w drodze, przyczepa zajmuje tyle samo miejsca, 
co zwykły samochód. Zmniejsza to opór wiatru i poprawia trzymanie 
się drogi. 
A co do wyposażenia: Beauer 3XPlus oferuje komfort przestronnej przy-
czepy stacjonarnej, dając pełne 28 metrów kwadratowych powierzchni 
mieszkalnej. Przestrzeń wystarcza do spania, jedzenia, odpoczynku i hi-
gieny dla sześciu osób. W kuchni jest 230-litrowa lodówka, a można nawet 
zainstalować zmywarkę. Kabina dwuosobowa z garderobą oddziela dwie 
duże sypialnie. Po złożeniu tej podłogi, tak naprawdę nikt nie będzie mógł 
wejść, ponieważ drzwi i okno dosłownie znikają. Oznacza to, że można 
odpocząć na pobliskiej plaży lub cieszyć się wycieczką krajoznawczą, nie 
martwiąc się o włamywaczy. q

Energia 
z windy
Do tej pory elektrownie szczytowo-

-pompowe służyły przede wszystkim 
do przechowywania nadmiaru energii 
elektrycznej. Wymagają one jednak dużo 
miejsca i można je zbudować tylko w okre-
ślonych lokalizacjach. 
W każdym razie nie jest to opcja do przecho-
wywania energii elektrycznej w dużym mie-
ście, dlatego austriaccy naukowcy opracowali 
alternatywne rozwiązanie, które osiąga za-
skakująco wysoki poziom wydajności. W tym 
celu wykorzystują coś, co już jest bardzo 
popularne na całym świecie: windy w wyż-
szych budynkach. W sumie jest ich około 
18 mln. Pomysł naukowców jest równie pro-
sty, co genialny: chcą umieszczać w windach 
pojemniki z ciężkim piaskiem. Jeśli nadwyżka 
energii elektrycznej jest dostępna, pojemniki 
jadą na górę. Jeśli natomiast potrzebna jest 
energia, są one opuszczane.
Do tej pory takie systemy mogą zamienić od 
66 do 76 proc. energii hamowania z powrotem 
w energię elektryczną. Nie byłaby to szcze-
gólnie wyjątkowa wartość dla urządzenia do 
magazynowania energii elektrycznej. Tutaj 
jednak naukowcy korzystają z postępu tech-
nologicznego. Opracowano tak zwane silniki 
synchroniczne z magnesami trwałymi, które 
osiągają sprawność 92 proc. To sprawia, że 
winda jest bardziej atrakcyjna jako urządzenie 
magazynujące energię elektryczną. Oczy-
wiście nie jest to takie proste. Ponieważ 
windy są  używane od czasu do czasu przez 
ludzi, pojemniki z piaskiem nie mogą tak po 
prostu tam pozostać. Zamiast tego naukowcy 
wyobrażają sobie autonomiczne pojazdy na-
pędzane elektrycznie, które w razie potrzeby 
ładują i rozładowują pojemniki z piaskiem 
do wind. Oczywiście wymaga to również 
energii, której nie można odzyskać. Według 
wyliczeń podejście to powinno być jednak 
bardziej opłacalne niż budowa zupełnie no-
wych zakładów. Gra jest warta świeczki, bo 
interesująca jest cena uzyskanej energii: od 
26 do 119 euro za kilowatogodzinę. q

Bakterie produkują
paliwo do rakiet
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Kiedy odbierałem auto, kolega powie-
dział mi o dwóch ciekawych rozwiąza-
niach i... całe szczęście, bo zapewne 
długo bym szukał dźwigienki do jej 
otwierania. Otóż maskę otwiera się 
tylko w serwisie, a jeśli potrzeba dolać 
płynu do spryskiwaczy, to korkiem 
wlewu jest odchylane logo na masce. 
Resztę, która mogłaby nas zaintere-
sować pod maską, możemy wyczytać 
na głównym ekranie. Gdy otworzymy 
drzwi, doznajemy lekkiego szoku: kok-
pit przypomina kapsułę z „Gwiezdnych 
wojen”. Supernowoczesna, nienachal-
na, wspierana ekskluzywnym charak-
terem w dobrym guście i deską roz-
dzielczą, w której płaski, szeroki ekran 
wygląda jak mebel hifi-wifi wstawiony 
do gościnnego pokoju. W oczy rzuca 
się dziwny kształt kierownicy, jakby 
chcący pokazać, że koło nie musi być 
okrągłe. Druga rzecz, która zwraca 
uwagę, to szklane przyciski na drzwiach 

służące do regulacji foteli i tak samo 
wyglądające magiczne pokrętło na 
konsoli środkowej. 
O nowoczesności konstrukcji świadczy 
też przeszklony dach. Po naciśnięciu 
przycisku jego przezroczysta szyba staje 
się mleczna. Wracając do nowoczesnego 
wydania kasetowych klamek zewnętrz-
nych, w praktyce okazują się one bar-
dziej poręczne niż jakiekolwiek inne. 
Kontrowersyjne są natomiast klamki 
wewnętrzne w postaci ledwie zauwa-
żalnych przycisków. Osoby, które po raz 
pierwszy mają z nimi do czynienia, nie 
mogą ich zlokalizować. Może te przyciski 
powinny być kryształowe albo czerwone? 
Po sportowym Mustangu Mach-E albo 
Porsche Taycan wnętrze iX40 wydaje się 
gigantyczne. Przy wsiadaniu i wysiadaniu 
z pewnością nie uderzymy o krawędź 
dachu, bo znajduje się ona 150 cm od 
podłoża, na którym stoi samochód. Ale 
– jak to w elektrykach – podłoga znajduje 

MASKĘ BMW IX40 OTWIERA 
SIĘ TYLKO W SERWISIE, 
A JEŚLI POTRZEBA DOLAĆ 
PŁYNU DO SPRYSKIWACZY, 
TO KORKIEM WLEWU 
JEST ODCHYLANE LOGO 
NA MASCE.Luksusowy

kolos
To był jednak tylko początek 

nietuzinkowych rozwiązań. 
Auto okazało się bardziej in-
nowacyjne, niż wskazywał na 

to jego wygląd. Design jest raczej typowy 
dla BMW. Uwagę zwraca pionowo ścięty 
przód z pomysłowo wypełnionymi wielki-
mi „nerkami” oraz ekstremalnie wąskimi 
zestawami świateł. Równie wąskie paski 
oświetlenia znalazły się z tyłu. Proporcje 
auta utrzymują się w normie, przy czym, 
jak zwykle w BMW, przedni zwis jest mały, 
a tylny duży. Rozstaw osi osiągnął 3 m, 
a długość – blisko 5 m. Szkoda tylko, że 
– patrząc z boku – przód wygląda, jakby 

ktoś wjechał w mur. Pewnie kiedyś bę-
dziemy się zastanawiali, jak mogło nam 
się to podobać. Z kolei tył jest mocno 
wydłużony, a elektrycznie otwierana, 
zachodząca daleko na boki klapa stano-
wi kawał nadwozia. Ponieważ światła 
wraz z nią wędrują do góry, pozycyjne 
musiano powtórzyć na stałych bocznych 
fragmentach karoserii. Odpowiednio do 
wielkości pojazdu dobrano koła, których 
rozmiar osiągnął 22 cale.Nic dziwnego, 
że nie starano się wcisnąć gdzieś choćby 
dojazdówki, bo zajęłaby pół bagażnika. 
Zresztą prawda jest taka, że im większe ko-
ło, tym mniejsza szansa uszkodzenia go. 

Lubię samochody, które 
zaskakują – zwłaszcza 
pozytywnie. Co prawda 
kiedy po raz pierwszy 
zobaczyłem BMW iX40, 
nie wydawał mi się 
autem szczególnie 
urokliwym. Przede 
wszystkim zaskoczył 
mnie swoją wielkością, 
a do tego odniosłem 
wrażenie, że skradziono 
mu klamki, bo pozostały 
po nich tylko otwory
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się wysoko: 42,5 cm ponad podłożem. 
Jeśli postawimy na niej nogę, to prawie 
tak, jakbyśmy chcieli stanąć na krzesło. 
Biorąc pod uwagę prześwit 20 cm, gru-
bość całkowita podłogi z akumulatorami, 
ich obudową, materiałami izolacyjnymi 
i dywanikami wynosi 22,5 cm. W efekcie 
wysokość wnętrza mierzona od podłogi 
do górnej krawędzi przedniej szyby to 
115 cm. Szerokość wnętrza jest jedną 
z największych – 158,5 cm. Mimo ogrom-
nych kół wysunięte do przodu wnęki nie 
ograniczają nam przestrzeni na nogi. 
Również wysunięta daleko do przodu 

szyba oraz brak zabudowy konsoli środko-
wej, która kończy się tuż przed fotelami, 
sprawiają, że czujemy się jak w bardzo 
dużym aucie. Miejsca nie brakuje też 
pasażerom tylnych siedzeń, nawet po 
opuszczeniu przednich foteli mogą wsu-
nąć stopy pod fotele, ale za to narzekają na 
twarde zawieszenie. Zdecydowanie prefe-
ruje ono równe nawierzchnie, dosłownie 
płynie na nich, natomiast na dziurawych, 
pofalowanych nawierzchniach komfort 
jazdy zdecydowanie maleje. Tak jest we 
wszystkich elektrykach. Z powodu cięż-
kich baterii musi ono być utwardzone. 
Jeśli dodamy konieczność zapewnienia 
ogromnej sztywności podłogi, to nie 
dziwmy się, że auto waży 2440 kg. Do 
tego dochodzi masa pasażerów. O tym, 
jak sztywny jest szkielet nośny, najlepiej 
świadczy wyeliminowanie obramowań 
szyb w drzwiach. Szkoda tylko, że tylne 
szyby chowają się jedynie do połowy. No 
cóż, geometria jest bezwzględna. 
BMW iX40 występuje w dwóch wersjach: 
z zestawem baterii 71 lub 105,2 kWh 
i mocy 326 lub 523 KM. Nawet przy tej 
masie i napędzie AWD silniki elektrycz-
ne zapewniają świetne przyspieszenie – 
6,1 s to poziom samochodu sportowego. 
Prędkość maksymalną elektronicznie 
ograniczono do 200 km/h. Ale nie ma 

