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Ilona Adamska 
wydawca

Drodzy Czytelnicy

Sukces rzadko przychodzi szybko, ale konsekwentne 

trzymanie się obranej drogi zawsze przynosi pożą-

dane efekty. W biznesie liczy się przede wszystkich 

wytrwałość, cierpliwość i pokora. Nie rezygnujmy od 

razu z tego, co nie przynosi natychmiastowych wyników  

i zysków. Wiele udanych biznesów to te, które rodziły się  

z wielkimi problemami, jednak cierpliwość opłaciła się ich 

pomysłodawcom. 

„Dobry przedsiębiorca jest niczym mistrz sztuk walki, którego 

wyostrzony umysł wciąż funkcjonuje na wysokich obrotach 

i gotowy jest do szybkiej reakcji na atak konkurenta. Biznes 

to zajęcie dla ludzi czynu”. Próbujmy, działajmy i nigdy się 

nie poddawajmy. 

Niech drugi numer Law Business Quality będzie dla Was 

drogowskazem i źródłem inspiracji, stanie się dopełnieniem 

Waszych pasji i wyzwań zawodowych.
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Załatw sprawę 
w urzędzie przez 

Internet
ePUAP to nowoczesna Elektroniczna 
Platforma Usług Administracji Publicznej, 
służąca wymianie usług i informa-
cji pomiędzy obywatelem i instytucją 
administracji publicznej. Umożliwia 
załatwienie większości spraw urzędowych. 
Dzięki niemu instytucje administracji 
publicznej mogą udostępniać bezpłatnie 
drogą elektroniczną swoje usługi instytu-
cjom, obywatelom i przedsiębiorstwom.  
Na stronie www.epuap.gov.pl można 
w szybki i łatwy sposób założyć profil. 
Wymagane jest tylko zarejestrowanie  
i złożenie wniosku o Profil Zaufany ePUAP. 
Następnie należy udać się do jednego ze 
wskazanych na stronie ePUAP urzędów 
(np. miasta, gminy, skarbowego, ZUS)  
i potwierdzić zgodność swoich danych 

osobowych z danymi wprowadzonymi 
do systemu (tzw. uwierzytelnienie Profilu 
Zaufanego), co potwierdzi założenie konta. 

Wśród spraw, jakie możemy załatwić tą 
drogą, możemy wyróżnić m.in. zarejestro-
wanie własnej działalności gospodarczej, 
kontakty z urzędem skarbowym, dopisanie 
do spisu wyborców, jednorazową zapo-
mogę z tytułu urodzenia dziecka (tzw. 
becikowe), nadanie numeru porządkowego 
nieruchomości, odpisy i zaświadczenia 
z ksiąg stanu cywilnego, pozwolenie na 
budowę lub rozbiórkę, rejestrację pojazdów, 
rejestrację urodzeń, sporządzenie aktu 
zgonu czy wydanie prawa jazdy, złożenie 
wniosku o stypendium szkolne, udział w 
rekrutacji na studia, złożenie wniosku o 
dotację unijną.

Posługiwanie się Profilem Zaufanym 
ePUAP niesie wiele korzyści. Przede 
wszystkim jest to metoda bezpłatna  

i alternatywna dla odpłatnego kwa-
lifikowanego podpisu elektroniczne-
go. Ponadto nie wymaga korzystania  
z urządzeń i dodatkowych kart – wystarczy 
tylko zwykła przeglądarka internetowa. 
Profil Zaufany ePUAP będzie dostępny 
dla wszystkich osób, które założą konto 
na portalu ePUAP.

Zmiany w VAT od  
1 stycznia 2014 

roku
1 stycznia 2014 roku weszły w życie duże 
zmiany dotyczące podatku od towarów  
i usług (VAT), na które warto się wcześniej 
przygotować.  Należy podkreślić, że mają 
one poważny wpływ na sposób rozliczania 
podatku VAT w Polsce. Co więcej – spowo-
dowały konieczność modyfikacji obecnie 
stosowanych procedur podatkowych oraz 

odpowiedniego dostosowania programów 
finansowo-księgowych (m.in. w zakresie 
zasad rozliczania w czasie podatku VAT 
należnego i naliczonego oraz terminó 
w wystawiania faktur i ich treści) oraz 
spowodowały problemyw płynności 
finansowej wielu przedsiębiorców. Wynika 
to z faktu, że podatnicy zmuszeni są  
w wielu sytuacjach do płacenia podatków 
ze środków własnych,  gdyż obowiązek 
rozliczenia z organem podatkowym może 
nastąpić dużo wcześniej niż  zapłata od 
kontrahenta za daną fakturę. Ponadto 
w sytuacji, gdy podatnicy w przeszłości 
uzyskali od Ministra Finansów interpre-
tacje indywidualne w zakresie któregoś 
z wyżej wymienionych obszarów, od  
1 stycznia br. interpretacje te mogą utracić 
moc ochronną. Zmiany dotyczą przede 
wszystkim zasad rozliczania podatku 
VAT, ale także momentu powstania 
obowiązku podatkowego czy definicji 

podstawy opodatkowania. Otóż do 31 
grudnia 2013 roku obowiązek podatkowy 
powstawał, co do zasady, z chwilą wydania 
towarów lub wykonania usługi, a jeżeli 
czynności te powinny być potwierdzone 
fakturą, z chwilą wystawienia tej faktury, 
nie później niż siódmego dnia, licząc od 
dnia wydania towaru lub wykonania 
usługi.

Rozliczenie tego podatku następowało, 
więc w deklaracji za dany miesiąc (ewentu-
alnie kwartał), w którym powstał obowią-
zek podatkowy, a to oznacza, że dla sprze-
daży dokonywanej pod koniec miesiąca,  
w zależności od daty wystawienia faktury, 
obowiązek podatkowy powstać mógł  
w miesiącu jej dokonania lub w miesiącu 
następnym. 

 Natomiast od 1 tycznia br., zgodnie  
z nowym przepisem art. 19a ustawy o VAT, 

obowiązek podatkowy będzie powstawał  
z chwilą dokonania dostawy towarów lub 
z chwilą wykonania usługi. W związku  
z tym w przypadku sprzedaży doko-
nywanej pod koniec danego miesiąca 
obowiązek podatkowy powstanie w tym 
miesiącu, w którym wykonana została 
usługa lub dokonano sprzedaży. 