nic za darmo; po pokonaniu 132 km 
w mieście zasięg spadł o 227 km. W tym 
kilka maksymalnych przyspieszeń, któ-
re przy tej masie pojazdu pochłaniają 
sporo energii. Bez nich spadek zasięgu 
nie byłby taki drastyczny. Z chwilowych 
wskazań wynikało, że możemy osiągnąć 
proporcję 1:1, czyli zasięg powinien maleć 
o tyle, ile kilometrów pokonujemy. Ale 
na trasie tak wesoło być nie musi, bo co 
prawda tam rzadziej przyspieszamy, ale 
też rzadziej silniki pracują jako generatory 
odzyskujące energię. Ładowanie nie sta-
nowi problemu dopóty, dopóki porusza-
my się w obszarze dobrze nam znanym 
pod kątem ładowarek. Skorzystaliśmy 
z ładowarki publicznej 50 kW. W ciągu 
godziny zasięg wzrósł o 156 km. Jednak 
zanim to nastąpiło, zaliczyliśmy wpad-
kę, bo miejsca były zajęte. Musieliśmy 
szukać szczęścia gdzie indziej. Wniosek 
jest prosty: najlepiej założyć ładowarkę 
we własnym garażu. W końcu przy tak 
dużym koszcie samochodu (357,9 tys. zł 
+ wyposażenie opcjonalne 109,9 tys. zł) 
wydatek 5 czy 6 tys. zł nie jest wyczynem. 
Tak czy inaczej, jazda BMW iX40 pozosta-
wia po sobie bardzo pozytywne wrażenia. 
To  nowoczesność, przestrzeń, dynamika 
i cisza podczas jazdy. n

Wojciech Sierpowski 

Wnętrze luksusowego kolosa

BMW iX40 wyróżnia wielka dbałość o szczegóły
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Mimo takiego rygoru 
same budynki są zróż-
nicowane, o indywidu-
alnie wybranej archi-

tekturze. Taka dzielnica, w dodatku 
pozbawiona billboardów, plakatów 
i setek reklamówek, wygląda bajkowo, 
czysto, nowocześnie. Oczywiście nie 
każdemu taki porządek musi odpo-
wiadać, więc może sobie zamieszkać 
w innej dzielnicy, w której panuje cha-
os, samowolka budowlana i do tego 
śmietnik informacyjny, zakłócający tak 
ważną dla kierowców przejrzystość. 
Od kilku, a właściwie nawet kilkunastu 
lat podobna tendencja – zwana brand 
design – daje o sobie znać w przemyśle 
samochodowym. Chodzi w niej o wizual-
ne upodabnianie do siebie samochodów 
jednej marki. Widziane z daleka mają 
być natychmiast rozpoznawalne, a do-
piero przy spojrzeniu z bliska mamy do-
strzegać różnice między poszczególnymi 
modelami. Tak na przykład sukcesywnie 
robiło Renault ze swoimi autami i dziś 
bez problemu je poznajemy, przy czym 
„twarze” są tylko podobne do siebie. 

Z kolei druga marka tego koncernu – 
Dacia – wprowadziła nową identyfikację 
wizualną jednocześnie w całej gamie. 
Mało tego, ma też nowe logo, a nawet 
nowy wystrój salonów sprzedaży. Efekt 
spójności dodatkowo spotęgowała iden-
tycznym kolorem lakieru nadwozia, two-
rząc w ten sposób rozpoznawalną flotę 
aut. Miło będzie spojrzeć na parking 
firmy, która zdecyduje się na taką flotę. 
Fajnie będą też się prezentowały np. dwa 
tak jednolicie wyglądające auta przed 
domkiem jednorodzinnym, np. Jogger 
i Spring albo Duster i Sandero. 

Ciekawe jest też to, że są marki, które 
indywidualnie traktują każdy model. Wie-
lokrotnie o wzornictwie rozmawiałem 
z szefem designu Kia Peterem Schrey-
erem, który cieszył się z osiągniętego 
poziomu podobieństwa „twarzy” aut tej 
marki i wspólnych cech stylizacji nawet 
w przypadku pojazdów różnej klasy i ga-
tunku. Cenił też powolną i konsekwentną 
ewolucję, która np. z Golfa uczyniła wzór 
godny naśladowania, a zarazem auto 
wzbudzające zaufanie. Tą drogą podążał 
też Ceed. Ale Schreyer odszedł i można 
odnieść wrażenie, że wraz z nim jego 
teoria, a nawet twarz „tygrysa”. Od chwili 
wprowadzenia kolejnych modeli każdy 
z nich (Sorento, EV6, Sportage i Niro II) 
wygląda inaczej, nie ma wspólnych cech 
ani nawet zbliżonego zarysu „twarzy”. 
Kiedyś każdy z modeli Renault jechał 
własną drogą, ale zmiana taktyki, a może 
i krytyka przyniosły rezultat. Nie w każdej 
firmie panują jednak takie same obyczaje, 
o czym świadczy to, iż w Kia Polska ocenę 
obecnego designu przyjęto jako obrazę 
majestatu. n

Wojciech Sierpowski

Mówi się, że styliści samochodów inspirują się wyglądem samolotów, jachtów, różnymi typami 
gadżetów, modą odzieżową, a nawet trendami w architekturze. Weźmy ten ostatni przykład. 
Jest na świecie wiele osiedli i dzielnic, w których budowane są domy o ściśle określonym 
wyglądzie (np. białe ściany, szare dachy), a wytyczne narzucają identyczny rodzaj płotu, kolor 
okiennic, parapetów, a nawet konkretny wzór drzwi zewnętrznych, włącznie z klamkami 

Meandry designu
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szczególnie rekomendujemy klien-
tom – mówi Andrzej Miłaszewicz.  
– Wyodrębniliśmy w naszych sklepach 
specjalne strefy Born in Poland, które 
wyróżnia mocna biało-czerwona komu-
nikacja. Prezentujemy tam doborową 
selekcję polskich produktów – perfumy, 
kosmetyki, alkohole i słodycze, czemu 
towarzyszy bardzo elegancki katalog 
w wersji drukowanej i elektronicznej. 
Znajduje się w nim sekcja Mixology 
z przepisami, na bazie alkoholi z naszej 
selekcji, na koktajle przygotowane przez 
znanych barmanów jednego z topowych 
lokali w Warszawie. Marki, z którymi 
współpracujemy, bardzo dobrze oce-
niają tę kampanię.
Kampania prezentowana jest na lotni-
skowych ekranach, a w sklepach można 
obejrzeć promowane produkty w profe-
sjonalnych, specjalnie tworzonych na po-
trzeby projektu animacjach. Warto dodać, 
że kampania jest doskonale widoczna 
w kanałach mediów społecznościowych 
Aelia Duty Free – na Facebooku i In-
stagramie. Cykl Mixology dostępny jest 
w wersji postów w mediach społeczno-
ściowych. Co ważne, dzięki bardzo atrak-
cyjnej oprawie wizualnej przekaz dociera 
do zagranicznych klientów, którzy chcą 
zabrać ze sobą coś atrakcyjnego z Polski. 
Od 2018 r. firma zaprezentowała pasa-
żerom odwiedzającym jej sklepy ponad 
450 wyjątkowych produktów. Z każdym 
rokiem grono partnerów Born in Poland 

 Czy znajdziemy się na lotni-
sku w Warszawie, Paryżu lub 
w Rzymie, wiadomo, że zawsze 
znajdziemy tam produkty zna-

nych marek, jak np. Dior, Balantine’s czy 
Toblerone. Wielu klientów jest jednak 
zainteresowanych polskimi produk-
tami. Zagraniczni turyści szukający 
autentyczności chcą zabrać ze sobą 
odrobinę Polski. Co ważne – poszukują 
produktów nie tylko lokalnych, lecz 
także innowacyjnych, opakowanych 
według światowych standardów i kon-
kurencyjnych cenowo.
– W 2018 r. postanowiliśmy, że chcemy 
stworzyć taką platformę do komuni-
kacji naszych polskich marek, które 

Katalog Born in Poland w wersji 
elektronicznej

W SPECJALNYCH 
STREFACH 

BORN IN POLAND 
PREZENTUJEMY 

DOBOROWĄ 
SELEKCJĘ 
POLSKICH 

PRODUKTÓW 
– PERFUMY, 
KOSMETYKI, 
ALKOHOLE 

I SŁODYCZE

Andrzej Miłaszewicz 

dyrektor zarządzający  
Lagardere Duty Free Polska
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W tym roku Aelia Duty Free, operator sklepów na lotniskach w całej Polsce, 
obchodzi 15-lecie działalności w naszym kraju. Firma nie tylko systematycznie 
rozwija zasięg, lecz także wprowadza innowacyjne rozwiązania. Jest obecna 
w 11 portach lotniczych w całej Polsce z 40 sklepami duty free, z kosmetykami 
naturalnymi, drogerią, modą, zabawkami, biżuterią i akcesoriami

wyraźnie się poszerza. 
Warto przypomnieć, że pierwszy sklep 
Aelia Duty Free powstał w Krakowie. 
Dziś firma jest obecna w największych 
portach lotniczych w naszym kraju: 
w Warszawie, Krakowie, Gdańsku 
i na lotniskach regionalnych: w Mo-
dlinie, Szczecinie, Łodzi, Szymanach, 
Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie i Lu-
blinie.Minione 15 lat było więc dla 
firmy okresem dynamicznego rozwoju. 
Udało jej się przerwać czas pandemii, 
a w czasie tegorocznych wakacji jej 
sklepy odwiedza rekordowa liczba 
klientów. Należy pamiętać, że firma 
stanowi jeden z filarów silnej mię-
dzynarodowej Grupy Lagardere Travel 
Retail z siedzibą w Paryżu, co stanowi 
wielką zaletę w trudnych okresach. 
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Prezentacji produktów w strefie 
Born in Poland towarzyszy bardzo elegancki 
katalog w wersji zarówno drukowanej, 
jak i elektronicznej
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Agnieszka Chaberska
Sales Executive 
Noble Health  

Kampania Born in Poland pozwala 
nam zaprezentować ofertę osobom 
z zagranicy. Lotniska to duże 
skupiska ludzi, często spędzają oni 
w tym miejscu dość dużo czasu, 
dlatego uważamy, że obecność 
w takich miejscach jest korzystna. 
Pozwala zwiększyć rozpoznawalność 
produktów i dotrzeć do nowych grup 
klientów. Pozytywnie odbieramy też 
samą nazwę Born in Poland. Turyści 
z zagranicy trafiają do naszego kraju, 
by również poznać jego kulturę, 
zabrać ze sobą coś regionalnego. 
Hasło Born in Poland przykuwa 
uwagę i wpasowuje się w te 
oczekiwania klientów.  
Oprawę marketingową oceniamy 
pozytywnie. Jest ona pomysłowa, 
nie ma się wrażenia bałaganu 
lub przypadkowości. Docenić należy 
też to, że stawia się na polskie marki. 
Z tego faktu wynika kolorystyka 
całej kampanii – biało-czerwone 
stoiska czy katalog tworzą spójną 
całość z zamysłem, co oczywiście też 
jest zaletą.  
Katalog jest przejrzysty, zawiera 
wszystkie ważne informacje – cenę, 
opis produktów itd. Jednocześnie 
warto docenić też sam format: 
z jednej strony niewielki, a przez to 
poręczny, z drugiej na tyle duży, żeby 
zapewnić odpowiednią czytelność. 
Katalog w takim formacie można 
łatwo schować np. do torebki. 