A zatem w przypadku dostawy towarów 
powstanie obowiązku podatkowego 
związane będzie przede wszystkim  
z momentem dokonania dostawy towa-
rów lub usługi, wystawienie faktury nie 
będzie zaś miało zupełnie znaczenia 
(chwila wystawienia faktury).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 
grudnia 2012 roku o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 35).

„…zmowa kontrolowana” Leszka Szarugi 
to ważne świadectwo dotyczące okresu 
Karnawału Solidarności i stanu wojen-
nego. Polskę oglądamy od wewnątrz  
i z dystansu, przez Polaków i zagra-
nicznych polonofilów, przez bohaterów, 
zwykłych ludzi, konformistów, idealistów; 
ludzi odważnych i tchórzy. „…zmowa” 
to głębokie studium polskiej historii i 
kultury, ich powiązań z Europą – a to 
wszystko zanurzone w codzienności 
kolejek, przesłuchań, podpisywania 
(bądź nie) lojalek – codziennych wybo-
rów, które zmieniły bieg życia naszego 
rejonu świata.  

José Martinez to młody meksykański 
historyk, który trafił do Polski na studia 
i który, nie tylko z powodów osobistych, 
nie może się od tego dziwnego kraju 

uwolnić. Nie może nawet wtedy, gdy 
przebywa poza nim. Uczy się polskości, 
próbuje zrozumieć nie tylko zawiłą 
historię tego państwa, ale również 
mechanizm władzy, która jeszcze trwa, 
ale zaczyna się już chwiać. 

Mistrzowska diagnoza systemu tota-
litarnego w wersji polskiej. Świetnie 
pokazane motywacje i decyzje pro-
wadzące do działalności podziemnej. 
Analiza polskiego antysemityzmu, 
który przewija się przez naszą historię 
szczególnie w jej niezwykle ważnych 
momentach. To niezwykła opowieść 
o niezwykłych ludziach w niezwykłym 
czasie. Lektura obowiązkowa.

Patronat medialny Law Business Quality 

Lektura obowiązkowa  „... zmowa kontrolowana”
Leszek Szaruga

Opracowała: Marika Krajniewska / Wydawnictwo Papierowy Motyl

Opracowała: Marta Wysocka – Fronczek / LEX & FINANCE
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Kiedy zgolił Pan wąsy?
– Chyba rok temu.. I wydaje mi się, że lepiej 
się bez nich czuję.

Na pewno wygląda Pan młodziej.
– Może sympatyczniej, z wąsami  było groźniej…

Jako zodiakalna Panna pewnie jest Pan 
bardzo skrupulatny podczas pełnienia 
funkcji burmistrza?
– Trudno powiedzieć. Na pewno jestem docie-
kliwy, zanim podejmę jakąkolwiek decyzję. 

Funkcję Burmistrza Gminy Błonie pełni 
Pan drugą kadencję. Wcześniej był Pan 
radnym i członkiem zarządu. W gminie 
mieszka Pan od ponad 30 lat. Jak zaczęła 
się Pańska kariera samorządowca?
– Trudno to nazwać karierą. Wcześniej, przez 
23 lata, aż do chwili upadłości przedsię-
biorstwa, pracowałem w zakładach mecha-
niczno-precyzyjnych ZMP Mera Błonie, na 
gruntach dawnej fabryki zapałek. Zatrudniano  
w nich kilkaset osób, okresowo ponad tysiąc. 
Krzyżowało się tam wiele spraw i problemów. 
Już wtedy działałem w radzie pracowni-
czej. Byłem członkiem komisji zakładowej, 
członkiem „Solidarności”, jednym słowem 
społecznikiem byłem od zawsze. W Polsce 
jest 3600 wójtów i burmistrzów, więc nie 
należę do wyjątków. Chociaż muszę przyznać,  
że jestem zadowolony z tego, co udało mi się 
do tej pory już osiągnąć. 

Po upadku przedsiębiorstwa,  już jako radny 
Błonia i członek Zarządu Miasta 
w latach 1998-2002, zaznajomiony  
z samorządem, zarządzaniem, zaczął Pan 
interesować się wyższym stanowiskiem?
– W 2006 roku odbywały się wybory. 
Zrozumiałem, że to mój czas i postanowiłem 
w tych wyborach wystartować. 

Nie był Pan wówczas tak znany jak dzisiaj. 
Z ramienia jakiej partii Pan startował?
– Nie jestem członkiem żadnej partii. 
Działałem jako radny jedną kadencję  
i rzeczywiście nie byłem wówczas zna-
ny. Poprowadziłem, więc swoją kampanię 
wyborczą samodzielnie. Założyłem własny 
komitet wyborczy „Zenona Reszki Błonie”   
i po skutecznej kampanii, w 2006 roku , mimo 
8 kandydatów na to stanowisko, trafiłem do 
drugiej tury i w finale wygrałem. A w 2010 
roku w pierwszej turze miałem już ponad 
73% głosów. 

Błonie liczy ponad 20 tys. mieszkańców. 
Problemy lokalne widać tu, jak na dłoni. 
Inaczej niż w wielkomiejskich aglomera-
cjach. Co sprawia Panu największą trudność  
w zarządzaniu?
– Samo Błonie liczy 13 tys. mieszkańców, 
ale proszę pamiętać, że to gmina miejsko 
wiejska. Wokół miasta są tereny wiejskie 
liczące 32 miejscowości. To jest bardzo 
stare miasto. Przywilej  praw miejskich od 

Janusza I, księcia mazowieckiego, otrzymało  
w 1380 roku , a od 1580 roku król Zygmunt 
August wyraził zgodę na coroczne wybory 
burmistrza. W takiej sporej i różnorodnej 
gminie problemy wciąż się nawarstwiają  
i krzyżują.  Powstają coraz to inne wyzwania, 
więc tematów nie brakuje.  

Jednym z większych Pana problemów było  
z pewnością postawienie w czerw-
cu 2008 roku na rynku przy ratuszu  
biało-marmurowej fontanny. 
– Było wielu przeciwników nie zgadzających 
się na jej powstanie. Dziś stała się naszą 
wizytówką, ponieważ jest absolutnie wyjąt-
kowa: podświetlona, wielobarwna, pluszcze  
w rytm muzyki. Ludzie przychodzą  
tu z całymi rodzinami, żeby oglądać to 
piękne zjawisko. Ale na początku fontanna 
rzeczywiście wzbudzała wiele emocji.