Sebastian Kawecki
Manager ds. rynku B2B  
Purite 

Akcja Born in Poland jest dla nas 
fantastycznym narzędziem, 
by wzmocnić naszą obecność 
w sklepach Aelia Duty Free, 
przez pomoc w postaci 
dodatkowej ekspozycji, wsparcia 
marketingowego oraz dodatkowej, 
mocnej wizualizacji marki. 
Born in Poland daje nam też 
możliwość zaprezentowania 
się większej liczbie klientów, 
potencjalnie nowych, a co ważne, 
nie tylko polskich.  
Wielokrotnie trafili do nas klienci, 
którzy na zadane pytania: „Skąd 
Państwo nas znają?”, 
„Jak Państwo do nas 
trafili?” opowiadają, że poznali i kupili 
nasze produkty na lotnisku podczas 
akcji Born in Poland, co jest najlepszą 
odpowiedzią na zadane nam pytanie. 
Ekspozycje na specjalnie 
przygotowanych regałach, z bardzo 
mocnym akcentem wizualnym 
są bardzo widoczne dla klienta 
i świetnie komunikują, o co w tej akcji 
chodzi, a także podkreślają tematykę 
promocji. Dodatkowe wsparcie 
na nośnikach reklamowych (plakaty, 
telebimy, katalogi) fantastycznie 
uzupełnia ekspozycję i mocno 
wspiera całą akcję.  
Katalog jest bardzo 
przejrzysty, zrozumiały i ładnie 
wydany. Prezentacja produktów 
i marek jest spójna, z zachowaną 
równowagą. 

Anna Stawska
CEO  
NOU  

Częsta obecność marki NOU w akcji 
Born in Poland to niepowtarzalna 
okazja do zaprezentowania naszych 
produktów milionom pasażerów 
podróżujących z największych lotnisk 
w Polsce. Pomaga nam to budować 
świadomość marki oraz pozwala 
rozszerzyć grono zadowolonych 
klientów. Perfumy to jedne 
z najczęściej kupowanych prezentów 
z podróży. 
Z roku na rok oprawa marketingowa 
jest coraz ciekawsza, dopasowana 
do aktualnie panujących trendów. 
Dodatkowa widoczność w social 
mediach Aelia Duty Free jest również 
nieoceniona.  
Katalog Born in Poland jest 
świetnym uzupełnieniem całej 
kampanii. Skierowany bezpośrednio 
do klientów sklepów, dociera 
do tradycjonalistów, którzy rzadziej 
korzystają z opcji zakupów online. 
Jest piękną wizytówką dla marek 
biorących udział w BiP. 

Łukasz Bartoszewski
Dyrektor sprzedaży i marketingu  
Dębowa Polska  

Angażujemy się w kampanię 
Born in Poland, ponieważ jako 
polski producent jesteśmy bardzo 
zainteresowani promocją naszych 
produktów, a ten katalog trafia 
do odbiorców na całym świecie. 
Katalog spełnia oczekiwania – 
dzięki naszemu udziałowi w tej 
promocji uzyskujemy zapytania 
o nasze produkty od odbiorców 
z całego świata.

Dorota Witkowska
Dyrektor sprzedaży  
Yonelle  

Marka Yonelle doskonale wpisuje 
się w koncept kampanii Born in 
Poland. Przede wszystkim to polska 
marka, której produkty świadczą 
o najwyższej jakości, innowacyjności 
i estetyce. Budzą zainteresowanie 
zagranicznych gości, którzy chętnie 
sięgają po kosmetyki Yonelle.
Oprawa marketingowa kampanii 
Born in Poland nawiązuje do barw 
narodowych, dobrze charakteryzuje 
ideę kampanii, a nowoczesne grafiki 
identyfikują i wyróżniają strefy 
promocyjne, ułatwiając wybór 
konsumentom.   
Katalog Born in Poland jest 
doskonałym przewodnikiem 
dla pasażerów poszukujących 
wyjątkowych polskich produktów. 
W estetyczny i przejrzysty sposób 
przybliża ofertę i dostarcza informacji 
o produktach prezentowanych 
tam marek.

Partnerzy Aelia Duty Free, w ramach 
krótkiej ankiety, odpowiedzieli 
na trzy pytania: 
q  Dlaczego angażują się Państwo 

w kampanię Born in Poland?  
q  Jak ocenia Pan/Pani oprawę 

marketingową akcji?   
q  Czy katalog Born in Poland spełnia 

Państwa oczekiwania? 
Obok publikujemy odpowiedzi.
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Sukces

Holistyczna strategia komunikacyjna 
to absolutny kamień milowy dla każdego 
biznesu. Zarówno młode firmy, 
jak i doświadczone spółki powinny 
przywiązywać szczególną wagę do sposobu, 
w jaki są odbierane przez obecnych 
i potencjalnych klientów, kontrahentów, 
inwestorów czy społeczeństwo. Aby to 
osiągnąć, polski biznes musi inwestować 
w działania PR-owskie oraz marketingowe, 
ale konsekwentnie realizując wcześniej 
ułożony plan. Jak go zaprojektować, 
a następnie wdrożyć? 

Krok 2. 
Poznaj samego siebie
Jeśli już znamy grupę zainteresowa-
ną ofertą firmy lub mogącą być po-
tencjalną grupą docelową, kolejnym 
etapem jest pogłębiona analiza prio-
rytetów danego biznesu. Mowa nie 
tylko o obecnym profilu działalności, 
lecz także o planach na najbliższe lata, 
ambicjach zespołu i realnych mocach 
przerobowych zespołu. 
Profil działalności danego biznesu 
Media Forum określa nie tylko za po-
średnictwem wywiadów indywidual-
nych z samym zarządem, lecz także 
przez analizę źródeł – dotychczaso-
wych publikacji w mediach czy opinii 
na forach lub grupach. W przypadku 
określenia przyszłych priorytetów 
kluczowe jest poznanie perspektywy 
zarówno zespołu managerskiego, jak 
i specjalistów z poszczególnych dzia-
łów. Takie podejście pomaga również 
w dookreśleniu ambicji teamu oraz 
rzeczywistych szans wdrożenia stra-
tegii komunikacyjnej. 

Krok 3.
Stwórz prototypy
W momencie, gdy znamy grupę do-
celową, a także sam biznes, kolejnym 
krokiem jest stworzenie pierwszych 
zarysów konkretnych działań komuni-
kacyjnych. Ich nieodłączną częścią jest 
strategia publikacyjna treści, a także 
identyfikacja wizualna oraz spójność 
między danymi elementami. 
W przypadku PR-u oraz realnie warto-
ściowego marketingu wszystkie pro-
pozycje projektów muszą odpowiadać 
zarówno potrzebom Persony, jej pre-
ferencjom na każdym etapie Ścieżki 
Klienta, jak i rzeczywistym priorytetom 
samej firmy. Bez harmonii między tymi 
trzema obszarami rozwijanie jakiejkol-
wiek strategii mija się z celem, a wydane 
przez zarząd pieniądze idą w błoto. 
Współpracując ze swoimi klientami, 
Media Forum projektuje tzw. Tone of 
Voice treści, który odpowiada charak-
terystyce grupy docelowej, Reasons to 
Believe (tzw. RTBs), czyli powody, dla 

Krok 1. 
Poznaj swoich klientów
Holistyczna strategia komunikacyjna 
nie może się obejść bez pogłębionej 
analizy grupy docelowej danego bizne-
su. W tym celu bardzo często tworzy się 
tzw. Persony (ang. Buyer Persona) oraz 
Ścieżki Klienta (ang. Customer Journey). 
Co się pod nimi kryje?
Pierwsze reprezentują statystycznego 
konsumenta lub odbiorcę dóbr firmy, 
która zleca badanie. Persona opisuje 
m.in. demografię klienta lub klientki, 
osobowość, a więc np. otwartość na 
zmiany, a także motywacje, kryteria 
decyzyjne w procesie zakupowym, 
czynniki sukcesu (ang. Success Fac-
tors) oraz bariery decyzyjne (ang. Per-
ceived Barriers). Jest to o tyle istotny 

momencie. Są to wyjątkowo istotne 
czynniki wpływające na dalsze plano-
wanie strategii. 
Jak jednak wyodrębnić Personę oraz 
Ścieżkę Klienta? Nie robi się tego na 
chybił trafił lub intuicyjnie. Podstawą 
są metody naukowe, a konkretniej – 
metody ilościowe i jakościowe. W przy-
padku pierwszych popularną formą 
są kwestionariusze ankiety, których 
odpowiedzi w kolejnych etapach są 
analizowane i dzielone na dane grupy. 
Po określeniu tzw. klastrów przecho-
dzimy do wywiadów indywidualnych 
lub badań fokusowych. Te drugie od 
kilku lat z powodzeniem są realizowane 
przez zespół Media Forum. Dzięki temu 
nasi klienci mają gwarancję rzetelnych 
danych o swojej grupie docelowej. 

których akurat taki sposób komunika-
cji zaspokaja realne potrzeby Persony, 
a także dostarcza pierwsze prototypy, np. 
logotypy dla marki. Te z kolei są o tyle 
istotne, że stanowią przedmiot kolejne-
go kroku, który ma na celu ostateczną 
weryfikację dotychczasowych prac. 