Pan jednak postawił na swoim.
– Od początku byłem za, ponieważ Błonie 
to największe centrum logistyczne w Polsce 
- 750000 m2. Gmina w planach rozwoju 
zakłada nie tylko przyciąganie kapitału inwe-
stycyjnego, rozwój handlu i budownictwa, ale 
też wykorzystanie potencjału turystycznego. 
Wiąże się to z bliskością Kampinoskiego Parku 
Narodowego oraz malowniczością terenów 
wokół miasta, w dolinie Utraty.  Od 2002 
roku łączą nas więzy przyjaźni i współpracy 
z włoską gminą Coreno Ausonio, od której 

Sympatyczny,  przystojny, nic dziwnego, że uwielbiany przez kobiety, którym podobno w dniu ich 

święta, na rynku, przy ratuszu osobiście wręcza kwiaty. Bierze też udział w każdej uroczystości.  

Z mężczyznami toczy boje, ale jak sam mówi – o słuszne sprawy – i zazwyczaj wygrywa.  

Czy wygra kolejną kampanię wyborczą, w której  jego przeciwnicy walczą o zmianę planów budowy  

„farmy wiatrakowej” na terenie gminy? Jak twierdzą mieszkańcy: to już przesądzone.

Z Burmistrzem podwarszawskiej Gminy Błonie – ZENONEM RESZKĄ 
– rozmawia Teresa Maria Gałczyńska

Fot.: Jerzy Walkowiak

SKUPIAMY SIĘ NA LOKALNYCH 
PRZEDSIĘBIORCACH
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dostaliśmy w prezencie marmur na obudowę 
fontanny.  Niestety po kilku zimowych 
sezonach ten marmur zaczął kruszyć się  
i fontanna zaczęła przeciekać. No cóż, nikt 
nie mógł przewidzieć, że ten surowiec nie 
będzie przystosowany do naszego klimatu. 
Ale to była tylko obudowa. Najcenniejsza  
jest komora umieszczona pod fontanną, 
gdzie znajduje się mnóstwo rur, pomp  
i komputerów. To jest nasza chluba również 
w oczach turystów.

Zamierza Pan kandydować na burmistrza 
w tym roku? To byłaby trzecia kadencja. 
Czy nie przeszkodzi Panu jednak kolejny 
wielki problem: farma wiatrakowa w oko-
licznej miejscowości Pass, przeciw której 
protestują nie tylko okoliczni mieszkańcy, 
ale przede wszystkim właściciele nowo 
zakupionych apartamentów „Osiedla Przy 
Pałacu”?
– Kalendarz tych wydarzeń przedstawia 
się następująco: inwestor, pan Leszek 
Mirkowicz, uzyskał dwukrotnie pozwolenie 
w planie zagospodarowania przestrzenne-
go na lokalizację wiatraków 10 lat temu,  
a gmina otrzymała wszelkie wymagania 
prawne wraz z opinią środowiska. 

Elektrownie wiatrakowe wraz ze śmigłem 
mają około 120 m wysokości. Będą stały  

w odległości 500 m od zabudowań. Trudno 
się dziwić, że ludzie obawiają się nie tylko 
o swoje zdrowie, ultradźwięki,  hałas,  
ale i zniszczenia środowiska naturalnego.
– Ciężko mi się na ten temat wypowia-
dać, bo to nie leży w kompetencji gminy. 
Były już kiedyś zastrzeżenia skierowane do 
wojewody mazowieckiego na tę inwestycję  
i w tej chwili sprawa znowu jest w odwołaniu. 
Trudno powiedzieć, jak to się skończy.

Właściciele klasycystycznego pałacu  
w Pass z 1830 roku, w którego ogrodzie 
żyją liczne okazy starodrzewu (6 dębów 
szypułkowych, lip, grabów, świerków itd.), 
także nie mają nic przeciwko wiatrakom ?
– Przed wojną pałac należał do prywatnego 
właściciela. Po wojnie było tam gospodarstwo 
rolne, ale upadło. Pałacyk zmieniał właścicieli, 
ale dopiero ostatni nabywca ten zniszczony  
i piękny pałac wyremontował i zagospo-
darował otaczający go park. Nie wiem, 
jaki ma stosunek do wiatraków. Musiałby 
Pani jego zapytać.

Jakie są najbliższe plany przyszłego 
burmistrza i jakimi dokonaniami już 
teraz może się Pan pochwalić?
– Stanowisko burmistrza wiąże się z ogromną 
odpowiedzialnością, zwłaszcza, że jest jed-
noosobowe. Zżera trochę nerwów, wyzwala 

wiele emocji, ale doświadczenie już je tonuje. 
W 2007 roku nawiązaliśmy współpracę  
z miastem Pouzages w departamencie 
Vendee we Francji. Wzajemnie się wspo-
magamy. Centrum logistyczne na terenie 
naszej gminy przynosi niemałe dochody  
z podatków dochodowych od nierucho-
mości. W tej dziedzinie mieścimy się na 
trzeciej pozycji w kraju. Nie zamierzamy 
budować tu wielkich centrów handlowych, 
bo skupiamy się na lokalnych przedsiębior-
cach. Do mnie należy zapewnienie miastu  
i okolicy właściwej infrastruktury w zakresie 
edukacji. Począwszy od przedszkoli, które 
tak jak i Komisariat Policji, i kawiarnie 
już wyremontowaliśmy… Teraz przystę-
pujemy do rozbudowy szkół i rozwoju 
sportu na terenie gminy. W 2010 roku 
zbudowaliśmy Centrum Kultury, gdzie 
na jego tyłach tworzymy wielki, wyjąt-
kowy park dla dzieci i dorosłych razem  
z lodowiskiem. Przymierzamy się również 
powoli do rozbudowy stadionu miejskiego  
i budowy hali sportowej z basenem.  
To dobra gmina i wspaniali mieszkańcy. Mam 
jeszcze wiele pomysłów, które przy ich udziale  
z pewnością uda się zrealizować. Dlatego 
na stanowisko burmistrza kandyduję  
po raz trzeci.

Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.
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Osiem lat temu startował Pan w wyborach 
na stanowisko burmistrza Błonia. Przegrał 
Pan w drugiej turze. W tym roku zamierza 
Pan ponownie ubiegać się o to stanowisko. 
Co Pana do tego skłoniło?
– Błonie to moje miasto. Chciałbym, aby 
było dobrze zarządzane. Personalnie nic 
nie mam do Burmistrza Zenona Reszki. 
Nie mogę jednak zgodzić się z jego stylem 
zarządzania. Gdy przegrałem z nim 8 lat 

temu, dałem mu, jak każdy mieszkaniec 
miasta, szansę działania i kredyt zaufania. 
Po dwóch kadencjach mam już możliwość 
oceny. Nie zgadzam się na lekkomyślne 
wydawanie publicznych pieniędzy, które 
powinny być wydatkowane na zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców w zakresie bezpie-
czeństwa, zdrowia, edukacji czy sportu. Dziś 
w Błoniu publiczne pieniądze przeznacza 
się na fanaberie Burmistrza.