Krok 4. 
Testuj
Wyżej wspomniane prototypy treści 
(np. postów czy publikacji w mediach), 
a szczególnie logotypy brandu są przed-
miotem kolejnych pogłębionych badań 
w ramach grup fokusowych. Tylko w ten 
sposób mamy możliwość obserwacji 
pierwszych reakcji grupy docelowej 
na propozycje Media Forum, ale także 
weryfikacji własnych usterek.
Zgadza się, najbardziej rzetelne i po 
prostu uczciwe agencje przyznają się 
do błędów, które najczęściej są źródłem 
najlepszych inspiracji na przyszłość. 
Etap testowania to właśnie moment na 
potknięcia, pogłębianie wiedzy na temat 
Persony oraz ulepszanie prototypów, 

aby docelowo stały się efektywnym na-
rzędziem do odpowiadania na potrzeby 
klientów. 
Media Forum ma już 25 lat doświad-
czenia w realizowaniu holistycznych 
strategii komunikacyjnych i to właśnie 
etap testowania jest jednym z najbar-
dziej wartościowych kroków całego 
procesu. Nie bagatelizujmy potencjal-
nego ryzyka i nie ograniczajmy się do 
własnej intuicji. Tylko wiarygodne dane 
pokażą nam, czy dane podejście działa, 
czy nie. 

Krok 5. 
Wdrażaj 
Ostatni etap, a więc krok w kierunku 
implementacji to crème de la crème 
całego planowania. To właśnie teraz 
wracamy do kluczowych wniosków 
z poprzednich badań i określamy sposób 
wdrażania naszych projektów. Jednym 
z najlepiej sprawdzających się koncepcji 
jest m.in. pozycjonowanie eksperckie. 
Taka metoda pozwala na wielotorowe 
działania publikacyjne w celu personal 
brandingu. 
W tej kategorii zespół Media Forum 
wypromował już setki ekspertów z róż-
nych dziedzin, co poskutkowało zarów-
no wzrostem sprzedaży, jak i (przede 
wszystkim) uwiarygodnieniem danego 
biznesu na rynku. Jest to kluczowy ele-
ment całej układanki, ponieważ bez 
zaufania dalsze próby dynamizacji 
przychodów mijają się z celem.
Etap wdrażania to również test współ-
pracy na linii klient-agencja lub firma-
-zespół ds. komunikacji i marketingu. 
To właśnie dlatego tak istotne jest po-
znanie realnych sił całej organizacji 
z kroku 2. Spoglądając na rynkową 
konkurencję, widzę, jak bardzo ten 
aspekt jest pomijany i do jakich skut-
ków prowadzi. 

Bez etapu wdrożeniowego nie można 
prowadzić skutecznej strategii social 
media, kampanii reklamowej czy dzia-
łań optymalizacyjnych SEO. Jednakże 
wyznając zasadę step by step, możemy 
osiągnąć naprawdę dużo. n

przemyślanej
strategii

Katarzyna Jarczewska
współwłaścicielka i partnerka zarządzająca 
agencji reklamowej i PR Media Forum

etap opracowywania strategii komu-
nikacyjnej, że dzięki temu zespół mar-
ketingu i PR ma wgląd w zachowania 
grupy docelowej, a także jej konkretne 
preferencje, m.in. aktywność w ramach 
mediów społecznościowych czy źródła 
wpływu na decyzje zakupowe. 
Ścieżka klienta z kolei to dokładny opis 
drogi, jaką pokonuje Persona od mo-
mentu usłyszenia o danym produkcie 
lub usłudze przez poznanie danej oferty, 
porównanie jej z konkurencją, wybór 
usługodawcy lub dostawcy produktu, 
pierwszy zakup do lojalności względem 
brandu. Co istotne, najlepsi analitycy 
rynkowi na każdym etapie wyodręb-
niają m.in. media, jakie wpływają na 
decyzje Persony, a także pytania, jakie 
klient lub klientka zadaje w określonym fo
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Co wspólnego mają ze sobą bieganie 
i prowadzenie biznesu? Czy trening 

może mieć dobroczynny wpływ na pracę 
zawodową? Jakimi cechami charakteru 

odznaczają się biegający managerowie? 
I czy sport może pomóc w rozwoju kariery? 
Wyjaśnia Zygmunt Berdychowski, inicjator 
Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-Zdroju, 

twórca Forum Ekonomicznego

Święto sportu, aktywności i kultury, 
rozmowy branżowe
Od 9 do 11 września Miasteczko Biegowe 
na Nakle nad Popradem, a także w No-
wym i Starym Sączu oraz Rytrze będzie 
tętniło życiem i emocjami biegowymi 
kilku tysięcy sportowców amatorów 
i osób im towarzyszących. Prawie 30 dy-
stansów, od tych kilkusetmetrowych dla 
najmłodszych po najsłynniejszy, kulto-
wy już TAURON Bieg 7 Dolin o długości 
100 kilometrów. Biegi dziecięce i rodzin-
ne, Bieg Przebierańców, Bieg Kobiet, Bieg 
w Krawacie czy Bieg Lachów i Górali – to 
propozycje bardziej rekreacyjne, ale nie 
zabraknie także wyzwań typowo biego-
wych i tych dla prawdziwych twardzieli. 
Imprezie po raz kolejny towarzyszyć 
będzie również Salon Przemysłu Tu-
rystycznego, czyli konferencja mająca 
na celu integrację środowisk samorzą-
dowych, biznesowych i naukowych. To 
trzy dni paneli dyskusyjnych, warszta-
tów i wykładów, spotkań ze znanymi 
podróżnikami i postaciami ze świata 
sportu, w których wezmą udział m.in. 
przedstawiciele instytucji państwowych, 
samorządowych i regionalnych orga-
nizacji turystycznych. Ich celem jest 
szeroko pojęty dialog i wypracowanie 
nowych rozwiązań – tak potrzebnych 
w popandemicznej rzeczywistości bran-
ży turystycznej.

W górach jest wszystko, co kocham
Biegi górskie o długości 11 i 23 km, cykl 
Biegów 7 Dolin na dystansie 36, 61 i 100 
kilometrów, Koral Maraton, półmaraton 
i bieg na 15 km, ale także niezwykle 
szybka i sprzyjająca nowym rekordom 
życiowym Sądecka Dycha po Rekord – to 
tylko niektóre z elementów programu 
13. Festiwalu Biegowego w Piwnicznej-
-Zdroju. Dla najodważniejszych Iron Run, 
czyli wielobojowa rywalizacja tocząca się 
przez trzy dni na różnych dystansach, 
w których do pokonania jest prawie 140 
kilometrów. Brzmi jak prawdziwa szko-
ła charakteru? Tak, i jest nią w istocie. 
Różnica poziomów tegorocznej imprezy 
to ponad 4 tysiące metrów na przeszło 
300 kilometrach tras biegowych. Bę-
dzie można się zmęczyć, przemyśleć 

najważniejsze sprawy, nie tylko zawo-
dowe, nacieszyć widokami – w końcu 
Beskid Sądecki obfituje w piękne pano-
ramy, także te tatrzańskie. 
Warto podkreślić, że wartość wszystkich 
nagród (finansowych i rzeczowych) te-
gorocznej edycji Festiwalu Biegowego 
to ponad 500 tys. zł, a do wylosowania 
wśród uczestników imprezy jest ufun-
dowany przez sponsora Koral Maratonu 
samochód osobowy.

Kultura ludowa, Strefa Dzieci i… za-
kupy na Expo
13. Festiwal Biegowy w Piwnicznej-
-Zdroju to jednak nie tylko zmagania 
sportowe. To również okazja do spo-
tkania z pasjonatami kultury ludowej, 
gdyż imprezą towarzyszącą jest Festiwal 
Lachów i Górali, podczas którego na sce-
nie wystąpią góralskie kapele i zespoły 
artystyczne prezentujące kulturę Karpat 

z kilku krajów. Występom tym będą to-
warzyszyć wystawy rękodzieła twórców 
ludowych, a członkinie kół gospodyń 
wiejskich zapewnią prezentację i degu-
stację przysmaków regionalnej kuchni.
Biegacze i miłośnicy szeroko rozumianej 
aktywności sportowej będą mieli rów-
nież okazję, by zapoznać się z najnow-
szą ofertą producentów odzieży, butów 
i akcesoriów, a także by porozmawiać 
o zdrowym odżywianiu, suplementacji 
i nawodnieniu. Na szczególną uwagę 
zasługuje tu najnowsza kolekcja odzieży 
sportowej przygotowana wspólnie przez 
Power Canvas i ekipę organizacyjną Fe-
stiwalu Biegowego.
Ponieważ jednak festiwal to impreza dla 
całych rodzin, organizatorzy postanowili 
zadbać także o najmłodszych. Specjal-
nie dla nich organizują Strefę Dzieci, 
a w niej m.in. kącik czytelniczy, kącik 
węgierski oraz strefy z grami planszowy-
mi i z malowaniem. Nie zabraknie także 
stoisk gastronomicznych i degustacji 
lokalnych potraw.