Mówi Pan o fontannie, która wzbudziła 
tak powszechne oburzenie?
– Między innymi. Jedna fontanna już stoi 
na rynku. Przez wiele miesięcy był z nią 
problem, bo przeciekała. Pisało o tym wiele 
gazet, także ogólnopolskich. Teraz Burmistrz 
zdecydował się na kolejną fontannę, która 
ma być ustawiona w parku. Jej wykonanie 
będzie kosztowało budżet miasta około 4 mln 
złotych. Jest to kwota, która wystarczyłaby 

między innymi na budowę pełnowymiarowej 
hali sportowej lub na rozbudowę szkoły  
w Bieniewicach tak, żeby dzieci nie musiały 
chodzić na dwie zmiany.

Pan Burmistrz tłumaczy budowę fontanny 
możliwością przyciągnięcia turystów…
– Żartuje Pani? Cóż to za atrakcja turystyczna? 
Jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć fontannę 
multimedialną, to z pewnością wybierze 
fontanny na Podzamczu w Warszawie. Główną 
atrakcją naszego powiatu jest Kampinoski 
Park Narodowy. Uczestniczyłem w badaniach 
naukowych, konferencjach, które potwierdziły, 
że turyści, którzy tu przyjeżdżają, szukają 
aktywnego wypoczynku i kontaktu z przyrodą. 
Wątpię, żeby przyjechali do Błonia obejrzeć 

park. Jestem realistą, nie fantastą. Zdaję 
sobie sprawę, że nie mamy zbyt wiele do 
zaoferowania w dziedzinie turystyki. Z jednej 
strony mamy Powiat Sochaczewski, gdzie 
znajdują się zabytki związane z Fryderykiem 
Chopinem, z drugiej Powiat Nowodworski 
z Twierdzą Modlin. Jest także stolica, pełna 
zabytków i atrakcji. Nasz powiat przegrywa 
z nimi konkurencję.

Może Muzeum ziemi błońskiej? 
– Władze Błonia powinny skupić się raczej 
na dbaniu o swoich mieszkańców i rozwój 
miasta. Stwarzanie dogodnych warunków dla 
osiedlania się nowych mieszkańców. Trzeba 
inwestować w oświatę, drogi, komunikację 
zbiorową.

Co konkretnie chce Pan zmieniać? 
– Zmienić należy przede wszystkim filozofię 
rządzenia. Na pierwszym miejscu muszą 
być potrzeby mieszkańców. Chciałbym, aby 
mieszkańcy mieli więcej do powiedzenia. 
Niezbędne są badania opinii i konsultacje 
społeczne przed każdym kluczowym projektem. 
W tej chwili wygląda to tak, jakby był jeden 
burmistrz, który decyduje sam o wszystkim! 
Jak radni opozycyjni o coś dopytują, poddają  
w wątpliwość, to traktowani są jak wichrzyciele. 
Gdy opozycyjni radni złożyli wniosek o wpi-
sanie do budżetu sali sportowo-widowiskowej, 
projekt został odrzucony. Nie ma go nawet  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej do roku 
2020.  A na park pieniądze się znalazły… Tak 
dalej być nie może. 

Nie obawia się Pan, że gdy rozpocznie Pan 
swoje „panowanie”, opozycja tak samo 
będzie Pana oceniać i patrzeć  Panu na ręce?
– Po to jest opozycja. W Powiecie taż mam 
opozycję. Jest to bardzo potrzebne. Człowiekowi 
czasami trudno dostrzec swoje błędy. Opozycja 
na pewno ich nie przeoczy. Ważne, żeby 
uwagi były konstruktywne i wnosiły coś do 
pracy samorządu. Opozycja też musi mieć 
swój głos i swoje miejsce w dyskusji. Dobrym 
przykładem jest Grodzisk Mazowiecki, gdzie 
radni opozycyjni w gazetce wydawanej przez 
ratusz publikują swoje opinie. W Błoniu także 
wydawana jest gazetka, która jest mocno 
cenzurowana. Nie ma szans, żeby pojawiły się 
tam artykuły pisane przez opozycję. Zdarzały 
się przypadki opisywania wydarzeń, w których 
udział brałem razem z Burmistrzem i innymi 

samorządowcami. Dziwnym trafem moje 
nazwisko było wycinane z takich relacji.

Zauważyłam, że w małych miejscowościach, 
w przeciwieństwie np. do stolicy, ludzie boją 
się osób rządzących, na stanowiskach…
– Niestety, często tak jest. Wynika to z kilku 
czynników. Po pierwsze ludzie nie wiedzą,  
że mogą współdecydować o polityce samorządu. 
Są przekonani, że jak wybrali burmistrza,  
to teraz przez 4 lata nie mają nic do powie-
dzenia. Brak jest konsultacji społecznych przy 
kluczowych inwestycjach. Inny problem jest taki,  
że wójt czy burmistrz może mieć wielki wpływ 
na ludzi. W małych miejscowościach często 
jest tak, że urząd bądź podległe mu jednostki 
są miejscem pracy dla wielu osób. W ten 
sposób wielu mieszkańców zostaje związanych 
z burmistrzem. Ci, którzy zaczynają mówić 
krytycznie, tracą pracę, mają nieuzasadnione 
kontrole, obcina się im dotacje itp. Gmina to 
nie „prywatny folwark burmistrza”! Takie 
zjawiska są bardzo groźne, ponieważ zabijają 
wszelką debatę, chęć działania. Powoduje 
to wrażenie, że każda inicjatywa musi mieć 
„błogosławieństwo” burmistrza.

W Warszawie byłoby to niewyobrażalne. 
Żyjemy w XXI wieku. Istnieje szansa na 
zmianę myślenia tutejszej społeczności 
lokalnej?
– Liczę na to, że nawet ci obawiający się Burmistrza, 
pokażą swoje niezadowolenia przy urnie. 