Droga na szczyt
Pytany o to, co wspólnego mają ze so-
bą biegacze i ci, którzy po górach lubią 
się wspinać, Zygmunt Berdychowski 
– pomysłodawca Festiwalu Biegowego 
oraz Forum Ekonomicznego (odbywa 
się w Karpaczu tuż przed imprezą bie-
gową) – odparł bez wahania: pasję i de-
terminację. I coś w tym jest, ponieważ 
bez wytrwałości i konsekwencji w treno-
waniu trudno myśleć o bieganiu długich 
dystansów czy bieganiu po górach. Ale ta 
determinacja i samodyscyplina jest także 
konieczna w prowadzeniu biznesu czy 
zarządzaniu zespołem. Chodzi bowiem 
o to, by, z jednej strony, zadbać o ciągły 
rozwój i umiejętnie rozłożyć siły, a z dru-
giej, umieć siebie i innych zmotywować 
do ciężkiej pracy.
I właśnie tego uczą góry, swojemu zdo-
bywcy oferując nie tylko piękne pejzaże 
i moment oddechu od codzienności, lecz 
także ogromną satysfakcję ze zdobywania 
kolejnych szczytów i przełamywania 
własnych słabości. n

rozmawiała Ewa Paciorek

Porozmawiajmy o tym w przeddzień 
święta biegania w pięknych okolicz-
nościach Beskidu Sądeckiego, czyli 
tuż przed kolejną edycją Festiwalu 
Biegowego w Piwnicznej-Zdroju.
O tym, że bieganie nie tylko dobrze 
wygląda w CV, lecz także pomaga w pro-
wadzeniu firmy i wywiązywaniu się 
z codziennych obowiązków zawodo-
wych, mówi się głośno nie tylko z uwagi 
na rosnącą z każdym rokiem popular-
ność tej dyscypliny. Za powyższymi 
stwierdzeniami stoją także badania 
naukowe, których twórcy mówią wprost: 
bieganie jako najprostsza forma ruchu 
bardzo dobrze wpływa na pracę mó-
zgu, dotlenia cały organizm, poprawia 
krążenie i pracę serca. A w sferze psy-
chicznej znakomicie wspiera motywację 

i wytrwałość w dążeniu do celu, pomaga 
rozwijać cnotę cierpliwości i radzenie 
sobie z trudnymi okolicznościami pro-
wadzenia biznesu.

Dobry manager uprawia sport
Korzyści z uprawiania sportu jest wie-
le, jednak w kontekście zawodowym 
na czoło wysuwają się przede wszyst-
kim te związane z redukcją stresu, 
wytrwałością w szukaniu rozwiązań, 
ale także ze zwiększeniem kreatyw-
ności, gdyż najlepsze pomysły bardzo 
często przychodzą do głowy podczas 
długich biegań czy wędrówki po gó-
rach. A ta wytrwałość i konsekwencja 
oraz pomysłowość i „otwarta głowa” to 
przecież cechy najlepszych manage-
rów, których rolą jest zarówno branie 

odpowiedzialności za podejmowane 
decyzje, jak i motywowanie pracow-
ników do efektywnej i twórczej pracy. 
Pracy, dla której bieganie bywa także 
świetną odskocznią.

Szczyty nie tylko górskie. 13. Festiwal 
Biegowy już za progiem
Cierpliwość i wytrwałość w realizacji 
planów i w przesuwaniu swoich ko-
lejnych granic to jedna z najbardziej 
pożądanych cech nie tylko w biznesie. 
Tym charakteryzują się także biegający 
po górach i ultramaratończycy, którzy 
już niedługo po raz kolejny przyjadą 
do Piwnicznej-Zdroju. To właśnie tam 
odbędzie się 13. Festiwal Biegowy, 
czyli impreza z prawie 30 dyscyplinami 
i szeregiem imprez towarzyszących. 

sukcespo 
Bieg

Zygmunt Berdychowski podczas maratonu
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Afrodyta Wyjątkowe miejsce 
nad brzegiem jeziora Reczynek 
w Ośnie Lubuskim, gdzie 
można zadbać jednocześnie 
o duszę i ciało – o wielokrotnie 
nagradzanym SPA opowiada 
Krystyna Zmitrowicz, dyrektor 
Afrodyta SPA & Wellness Resort

Afrodyta wyznacza trendy, zamiast 
ślepo podążać za najnowocześniejszy-
mi nowinkami. Jesteście nowocześni, 
a jednocześnie odpoczywając u was, 
można odnieść wrażenie, że czas się tu 
zatrzymał. Wasza restauracja to jedno 
z nielicznych miejsc, gdzie można skosz-
tować win z winnicy słynnego tenora 
włoskiego Andrei Bocellego. 
Czasami nawet mam wrażenie, że w na-
turalny sposób jako Ośno Lubuskie, gdzie 
zlokalizowana jest Afrodyta SPA, przystą-
piliśmy do toskańskiego ruchu Cittàslow, 
swoistego soft tourism, co można określić 
jako wolno, cicho, dokładnie i aktywnie 

(w przeciwieństwie do tzw. twardej 
turystyki, wyznającej zasady: maso-
wo, szybko, głośno, dużo, powierz-
chownie itp.). Świetnie wpisuje się 
to w nurt Bocelli Family Wines. To 
firma rodzinna z 300-letnią tradycją, 
produkująca klasyczne wina toskań-
skie ze szczepów Sangiovese, Cana-
iolo, Colorino, Malvasia i Trebiano. 
Białe wina Bocelli wytwarzane są 
wyłącznie do konsumpcji lokalnej 
i cieszą się dużym powodzeniem. 
Generalnie można odnieść wrażenie, 
że artyści mają dobrą rękę i serce 
do uprawy i produkcji wina. Bocelli 
to nie jedyne wina z taką właśnie 
artystyczną duszą, których możemy 
skosztować w Afrodyta SPA. Od pew-
nego czasu bardzo zaprzyjaźniliśmy 
się z Winnicą Turnau, której współ-
właścicielem jest słynny Grzegorz 
Turnau. Jego wina to już marka sama 

w sobie – nie tylko w Polsce, lecz także 
za granicą, również w krajach, które 
słyną z produkcji win. Wino sprzyja 
rozmowom, a biorąc pod uwagę, z jakich 
winnic pochodzą te dostępne w Afrodyta 
SPA, można się naprawdę rozsmakować 
w tych rozmowach i przy okazji mocno 
rozśpiewać. Podsumowując, lubimy żyć 
w symbiozie z naturą. Nasze priorytety to 
przede wszystkim ochrona środowiska 
naturalnego, promocja tradycyjnych 
lokalnych produktów oraz dążenie 
do poprawy jakości życia. n

rozmawiała Anita Zakrzewska

w sercu lasu
Malownicze położenie, kilkanaście 
prestiżowych nagród, pyszne jedzenie, 
które doceniła nawet Magda Gessler, 
kilkakrotnie przyznając wam nagrodę 
za wyjątkową, proekologiczną kuchnię. 
Przyjeżdżając do Afrodyta SPA & Well-
ness, na każdym kroku można poczuć, 
jak bardzo wykorzystujecie potencjał, 
którym obdarowuje was natura.
Województwo lubuskie to najbardziej 
zalesiony rejon Polski. Na terenie gmi-
ny Ośno Lubuskie występują liczne kry-
stalicznie czyste jeziora polodowcowe, 
a ich głównym zbiornikiem wodnym 
jest jezioro Reczynek, nad którym zlo-
kalizowana jest Afrodyta. Nasze ma-
lownicze położenie umożliwia gościom 

oglądanie prosto z tarasu zachwycają-
cych wschodów słońca. Uroku dodaje 
też fakt, że każdy poranek w Afrodycie 
rozpoczyna się od ptasiego koncertu. 
W okolicy znajduje się Park Krajobra-
zowy „Ujście Warty”. Ptaki, a jest ich 
tutaj ponad 300 gatunków, wybrały to 
miejsce na dom i przystanek w czasie 
swoich wędrówek. Jak widać, w poło-
żeniu Afrodyty, a także w niej samej 
jest coś tak magicznego, że wracają 
do nas nie tylko ludzie. 

Jesteście laureatami w konkursie SPA 
Prestige Awards w kategorii ECO SPA, 
wygraliście także konkurs Perfect SPA 
i zdobyliście nagrodę Wellness Cousine. 

Jesteście jednym z najczęściej nagra-
dzanych SPA w Polsce. Jak to robicie?
Marcel Achard powiedział: „Ludzie wie-
rzą, że aby osiągnąć sukces, trzeba wcze-
śnie wstawać. Otóż nie – trzeba wstawać 
w dobrym humorze”. U nas życie płynie 
wolniej, dzięki czemu możemy cele-
brować należycie każdą chwilę. Własne 
wędzarnie, piekarnie, stawy pozwalają 
nam we właściwym rytmie przygotować 
najwyższej klasy ekologiczne posiłki. 
Zawsze wspieramy lokalne, ekologiczne 
gospodarstwa, kupując od nich najwyż-
szej jakości naturalne produkty. Żyjemy 
w pełnej symbiozie z naturą i chętnie 
korzystamy z jej dobrodziejstw. Nasza 
filozofia jest prosta: najkrótsza droga 

z pola do stołu. Dzięki temu może-
my dać naszym gościom gwarancję, 
że używane przez nas produkty są 
zawsze świeże. Po nasze produkty 
przyjeżdżają goście z Polski, a tak-
że z zagranicy, np. z Berlina. Warto 
podkreślić, że tak mała odległość 
do wspomnianego Berlina to kolejny 
atut położenia Afrodyty. Relaks u nas 
można połączyć ze zwiedzaniem tego 
miasta i jego okolic. 

Wspaniała kuchnia to jedno, ale 
prawdziwą wisienką na torcie jest 
wasze SPA z jedną z najbogatszych 
ofert na rynku. Znakomicie wypo-
sażona strefa wellness, siłownia, 
zajęcia fitness, a także szeroki wa-
chlarz orientalnych zabiegów, które 
wykonują eksperci z całego świata. 
Pracujecie na najnowocześniejszym 
sprzęcie i używacie certyfikowanych 
kosmetyków. 
SPA to nasza duma. Tworzy je niesamo-
wity zespół terapeutów z całego świata 
– z Indii, Filipin, Tajlandii… Terapeu-
tyczne zabiegi np. na kręgosłup wyko-
nują dyplomowani terapeuci z Ukrainy. 
W sposób wręcz doskonały łączymy tra-
dycję z nowoczesnymi technologiami. 
Posiadamy profesjonalne urządzenia, 
które szybko i skutecznie pomogą pozbyć 
się zbędnych kilogramów.
Do dyspozycji gości są oczywiście: basen, 
sauna sucha i mokra czy cieszące się 
naprawdę sporym zainteresowaniem 
specjalne pokoje masażu dla dwojga.