Z wicestarostą Powiatu Warszawskiego Zachodniego, menedżerem samorządu terytorialnego, 
prezesem Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” – Pawłem Białeckim – rozmawia Teresa Maria Gałczyńska

Od najmłodszych lat angażował się społecznie 
w sprawy publiczne, działając w ruchach 
parafialnych. Będąc jeszcze na studiach 
socjologicznych, należał do Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu Rady Gminy Błonie,  gdzie 
reprezentował sprawy młodzieży. Całe życie 
zawodowe Pawła Białeckiego związane jest 
z pracą w samorządzie terytorialnym. Po 
ukończeniu studiów w 2002 roku został 
wybrany do Rady Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego, został także członkiem Zarządu 
Powiatu. W roku 2006 został zastępcą wójta 
w gminie Kampinos. Po czteroletniej kadencji 
powrócił do władz Powiatu Warszawskiego 
Zachodniego jako wicestarosta. Od 2008 
roku jest także prezesem Stowarzyszenia 
„Między Wisłą a Kampinosem”, działającego 
jako Lokalna Grupa Działania w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
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Dialog społeczny jest na pierwszym miej-
scu. Raz jeszcze powtórzę – niezbędne 
są konsultacje społeczne. Kilka miesięcy 
temu gościłem w dzielnicy Białołęka m.st 
Warszawy, gdzie mieszkańcy w ramach kon-
sultacji społecznych zdecydowali o wyglądzie  
i kształcie parku przy ul. Magicznej. Władze 
dzielnicy zabezpieczyły środki w budżecie, 
wskazały teren, a mieszkańcy poprzez ankiety, 
spotkania z projektantem zdecydowali o jego 
ostatecznym wyglądzie. W „Magicznym Parku” 
powstało boisko wielofunkcyjne, skatepark, 
plac zabaw. Obszar parku zbliżony jest do 
tego w Błoniu. Kosztował będzie około 5 
mln złotych. W Błoniu wszystko odbywa się 
bez porozumienia z mieszkańcami. Radni 
zadają pytania o koszty utrzymania parku, 

fontanny, wody, konserwacji itd.  Odpowiedzi 
z ratusza nie ma…

A co Pan sądzi o farmach wiatrowych?
– Pracując w Kampinosie, nie wydałem 
zgody na postawienie wiatraków. Nie jestem 
fanatycznym zwolennikiem odnawialnych 
źródeł energii w tej formie. Powinniśmy 
bardziej skupić się na kopalinach. Wiatraki 
nie rozwiążą problemu energetyki. W USA, 
które chronią swoje środowisko natural-
ne, priorytetem jest gaz łupkowy. Nasz 
kraj także powinien iść tą drogą. Wiatraki  
w Błoniu budzą olbrzymie kontrowersje. 
Nie dziwie się ludziom, którzy mieszkają  
w pobliżu. Wiatraki prawdopodobnie powstaną  
w Passie, ponieważ zostały zlokalizowane 
zgodnie z planem miejscowym stworzonym 
przez gminę.
 
Podobno w Błoniu macie duży problem 
narkotykowy wśród młodzieży. Jeśli wygra Pan 
te wybory, co dla Pana będzie priorytetem? 
– Trzeba myśleć o młodzieży. Stworzyć 
warunki do rozwoju i spędzania wolnego 
czasu. Brakuje nam infrastruktury sportowej. 
Mamy boiska, ale w okresie jesiennym jest 
problem z dostępem do hali. Jej budowa jest 
bardzo potrzebna. Ludzie w Błoniu garną się 
do sportu. Kluby sportowe są bardzo aktyw-
ne. Trzeba wspierać tą aktywność. Należy 
wspierać wszelkie formy pracy z młodzieżą, 
zwiększyć środki na profilaktykę, ale także 
zapewnić dostęp do opieki psychologicznej  
i pedagogicznej.

Widzę, że budynek starostwa, w którym 
rozmawiamy jest otoczony przepięknie 
zadbaną zielenią. To Pana zasługa?
– To zasługa pana starosty Jana Żychlińskiego, 
który z wykształcenia jest magistrem inży-
nierem po Wydziale Ogrodnictwa na SGGW. 
Ogrody to jego pasja.

Największym osiągnięciem Pana kadencji 
jest LGD (Lokalna Grupa Działania) – sto-
warzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”,  
którego jest Pan założycielem i prezesem. 
Czy 17 mln złotych dofinansowania z Unii 
Europejskiej trafiło do środowisk lokalnych?
– Oczywiście pieniądze trafiły tam, gdzie 
były najbardziej potrzebne. Zostały zain-
westowane na terenie Błonia, Kampinosu, 
Brochowa, Leszna, Ożarowa Mazowieckiego, 
Starych Babic, Izabelina, Łomianek, Leoncina  
i Czosnowa. Środki zostały przeznaczone na 
rozmaite projekty takie jak świetlice wiejskie, 
place zabaw, miejsca rekreacji, budowę 
boisk, a także na imprezy okolicznościowe. 
Wspieraliśmy również rozwój działalności 
gospodarczej. Były inwestycje praktyczne, 
ale były i takie, które mają podnosić atrakcje 
przestrzeni publicznej. W maju odsłonię-
ta została rzeźba Pchły Szachrajki, która 
powstała w ramach projektu złożonego przez 
Powiatową Bibliotekę Publiczną. Figurka 
tej zabawnej postaci, stworzonej przez Jana 
Brzechwę, stanęła w pobliżu Powiatowej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Błoniu. Jak czytamy w wierszu Brzechwy: 
„Na to rzecze Pchła do Słonia, a ja jestem 
rodem z Błonia…”.
 
Jest Pan członkiem jakiejś partii?
– Nie jestem w żadnej partii. Uważam,  
że samorząd to nie jest miejsce dla partii 
politycznych. Nie ukrywam, że mam prawi-
cowe poglądy. Nie ukrywam także, że byłem 
członkiem Przymierza Prawicy, która później 
połączyła się z Prawem i Sprawiedliwością. 
Dziś wiem, że bycie członkiem partii może 
być przeszkodą w działalności. Spotykam 
się z różnymi ludźmi, o różnych poglądach  
i z rozmaitych partii. Razem współpracujemy. 
Drogi czy chodniki nie mają barw politycznych, 
więc walkę partyjną w samorządzie uważam 
za niebezpieczną dla mieszkańców.

W takim razie życzę Panu powodzenia  
i dziękuję za rozmowę.