Krystyna Zmitrowicz,  
dyrektor Afrodyta SPA & Wellness Resort
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Luksus Czasem wystarczy tak 
niewiele, by zaznać 
pełni relaksu. Spokój, 
wszechobecna natura, 
komfortowe wnętrza 
i dopieszczanie zmysłów – 
tworząc harmonię, czynią 
każdy pobyt w Hotelach SPA 
Dr Irena Eris luksusowym 
i niezapomnianym 
przeżyciem

Podczas podróży po Polsce 
można trafić na takie miejsca, 
w których wypoczynek sięga 
pięciu gwiazdek. To Hotele SPA 

Dr Irena Eris, których autorska koncepcja 
łączy przytulne wnętrza z relaksujący-
mi zabiegami i świetną kuchnią. I to 
w trzech niezwykłych lokalizacjach – 
Polanicy-Zdroju, Krynicy-Zdroju i na 
Wzgórzach Dylewskich. Nie ma wielu 
takich miejsc na świecie. A już na pewno 
nie w Polsce. Mówi się o nich „domy 
marki”, ponieważ ich oferta opiera się na 
produktach i usługach jednego brandu. 
W tym przypadku – Dr Irena Eris. 
Trzy hotele o ciekawych, indywidual-
nych designach i komfortowych wnę-
trzach zostały połączone popisowymi 

elementami sygnowanymi jakością pol-
skiej firmy kosmetycznej – programem 
autorskich zabiegów wykonywanych 
profesjonalnymi kosmetykami Dr Irena 
Eris Prosystem stworzonymi we wła-
snym Centrum Naukowo-Badawczym 
i kosmetykami do pielęgnacji domowej 
Dr Irena Eris Prosystem Home Care, 
które pozwalają przedłużyć efekty ku-
racji w zaciszu pokojów hotelowych, 
a później własnej łazienki.
Wspólne motto wszystkich Hoteli SPA 
Dr Irena Eris brzmi: „Luksus blisko 
natury”, podkreślając tym samym zalety 
tych miejsc. Krynickie zdroje, mazurskie 
wyżyny czy kłodzkie kotliny pozwalają 
na wypoczynek w wydaniu zarówno 
aktywnym, jak i leniwym. Przyroda koi 

nerwy, obsługa SPA regeneruje ciało, 
a szef kuchni rozpieszcza podniebienia 
i żołądki swoich gości. Wszystko oczy-
wiście na najwyższym, pięciogwiazd-
kowym poziomie oraz z najwyższej 
jakości serwisem.
Hotelowe Centra SPA tworzą idealne 
warunki do odprężenia i odnowy bio-
logicznej, opierając się na kojącym 
działaniu wody i profesjonalnych zabie-
gach. Kompleksy składają się z basenów 
z atrakcjami wodnymi, zespołów saun, 
wewnętrznych i zewnętrznych jacuzzi, 
stref relaksu z podgrzewanymi leżakami 
oraz sal przyległych do fitnessu, ćwiczeń 
typu cardio czy siłowni, w których moż-
na pracować nad ciałem i kondycją. Od-
dając się w ręce wyszkolonych kosmety-
czek, kosmetologów i fizjoterapeutów, 
goście mogą rozwiązać każdy problem 
natury zdrowotno-estetycznej, otrzymać 
fachową poradę i spersonalizowany plan 
pielęgnacyjny do wprowadzenia w życie 
po powrocie do domu. Można także po 
prostu zrelaksować się podczas masaży, 
których jest tu bez liku. Do wyboru są 
zarówno te orientalne – masaż tajski, 
balijski, ajurwedyjski połączony z aro-
materapią – jak i klasyczne. 
Restauracje hotelowe serwują zdrowe 
dania, opierające się na lokalnych skład-
nikach i założeniach zbilansowanej 
diety. Ich szefowie współpracują z ma-
łymi, okolicznymi wytwórcami zdrowej 
żywności, czego odzwierciedleniem jest 
cykliczne wydarzenie organizowane 
przez Hotele SPA pod nazwą Dr Irena 

Eris Tasty Stories już od pięciu lat. Ten 
unikatowy projekt kulinarny ma za 
zadanie przybliżyć gościom ideę slow 
food i pozwala poznać najlepszej jakości 
produkty z miejscowych gospodarstw 
oraz pełnych pasji ludzi, od rolników 
i ogrodników począwszy, na kucharzach 
skończywszy. Wszystko to dowodzi, jak 
ważne dla marki Dr Irena Eris jest po-
szanowanie dziedzictwa kulinarnego 
regionu oraz wspieranie wartościowych 
inicjatyw lokalnych.
Szeroki zakres oferty Hoteli SPA zapew-
nia holistyczne podejście do piękna, 
pozwala w atmosferze relaksu i pełnego 
komfortu skoncentrować się na swoich 

potrzebach, a przy okazji, albo przede 
wszystkim, spędzić wartościowy czas ze 
sobą w gronie przyjaciół albo rodziny. 
Taki pobyt wypełniony pozytywnymi 

blisko
natury

doznaniami zapewni zastrzyk dobrej 
energii na długi czas. n

DrIrenaErisSPA.com
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styka się

Dotychczas prezentowałem na łamach „Managera” relacje z moich 
podróży. W tym jednak roku przypada 50. rocznica działalności 
eksploracyjnej legendarnego podróżnika, Jacka Pałkiewicza. 
W tych okolicznościach nie mogłem sobie i wam odmówić spotkania 
z tym niezwykłym człowiekiem. Mam nadzieję, że to małe tête-à-tête 
z Jackiem będzie wstępem do prezentacji jego najbardziej  
fascynujących wypraw na łamach naszego pisma

„Chciał dotrzeć do miejsca, gdzie niebo 
styka się z ziemią, lecz horyzont odsuwał się, 
uciekał za przyczyną jakichś czarów...”. Drogi 
Jacku, marzycielu, zdobywco, przyjacielu! 
Czy ten chłopczyk podążający za horyzontem 
już jako dorosły mężczyzna tam dotarł, czy 
jest on z natury nieosiągalny? A może nie 
powinien być osiągalny dla nikogo? 
Ostatnio zdarzyło mi się wspomnieć „Małego 
Księcia”, bajkowe science fiction z enigma-
tyczną i wzruszającą opowieścią o chłopczyku 
przybyłym z odległej planety. Kiedy przeczy-
tałem ją w dojrzałym okresie, pojąłem, że 

Gdzie niebo

czyli tête-à-tête  
z Jackiem Pałkiewiczem

 z ziemią

dzięki swej ponadczasowej uniwersalności ta 
zachwycająca baśniowym światem powiastka 
filozoficzna Antoine’a de Saint- Exupéry’e-
go jest adresowana nie tylko do dzieci, lecz 
także do dorosłych, którzy mają możliwość 
powrócić do krainy swego dzieciństwa. 
Dziś, kiedy nieoczekiwanie uświadomiłem 
sobie tymczasowość i bezbronność mojej 
egzystencji i ze zgrozą odkryłem, że moja 
barwna podróż dobiega końca, często wra-
cam myślami do dzieciństwa. Śniłem wtedy 
o niezwykłych, tajemniczych i niedostęp-
nych miejscach, i wszystko to osiągnąłem. 

Jacek Pałkiewicz 

Pisarz, eksplorator, twórca 
survivalu w Europie. 
Zlokalizował źródło 
Amazonki, przepłynął 
samotnie Atlantyk łodzią 
ratunkową. Obywatel 
świata i jego odkrywca. 
Autor bestsellerowych 
książek, m.in. „Dubaj” 
i „Palkiewicz.com”.
Inspiruje dwa pokolenia 
polskich podróżników. 
Jego reportaże były 
publikowane w licznych 
prestiżowych magazynach 
europejskich  
(www.palkiewicz.com). 
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Ci, którzy nie zdołali zrealizować swoich 
marzeń, usprawiedliwiają to faktem, 
że to i lepiej, bo w chwilach, kiedy za-
wodzi codzienność, człowiek chętnie 
ucieka w świat fantazji, snując marzenia 
o jakiejś „wyspie skarbów”, która nęci 
i rozpala wyobraźnię. Pozbawieni tego 
snu poczuliby się zawiedzeni w swo-
jej podświadomości.

„I’ve seen things you people wouldn’t 
believe... Attack ships on fire off the 
shoulder of Orion... I watched C-beams 
glitter in the dark near the Tannhäuser 
Gate”. Te słowa w jednej z końcowych 
sekwencji filmu „Blade Runner” wy-
powiada grany przez Rutgera Hauera 
Roy Batty. Ty w jednym z wywiadów 
powiedziałeś: „Żyłem bez granic, byłem 
naocznym świadkiem niezwykłych wy-
darzeń, spenetrowałem świat, którego 
już nie ma, poznałem ludzi, których nie 

sposób zapomnieć”. Brzmi podobnie, 
z tą różnicą, że Roy Batty to postać fikcyj-
na, android o niezwykłej wytrzymałości 
i woli przetrwania, a Jacek Pałkiewicz 
to prawdziwy twardziel z krwi i kości.
Tu muszę uciec się do próżnej ilustracji. 
Swego czasu w Padwie byłem gościem 
żeńskiego Rotary Club, gdzie jedna z ele-
ganckich pań w pierwszym rzędzie szep-
nęła do swojej przyjaciółki: „Ależ ten 
jegomość ma fantazję”. Nie ukrywam, że 
to mnie trochę ukłuło i od tamtej pory 
opowiadam tylko część mojego podróżni-
czego dorobku, tak jak to czynił prekur-
sor epoki odkryć geograficznych Marco 
Polo, mój mentor. Wielu podejrzewało, 
że nigdy nie dotarł do Chin, i kiedy na 
łożu śmierci rodzina i przyjaciele błagali 
go o sprostowanie opowieści, „aby stał 
się bardziej wiarygodny”, odparł, że to 
zaledwie połowa tego, co widział na wła-
sne oczy w swojej długiej peregrynacji.

Jesteś bez wątpienia człowiekiem sil-
nym, który docierał do granic możli-
wości, ale miał na tyle rozsądku, by 
tych granic nie przekroczyć. Czy warto 
tak żyć? Jak wykrzesać z siebie tę chęć 
poznawania i jednocześnie jak ustrzec 
się przed tym krokiem, który może 
być ostatnim?
Andrzej Stasiuk napisał, że podróżować 
znaczy żyć. A ja dodaję: żyć podwójnie, 
potrójnie, wielokrotnie. Dla mnie sens 
wojażowania polega na ożywieniu wy-
obraźni, umiejętności zdumienia i za-
chwytu, czyli na nieustannej zachłanności 
i fascynacji światem. Dodajmy do tego 
szczyptę niebezpieczeństwa związanego 
z przekraczaniem granic możliwości, 
a otrzymamy esencję mojego globtro-
terstwa. Taki koktajl uczuć przemienia 
zwykłe na pozór wydarzenie w prawdziwą 
przygodę. Przygodę życia. Fizyka kwan-
towa podpowiada, że jeśli poruszamy 

002-kopia.jpg

się powoli, kosmos wokół nas też będzie 
wędrować na zwolnionych obrotach; jeśli 
będziemy pędzić, czas się skurczy. W mo-
im wieku chciałbym egzystować tak, jakby 
to był ostatni dzień mojego życia.
Z pasją takiego stylu życia można się uro-
dzić, ale można taki bakcyl połknąć też 
w dojrzałym wieku. Nie radzę jednak 
rzucać się na głębokie wody bez wcze-
śniejszego doświadczenia. Rzemiosła 
podróżowania uczyłem się na własnych 
błędach, bo kiedyś nie było pomocnych 
publikacji. Nie improwizowałem, niczego 
nie pozostawiałem przypadkowi, sumien-
nie przygotowywałem się do wyjazdu. 
Bywało, że stawiając czoło zagrożeniom, 
musiałem balansować na wąskiej granicy 
między racjonalnym ryzykiem a realnym 
zagrożeniem, między odwagą a chłodną 
analizą. Wspomagał mnie przy tym boga-
ty bagaż doświadczeń zdobytych wśród 
piasków pustyni, tropikalnego lasu czy 
syberyjskiej tundry. Nie bez znaczenia 
były też intuicja i… instynkt.

Mówisz o strachu jak o czymś natural-
nym i w pełni się z tobą zgadzam. Ten 

strach potrafi jednak nas sparaliżować 
wtedy, kiedy powinniśmy działać, kiedy 
zmierzamy się nie tylko z naturą, lecz 
przede wszystkim z niegodziwością 
drugiego człowieka. Czy doświadczy-
łeś takich sytuacji? Czy wtedy należy 
przełamywać swoją niemoc, czy szukać 
innych rozwiązań?

Spróbuję podzielić się skrótowym in-
struktażem. Na wstępie: wzbudź w sobie 
czujność na różne zagrożenia, nie kuś 
losu ani nie podkładaj się frajersko, nie 
bądź łatwym celem, nie sprzedaj łatwo 
skóry, demonstruj czujne spojrzenie 
i pewny siebie wyraz twarzy, nie ujaw-
niaj lęku i bezradności, unieś wysoko 
głowę, wyprostuj sylwetkę i poruszaj się 
sprężystym krokiem. Zawsze głosiłem 
zasadę, że w chwili, gdy sytuacja staje 
się napięta, trzeba bezzwłocznie wyco-
fać się lub uciekać ile sił w nogach. To 
nie jest tchórzostwo, małe, bezbronne 
zwierzę zawsze unika konfrontacji, ale 
pozbawione możliwości ucieczki walczy 
z pełną desperacją. My także. Lęk wy-
ostrza zmysły i podnosi się ciśnienie krwi, 
organizm aplikuje wtedy sobie swoisty 
środek dopingujący – adrenalinę, która 
dodaje sił. Zatem walczymy w sposób 
maksymalnie zdeterminowany i de-
strukcyjny, aby wyrządzić jak najwięk-
szą krzywdę. Nieoczekiwana wściekła 
obrona połączona z kopaniem, drapa-
niem i gryzieniem będzie kompletnym 
zaskoczeniem dla nieprzygotowanego 
na opór napastnika. Często zrezygnuje 
on i oddali się albo moment jego rozpro-
szonej uwagi stworzy ci szansę ucieczki.
Niezwykle mocną broń stanowi wyćwi-
czony wcześniej gdzieś na osobności, 
rozdzierający, wydarty z piersi paraliżu-
jący zmysły krzyk. Pozwala on uwolnić 

127126
MANAGER REPORT 

wrzesień 2022
MANAGER REPORT 

wrzesień 2022

MANAGER 24
wywiad

MANAGER 24
wywiad



się od napięcia i odblokować obezwładnienie, 
a jednocześnie wzmóc agresję i spotęgować sku-
teczność walki. Taki mrożący krew w żyłach wrzask 
zwraca uwagę otoczenia i jest w stanie pokrzyżować 
zamysły złoczyńcy. Mówi się, że ma on na tyle 
piorunujący efekt, że „potrafi bez strachu przepro-
wadzić przez ciemne ulice”. Takie rzeczy ćwiczą 
studenci akademii teatralnych i pseudokibice 
piłkarscy. Bojowe, siejące postrach eksklamacje 
na musztrach wojskowych znamy z filmu „Full 
Metal Jacket”. 

Patrząc na twoją życiową drogę, można odnieść 
wrażenie, że jesteś prawdziwym twardzielem. 
Niedawno przeczytałem, że twoim zdaniem „fe-
minizacja życia odebrała mężczyznom nie tylko 
spodnie, ale i poczucie pewności siebie, godność 
i siłę”. Jaki powinien być współczesny mężczyzna?
Na nocnej szafce obok mojego łóżka często znaj-
dują się podniszczone, dawno zapomniane lektury 
młodości. Wśród nich na Olimpie stawiam Jacka 
Londona. Z jego książek przyswoiłem determinację 
i hart ducha. Niektóre czytałem po kilka razy. Czło-
wiek współczesnego świata, przywykły do wygód 
i dobrostanu, wydelikatniał, stracił pazury, gubi 

się przy pierwszej przeciwności losu. 
London stworzył ponadczasowy portret 
prawdziwego mężczyzny zmagającego 
się z przeciwnościami losu. W powieści 
o cechach autobiograficznych „Martin 
Eden” niezłomność i wytrwałość prota-
gonisty w dążeniu do celu ma coś z gla-
diatora pośród stada eunuchów. Tę broń 
Edena, klucz dostępu do pokonywania 
własnych ograniczeń, posiada każdy 
przymuszony do ciężkiej próby człowiek. 
Wystarczą motywacja i nieugięta wiara 
w pokonanie przeszkody.

Spojrzałem na twoje zdjęcie z jednego 
z ostatnich wywiadów i widzę twarz 
szczęśliwego i radosnego człowieka. 
Tę samą twarz widzę tu i teraz. Trudno 
uwierzyć, że obchodziłeś niedawno 
osiemdziesiąte urodziny. Jak w sobie 
zachować tę radość życia?
Myślę, że to owoc mojego nieprzejedna-
nego optymizmu, pasji życia i... wspar-
cia niebios.

Twoje życiowe credo to „Życie daje każde-
mu tyle, ile sam ma odwagę sobie wziąć, 
a ja nie zamierzam zrezygnować z niczego, 
co mi się należy”. Zrezygnowałeś z czegoś 
czy wziąłeś z życia tyle, ile chciałeś? Na 
co masz jeszcze życiowy apetyt?
Czuję się nad wyraz spełniony i niepo-
miernie uprzywilejowany, bo byłem 
reżyserem swojego życia. To wszystko, 
co przyjdzie mi jeszcze posiąść, to bę-
dzie już optional.

Zwykle jesteś kojarzony z niesamo-
witymi podróżami. Mam nadzieję, że 
przy okazji kolejnych rozmów opowiesz 
o tych najbardziej niezwykłych. Dzisiaj 
wskaż tylko tę jedną podróż, która 
okazała się dla ciebie najtrudniejsza. 
Wymiar trudności pozostawiam two-
jemu wyborowi, bo nie musi to być 
trudność czysto fizyczna. 
To nie jest proste, bo wypraw ekstre-
malnych było sporo i każda miała inny 
charakter. Najbardziej karkołomna była 

prawdopodobnie „Trans Borneo”, od 
brzegu do brzegu przez wyspę Daja-
ków, łowców głów, w skrajnie surowym 
i niegościnnym środowisku lasu tropi-
kalnego.

A Jacek Pałkiewicz jako odkrywca? 
Z czego jesteś najbardziej dumny?
Bez wątpienia z odkrycia źródła Ama-
zonki, które od dawna było przed-
miotem niekończących się spekulacji 
i sporów o charakterze akademickim. 
W dzieciństwie było mi trochę żal, że 
nie urodziłem się w epoce epickich 
odkryć geograficznych i nie miałem 
szans doświadczyć tego, co przeżywa-
li David Livingstone, Alexander von 
Humboldt czy im podobni. Okazało się, 
że stanowiące przedmiot kultu mapy 
geograficzne z napisem: „Relief Data 
Incomplete” jeszcze istniały. Że było 
jeszcze miejsce na poszukiwania, co 
jest poza horyzontem. Nasza nauko-
wa ekspedycja rozwiązała tę zagadkę. 
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Dziś na Górze Quehuisha, w Andach 
na południu Peru stoi obelisk z tablicą 
upamiętniającą to odkrycie.

Cieszę się, że to wspomniałeś, jak bo-
wiem pamiętasz i ja odegrałem swoją 
rolę w ufundowaniu tego obelisku... 
Jesteś też uznanym dziennikarzem. 
Pracowałeś dla prestiżowego „Corriere 
della Sera” w czasach, kiedy było to 
marzenie chyba wszystkich włoskich 
dziennikarzy. Jak oceniasz współczesne 
polskie dziennikarstwo? Czy nie uważasz, 
że jesteśmy zalewani masą bezsensow-
nych informacji i nierzetelnych opinii, 
a odpowiedzialność za słowo jest często 
na poziomie bruku? Masz jakieś rady dla 
współczesnych dziennikarzy?
Minęło już wiele lat, kiedy żurnalisty-
ka, która niegdyś mnie oczarowała, 
zaczęła wzbudzać niesmak. Wtedy 
zrozumiałem, że się starzeję. Poczu-
łem się jak wiekowy wikariusz, któ-
ry podejrzewa, że stracił wiarę, ale 
nie wyjawi tego swoim parafianom. 
Wziąłem się za dziennikarstwo równo 

pół wieku temu, jeszcze w heroicz-
nych dla niego czasach, dopóki nie 
zostało okaleczone przez telewizję. 
Profesja, autentyczna misja, przyno-
siła powszechny szacunek. Wszystko 
wydawało się magicznie krystaliczne, 
dopóki 30 lat temu nie zauroczyła nas 
rewolucja cyfrowa i zrodzona z niej 
era Internetu z witrynami informa-
cyjnymi, sieciami społecznościowymi 
i newsletterami. Tradycyjne pismactwo 
zostało wtedy dogłębnie wstrząśnięte. 
Dziś dzięki nowym, o ogromnym po-
tencjale środkom masowego przekazu 
wszyscy mogą rozpowszechniać – i to 
w czasie realnym – doniesienia, nieraz 
wartościowe, innym razem wynoszące 
na ołtarz rynsztokowe śmieci. Zwłasz-
cza w sieciach społecznościowych, 
gdzie trudno odróżnić fałsz od prawdy, 
gdzie obiektywność często staje się 
opcjonalna. Dla młodych dziennikarzy 
mam tylko jedną radę: weryfikujcie 
trzy razy źródło, dbajcie o wnikliwe 
spostrzeżenia i przekazujcie rzetelne 
wiadomości. 