Jako zodiakalny Skorpion nigdy się nie 
poddaje. Prywatnie żonaty, z Iloną mają 
czworo dzieci: najstarszą Marysię (13 l.), 
Zosię (11 l.), Maksymiliana (6 l.) i Różę (6 
miesięcy). Wolny czas najchętniej spędza 
aktywnie w gronie rodzinnym. Co najmniej 
raz w tygodniu gra w piłkę nożną. Dzieci 
preferują basen oraz grę w tenisa. Pan Paweł 
jest zapalonym kibicem i sportowcem, 
uwielbia podróżować, zwiedzać nowe 
miejsca oraz poznawać nowych ludzi. Jeden 
z ostatnich weekendów kwietnia br. cała 
rodzina spędziła we Włoszech, gdzie wybrali 
się na uroczystość kanonizacji  Jana Pawła 
II. Przy okazji udało się zwiedzić Florencję, 
Wenecję, Padwę oraz Asyż. 
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Za nami wybory do Parlamentu Europejskiego 
2014. Drugi mandat dla Platformy 
Obywatelskiej na Pomorzu to bardzo duży 
sukces. Gratuluję!
– Dziękuję za gratulacje. Korzystając  
z okazji, chciałbym podziękować mojemu 
zespołowi oraz wyborcom, którzy  kolejny 
raz mi zaufali.

Jak się Pan czuje, jako Poseł do Parlamentu 
Europejskiego i jak ocenia Pan same wyniki, 
jeśli chodzi o partie, które uzyskały przewagę? 
Wiele kontrowersji wywołał wynik Janusza 

Korwin-Mikkego. Wielu twierdzi po prostu, 
że to wstyd. A jak Pan się do tego ustosunkuje?
– Należy wyraźnie podkreślić, że polska demo-
kracja szwankuje, gdy do urn idzie niespełna 
23% Polaków. Być może jest to wina ordynacji 
wyborczej. I tu zachęcam moich kolegów  
i koleżanki z Sejmu do jej zmiany. A może 
należy skonstruować prawo tak, by stwo-
rzyć system zachęt bądź kar za niegłosowa-
nie? Mam tu na myśli chociażby udzielanie 
zniżek podatkowych dla uczestniczących  
w wyborach. Wynik wyborczy nie może być 
wstydem, bo jest to wola wyborców. Należy 

wyciągnąć wnioski, dlaczego tak się dzieje  
i co to tak naprawdę sygnalizuje. Trzeba się 
zastanowić, czy jest to jednorazowy wyraz 
niezadowolenia z klasy politycznej, czy porażka 
całego systemu.

Co w najbliższych planach nowego rozdziału, 
który się właśnie rozpoczął dla pana jako 
polityka?
– Chciałbym kontynuować pracę w Komisji 
Rybołówstwa i przede wszystkim skupić się 
na pracy nad „Wielogatunkowym planem 
zarządzania zasobami w Morzu Bałtyckim”. 

Ciągłe interakcje pomiędzy populacjami 
dorsza, śledzia i szprota sprawiły, że Komisja 
Europejska zaczęła opracowywać pierwszy 
wielogatunkowy plan, który ma pozwolić 
zachować równowagę pomiędzy potrzebami 
tych trzech gatunków ryb oraz człowie-
ka. Chciałbym dopilnować, by kształt tego 
rozporządzenia był możliwie najbardziej 
korzystny dla polskich rybaków. Myślę również  
o kontynuowaniu pracy w Komisji Handlu 
Zagranicznego. Przed nami praca nad bardzo 
ważną umową o wolnym handlu ze Stanami 
Zjednoczonymi. Nie zapominam również  
o pracy w Komisji Petycji, która jest głosem 
obywateli UE w Parlamencie Europejskim.

Czy może Pan przybliżyć, na czym polega 
praca Posła do Parlamentu Europejskiego? 
– Praca w Parlamencie Europejskim jest dla 
mnie szczególnym wyróżnieniem, świadczącym 
o zaufaniu wyborców. Moje obecne życie skon-
centrowane jest głównie w trzech miejscach: 
Brukseli, Gdańsku oraz Strasburgu. W Brukseli 
biorę udział w spotkaniach komisji oraz grup 
politycznych, a w Strasburgu raz w miesiącu 
odbywają się sesje plenarne. Najbardziej cieszy 
mnie możliwość powrotów do Gdańska, który 
jest w moim okręgu wyborczym i zarazem 
prawdziwym domem. Jako eurodeputowany 
bardzo dużo podróżuję. Obliczyłem kiedyś, że 
w skali roku są to około 2 tygodnie spędzone 
w powietrzu! Wyjazdy te są jednak niezwykle 
ważne ze względu na rzetelne sprawowanie 
mandatu.

Co w tym momencie jest najważniejsze dla 
naszego państwa z punktu widzenia nie tylko 
tematyki europejskiej?
– Przede wszystkim uproszczenie systemu 
podatkowego w Polsce, a na arenie mię-
dzynarodowej objęcie ważnych stanowisk  
w Parlamencie Europejskim i Komisji 
Europejskiej.

Gdańsk to miejsce, które wiąże się zapew-
ne z sentymentem, ze wspomnieniami,  
z dzieciństwem. Do których gdańskich 
miejsc mógłby Pan zawsze powracać  
z uśmiechem na twarzy?
– Lubię plażę w Brzeźnie i kocham Główne 
Miasto.

Stany Zjednoczone to miejsce, gdzie rozwijała 
się Pańska kariera. Zapewne bywało trudno. 

Który etap wspomina Pan jako najcięższy, ale 
z czasem nadający największy sens?
– Pierwsze 6 miesięcy, czyli ostatni semestr 
liceum. Wiązało się to z porzuceniem szkoły 
i przyjaciół w Polsce, ale przede wszystkim 
sprawdzeniem swoich umiejętności językowych 
i tworzeniem nowych relacji w innej kulturze.

Czy o Lechu zechce Pan porozmawiać? 
Zapytam o to, jakim jest lub był ojcem? 
Dawał wolność czy krytykował? Chwalił, 
czy był powściągliwy?
– Jeżeli chce Pani mówić o protoplaście naszego 
narodu – to nie ma problemu. Jeżeli pyta 
Pani o mojego ojca – to jest niesamowitym 
człowiekiem, który uczył zasad, a jednocześnie 
nigdy nie mówił, co mam robić i kim mam być. 
Mój ojciec nie chwali. On gratuluje sukcesów.