Podróżnik, odkrywca, dziennikarz, ale 
też uważny obserwator i myśliciel. Z ja-
kimi głównymi wyzwaniami przyjdzie 
zmierzyć się ludzkości w najbliższych 
dziesięcioleciach? 
Po szalonych globalnych przemianach, 
które zmieniły oblicze Ziemi, dotknęła 
nas deprymująca niestabilność. Stary 
Kontynent, swego czasu uważany za 
pępek świata, przestał wierzyć w swoje 
wartości i tradycje. Jeszcze do przed-
wczoraj byłem przekonany, że głównym 
zadaniem ludzkości jest i będzie walka 
o uratowanie Ziemi, naszego domu. 
Wczoraj spadła na nas pandemia i nikt 
nie wie, jak długo będzie mutować i zbie-
rać tragiczne żniwo. Nie zdążyliśmy wyjść 
z niej, a dotknęła nas niebywała skala 
zbrodni Putinowskiej machiny wojennej. 
Co będzie jutro? To wielka niewiadoma.

Czy współczesny świat ma liderów, 
którzy potrafią stawić czoło tym wy-
zwaniom? 
Niestety, nie ma dzisiaj przywódców, 
którzy daliby taką nadzieję. Jestem 

rozczarowany i zaniepokojony ich nie-
zdolnością do podjęcia znaczących 
kroków w obliczu poważnego kryzysu 
cywilizacyjnego, kiedy życie na Ziemi 
jest zagrożone. Rządy europejskie, zdo-
minowane przez łatwe populizmy i kry-
zysy gospodarcze, też przestały myśleć 
o wspólnym rozwiązaniu problemów 
i skupiły się wyłącznie na swoich intere-
sach wyborczych. Światowi przywódcy 
zajmują się tylko swoimi problemami 
i rywalizacją o prymat. Jesteśmy świad-
kami największej bitwy o panowanie nad 
światowym nieładem. 

Czy demokracja i tzw. wolny świat 
mają szansę na przetrwanie, a może 
nawet na poszerzenie wpływów w świe-
cie, w którym jest tak wielu tyranów 
i obłąkanych żądzą władzy i bogactwa 
władców?
Przykład Putina pokazuje wyraźnie, że 
wolny świat staje się bezsilny wobec 
przemocy barbarzyńskich terrorystów.

Są jeszcze setki ważnych pytań, które 
chciałbym ci zadać. Na dzisiaj jeszcze 

jedno, ostatnie. Jaką poradę dałbyś 
młodym ludziom, którzy poszukują 
swojej drogi i niebawem zaczną wkra-
czać w czas, kiedy będą musieli wziąć 
odpowiedzialność nie tylko za siebie, 
lecz także za innych, za planetę i za 
to, co zostawią kolejnym pokoleniom?
Młodzi trzeciego tysiąclecia są elastycz-
ni, dynamiczni, otwarci na różnorod-
ność i zmiany. Nie mają jednak zaufa-
nia do polityki, żyją w ekonomicznej 
niepewności, zepchnięci w kąt przez 
gerontokrację. To zniechęca i nie uła-
twia zaangażowania w cokolwiek. Co 
do rady, to nawiążę do Grand Tour, 
kiedy Włochy, konsekrowana świątynia 
cywilizacji zachodniej, stały się niemal 
obowiązkowym etapem edukacji latoro-
śli z zamożnych rodzin. Nieliczni uprzy-
wilejowani zyskiwali tam światowe 
obycie, poszerzali horyzonty myślowe 
i zdobywali formację intelektualną dla 
przyszłej działalności publicznej. Dzi-
siaj podróże są dostępne dla wszystkich. 
Moi synowie zaczęli latać samolotem, 
zanim siusiali do nocnika. Jestem z nich 
dumny. Nawet ich nie skarciłem, kiedy 

w Polsce przewrotnie wykrzykiwali 
„kulwa”, doskonale wiedząc, że to nie 
zakręt, ale córa Koryntu. Należą do 
wyrosłego z globalizacji otwartego 
społeczeństwa, posiadają dwa obywa-
telstwa, mówią w kilku językach. Dziś 
mieszkają w Szanghaju i czują się jak 
w domu zarówno w rodzinnym Bassa-
no del Grappa, jak i w Warszawie czy 
w dalekiej Azji. Nie noszą w sobie wi-
rusa nacjonalizmu, zostali zaszczepieni 
przeciwko wszelkim szowinistycznym 
postawom. Właśnie do ich pokolenia 
będzie należeć świat.

Pytanie ostatnie: co w planach?
Wkrótce ukaże się poradnik „Wojna 
u progu”. Armia Władimira Putina do-
puszcza się zbrodni i różnych prowokacji. 
Nic dziwnego, że rośnie strach przed 
pożogą wojenną o wymiarze totalnym. 
Nie wiemy co się może wydarzyć jutro, 
pojutrze. Lepiej być przygotowanym 
i nie dać się zaskoczyć. n

Z Jackiem Pałkiewiczem rozmawiał 
Adam Dariusz Maciejewskifo
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Tratwa blues
W Zagrodzie Żbyr, w Werlasie (gm. Solina), od 29 września do 1 paździenika 2022 r. odbędzie 

się festiwal dedykowany pamięci Michała Giercuszkiewicza „Giera”  (1954–2020), który 
przez ponad 30 lat mieszkał w Bieszczadach w domu-tratwie na zbiorniku Solina.
To jedna z największych indywidualności polskiej sceny muzycznej, charyzmatyczny muzyk, 
kompozytor. Był perkusistą wielu legendarnych zespołów bluesowych i rockowych, m.in. Dżem, 
Kwadrat, SBB, Śląska Grupa Bluesowa. Jego dorobek to kilkadziesiąt płyt, udział w licznych 
festiwalach, trasach koncertowych oraz wiele innych znaczących osiągnięć artystycznych. 
Współtworzył i nagrał większość znanych utworów zespołu Dżem z Ryszardem Riedlem. 
W Werlasie znajduje się tratwa-dom Michała Giercuszkiewicza oraz kamienny postument 
dedykowany jego pamięci. Zagroda Żbyr eksponuje wiele pamiątek po tym niezwykłym 
artyście. Podczas festiwalu wystąpią: Józef Skrzek, Adam Kulisz, Eugeniusz Olejarczyk „Siczka” 
i przyjaciele, Sebastian Riedel, Agnieszka Łapka, Krzysztof Głuch, Michał Kielak, Mirek Rzepa, 
Max Ziobro, Leszek Winder, Śląska Grupa Bluesowa i inni. q

Hacks
VOD to prawdziwy fenomen, popularne platformy rosną 

w siłę, produkują oscarowe filmy i coraz lepsze seriale. 
Pozostające w cieniu agresywnego reklamowo Netflixa 
HBO skupia się nie na fajerwerkach, ale rozrywce wysokiej 
klasy. Doskonały tego przykład stanowi komediowy 
serial „Hacks”. Niby nic wielkiego, zgrany schemat dwóch 
kompletnie różnych osobowości, które muszą ze sobą 
współpracować, a jednak jest w tej produkcji coś więcej. 
To świetna komedia z Las Vegas w tle. W szalonej interakcji 
ścierają się ze sobą: gasnąca gwiazda stand-upu (w tej 
roli świetna Jean Smart) i irytująca scenarzystka (Hannah 
Einbinder). Trzeba dużego talentu, żeby ten ograny schemat 
ożywić i udało się to znakomicie. Polecamy. q

Minx
Kolejny prawdziwie zabawny serial, który wyprodukowało HBO. Tym razem 

pomysł był nowy – autorzy pokazali historię powstania pisma w rodzaju 
„Playboya”, ale w wersji dla kobiet. Ambitna, świetnie wykształcona redaktorka 
(Ophelia Lovibond) podejmuje współpracę z wydawcą prostackich „świerszczyków” 
(Jake Johnson). Jak na dobrą komedię przystało, mamy do czynienia z konfliktem 
charakterów, pochodzenia społecznego, poziomu edukacji i kultury osobistej. Co gorsza, 

antagoniści muszą ze sobą 
współpracować, żeby osiągnąć 
sukces. Nietypowy wyróżnik 
filmu stanowi odwaga 
w ukazywaniu scen (głównie 
męskiej) nagości na granicy 
pornografii. q

Muzyka

Fakty muszą 
zatańczyć
Nowa, poświęcona reportażowi i jego 

gwiazdom książka Mariusza Szczygła 
to prawdziwy diament, który w dodatku 
Audioteka oferuje bezpłatnie swoim 
klubowiczom. Okazuje się, że ciekawe 
i inspirujące mogą być nie tylko same 
reporterskie teksty, lecz także kulisy ich 
powstawania. W świecie wypełnionym 
przez celebrytów rodem z Pudelka trudno 
jest bez ironii mówić o prawdziwych 
gwiazdach. Mariusz Szczygieł, występujący 
w roli skromnego narratora, to jeden 
z najlepiej rozpoznawalnych w świecie 
polskich autorów. Jego książki, a zwłaszcza 
„Gotland” i „Zrób sobie raj”, doczekały 
się tłumaczenia na wiele języków. I nic 
w tym dziwnego, ponieważ tyle prawdy 
o Czechach nie napisał żaden Czech. q