W 2002 roku powrócił Pan do Polski spoza 
granic i trafił Pan wtedy do gdańskiego Biura 
Lecha Wałęsy. Jak się pracowało? Ważne jest 
zachowanie zdrowego dystansu w takich 
sytuacjach?
– Zachowałem dystans na tyle, że zwracałem 
się do mojego ojca: „Panie Prezydencie”. Było 
to świetne doświadczenie, które pozwoliło 
mi na odkrycie drogi życiowej. Ale była to 
również praca ciężka i stresująca.

Jak Pan myśli, co trzeba zmienić, żeby  
w Polsce żyło się lepiej, łatwiej, dostatniej? 
Aby ludzie mniej oceniali, mniej krytykowali 
i zaczęli cieszyć się cudzymi sukcesami?
– Wydaje mi się, że to już następuje i że 
coraz częściej cieszymy się z tego, co mamy. 
Wyzbywamy się naszej narodowej cechy 
charakteru, czyli narzekania. Aby żyło się 
lepiej, łatwiej, dostatniej – trzeba inwestować 
w młodych ludzi, tworzyć dla nich miejsca 
pracy, kształcić i zachęcać do rozwoju. Takie 
działania zaowocują zmianami i reformami 
w kraju, przeprowadzonymi przez ludzi 
kompetentnych i świetnie przygotowanych 
do rządzenia Polską.

O czym marzy Jarek jako mężczyzna pry-
watnie i zawodowo?
– Zawodowo marzę o dobrych sprawozdaniach 
w moich komisjach, a prywatnie o córeczce.

Polityka jest dla Pana…
– Wyzwaniem. Chcę dobrze wykonywać swoje 
obowiązki, jednocześnie nie zatracając samego 
siebie. Najważniejsze – to bym mógł każdego 
ranka spojrzeć sobie w lustrze w twarz.

Panie Jarosławie, dziękuję za rozmowę  
i życzę wielu sukcesów!

Marzena Lipowska w rozmowie z Jarosławem Wałęsą, Posłem do Parlamentu Europejskiego.

Polityka jest dla mnie 

wyzwaniem
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Jeżeli ma się świadomość, w jak ważnych  
projektach bierzemy udział, jak ważne są to 
projekty dla naszych klientów, to daje nam 
poczucie dumy, jedności i niezwykle motywuje. 
Czy czuje się Pani businesswoman? Czy 
kobieta w biznesie jest inną istotą niż 
mężczyzna? Czy płeć ma istotne znaczenie 
w osiąganiu sukcesu w przedsiębiorczości?
– W Oddziale banku SEB w Polsce pracuje wiele 
bardzo mądrych, bardzo energicznych kobiet,  
z silnymi osobowościami, które doskonale 
wiedzą jakie mają postawione zadania do 
wykonania. My Kobiety jesteśmy bardziej 
ekspresyjne, bardziej wrażliwe, co nie oznacza, 
że nie potrafimy bronić naszego zdania na 
drodze merytorycznej dyskusji, z użyciem 
argumentów a nie łez. Ja to potrafię robić. 
Potrafię wsłuchać się w racje innych osób  
i jeżeli te racje mnie przekonują biorę je pod uwa-
gę w swoich planach. Menedżer to przywódca, 
który przyciąga osobowością, przekonuje swoim 
profesjonalizmem i znajomością tematu, to silna 
psychika, która nie pozwala na załamanie się  
w trudnych chwilach. I nie ma tu znaczenia 
czy mówimy o kobiecie czy mężczyźnie. 
Kobieta jest wielowymiarową intelektualnie  
i emocjonalnie konstrukcją. Kobieta menedżer 
to bardzo solidna konstrukcja, którą nie 
jest łatwo zachwiać. Potrafi wizualizować 
i przewidywać konsekwencje podejmo-
wanych decyzji, stawia na komunikację  
i wzajemne zrozumienie, jasno określa cele  
i koordynuje ich osiąganie, wyjaśnia wątpli-
wości, motywuje a nie przymusza.

Role społeczne są mocno wpisane 
w tradycję. Nie zmieni się tego łatwo.  
Ale niewątpliwie kobiecość jest wsparciem  
w biznesie. To jest niezwykły potencjał, który 
warto wykorzystać dla sukcesu organizacji.
– Pozwolę się z Panem nie zgodzić  
w stwierdzeniu, że kobiecość jest wsparciem  
w biznesie i stanowi niezwykły poten-
cjał, który warto wykorzystać dla sukcesu 
organizacji. Czy według Pana nie mamy 
równych szans na odniesienie sukcesów  
w biznesie i bycie równorzędnym partnerem?  
Nie widzę przeciwwskazań, żeby kobiety piasto-
wały wysokie stanowiska kierownicze. My wiemy,  
że na tych stanowiskach trwa ciągła weryfi-
kacja naszej pracy, naszego profesjonalizmu, 
a nie naszej kobiecości. W nas kobietach jest 
poczucie, że My musimy być naprawdę dobre 
w tym, co robimy. I jesteśmy! Sukces Banku 

SEB w Polsce, jest w dużym stopniu zasługą 
pracy i współpracy wspaniałych, silnych  
i profesjonalnych kobiet, które w nim pracują. 
Jaka jest rola bankowości w kreowaniu 
rzeczywistości gospodarczej i społecznej?
– Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, że pracuję  
w instytucji, która tworzy rzeczywistość 
gospodarczą czy społeczną. Wszyscy musi-
my przystosować się do zmieniających 
się czasów. Globalizacja, fuzje banków, to 
wszystko ma przełożenie na jednostkę ludzką.  
Na pierwszym planie mamy ogromne instytucje 
finansowe, które mogą zapewnić usługi i pro-
dukty na najwyższym poziomie, adresowane 
do wielkich korporacji światowych, na drugim 
planie mamy ogromne zwolnienia, redukcje. 
Jeśli się nad tym zastanowimy to obserwu-
jemy z jednej strony prosperity instytucji 

finansowych a z drugiej strony tego małego 
człowieka pozostawionego samemu sobie. 
Jeżeli mówimy o tym w szerszym kontekście, 
to moja refleksja koncentruje się na tym, co 
ja jako jednostka mogę zrobić. I dochodzę do 
wniosku, że niewiele. To co możemy to zadbać 
o swój mały horyzont prywatny i biznesowy, 
za który odpowiadamy,  najlepiej jak umiemy,  
z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. 
Dzisiaj jesteśmy a jutro nas nie ma. Czy 
ktoś będzie o nas pamiętać za dwa dni? Czy 
łatwo jest wymienić nas/mnie jako element 
mechanizmu? Musimy, jako ludzie pracujący 
w nim, pamiętać aby zawsze być wiarygodnym 
i szlachetnym.

Bank jest instytucją rodzinną. Jest swego rodzaju 
firmąautorską, zrodzinnym obliczem, tożsamścią  

i tradycją. Należy do rodziny Walle-
nbergów, której członkowie wpisa-
li się znacząco w europejską historię.  
Czy w biznesie potrzebne są osobowości  
z wizją, a wokół tych charyzmatycznych 
osób koncentrują się zespoły?
– Osoby z charyzmą, które potrafią porwać 
do działania to klucz do sukcesu w biznesie. 
Najbardziej nowoczesne maszyny nie będą  
w stanie zarazić energią i chęcią do działania.  
To, co mnie ujęło w Banku SEB to szwedz-
ka kultura działania, kultura współpra-
cy, która zapewnia rozwój firmy wraz 
z równoległym rozwojem swoich pra-
cowników. Zaczynając pracę po stu-
diach słyszałam od wielu znajomych,  
że trzeba często zmieniać pracę, bo to dobrze 
świadczy o karierze zawodowej. Oczywiście 
nabywamy doświadczenie, mamy różne per-
spektywy spojrzenia, każda instytucja może 
nauczyć i przekazać pracownikowi coś nowego.  
Ale z drugiej strony, jeżeli w jednej 
instytucji potrafimy to wszystko odna-
leźć to nie widzę powodu, żeby ciągle 
szukać czegoś nowego. Chodzi o uto-
-żsamianie się pracownika z instytucją,  
w taki sposób, aby indywidualne cele pracowni-
ka wpisywały się harmonijnie w cele organizacji.  
W SEB czujemy przynależność 
do wspólnoty organizacyjnej i to 
pozwala nam rozwijać współpracę  
i partnerstwo między pracownikami banku, 
a także z naszymi klientami. SEB w Polsce 
odpowiedzialny jest za relacje z klientami 
korporacyjnymi, średniej wielkości przedsię-
biorstwami, bankami i innymi instytucjami. 
Obsługuje klientów z rynków skandynaw-
skich, z Finlandii, Niemiec oraz krajów 
bałtyckich. Naszym celem strategicznym 
jest oferowanie usług na jak najwyższym 
poziomie, budowanie długoterminowych 
relacji z naszymi klientami, ich satysfakcja ze 
współpracy z nami i partnerstwo w biznesie.

Na zakończenie naszej rozmowy 
chciałbym zapytać, czy może Pani dać 
radę innym kobietom, które marzą  
o odniesieniu sukcesu w biznesie.
– Sukces to przede wszystkim ciężka praca. 
Nieodzowny jest talent i predyspozycje 
oraz odrobina szczęścia, od którego bardzo 
często wszystko się zaczyna. I tego właśnie 
szczęścia życzę Czytelniczkom, ale także  
i Czytelnikom LBQ.

LBQ: Co Panią motywuje w pracy zawodowej? 
Irena Ciodyk-Zemirli: 
– Postawione przede mną cele. Ja kocham to, co 
robię. Nie boję się wyzwań i stawianych przede 
mną celów, które muszę osiągnąć. Sama od 
siebie bardzo dużo wymagam. Przede wszyst-
kim profesjonalizmu w działaniu i perfekcji  
w wykonywanych czynnościach. Tego samego 

oczekuję też od innych współpracowników. 
W banku SEB opiekuję się obszarem Trade 
Finance. Mam bardzo dużo planów na 
przyszłość dotyczących tego, jak mogę roz-
winąć obszar, którym się zajmuję. Stawiam 
przede wszystkim na podnoszenie jakości 
oferowanych usług. Klient,  jego satysfakcja, 
partnerstwo w relacjach to główne zadania, 

które stawiam przed sobą. Pracuję ze wspa-
niałymi ludźmi, którzy mnie wspierają  
w osiąganiu celów sprzedażowych jak również 
ze wspaniałym zespołem wsparcia biznesowego 
oraz zespołem obsługi operacyjnej klientów.  
To są profesjonaliści, zaangażowane osoby, 
które wiedzą, że pracujemy jako jeden zespół. 
Wiemy, że uczestniczymy w czymś wielkim. 

Irena Ciodyk-Zemirli, Head of Trade Finance Sales Global Transaction Services Poland Scandinaviska 

Enskilda Banken AB (S.A.) Oddział w Polsce, w rozmowie z redakcją Law Business Quality dzieli się refleksją 

na temat roli bankowości we współczesnym świecie i pozycji kobiet w gronie menedżerów odnoszących 

sukces zawodowy w branży finansowej.

Rozmawiał: Jerzy Walkowiak
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Podczas akcji doradczych prowadzonych w przedsiębiorstwach, a także szkoleń obejmujących wybrane 

dziedziny zarządzania, często próbuję sobie zdefiniować obszary kompetencji menedżerskich, których 

najbardziej brakuje w polskim biznesie. 

Robert Głos 
www.mindsupporters.com 
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Podczas akcji doradczych prowadzo-
nych w przedsiębiorstwach, a także 
szkoleń obejmujących wybrane 

dziedziny zarządzania, często próbuję 
sobie zdefiniować obszary kompetencji 
menedżerskich, których najbardziej 
brakuje w polskim biznesie. Jak zarządzać 
przedsięwzięciem, aby mogło ono bez 

wewnętrznych przeszkód i nadmiernego 
ryzyka utrzymać lub zmienić zasięg swojego 
działania, realizując wybrany model relacji 
z klientami? Jakie szczegółowe metody  
i techniki zarządzania wybrać dla swojej 
organizacji i jak wdrożyć współpracow-
ników w ich systematyczne stosowanie  
w rozwiązywaniu problemów? Co zrobić, 

aby organizacja, którą zarządzamy, uczyła 
się i doskonaliła, wyprzedzając zmiany 
pojawiające się w jej otoczeniu, w porę 
identyfikując ewentualne szanse i zagro-
żenia? Pytania te nasuwają się zapewne 
wielu osobom zarządzającym czy to całymi 
organizacjami, czy wybranymi obszarami 
ich działalności. 

Jednym z głównych osiągnięć nauki  
o strategicznym zarządzaniu jest model 
wieloaspektowej oceny efektywności 
rozwoju organizacji, znany jako Balanced 
Scorecard (Zrównoważona Karta Wyników) 
utworzony przez Nortona i Kaplana na 
początku lat 90. U podstaw tej metody 
legło spostrzeżenie, że klasyczny model 
oceny efektywności opierający się na 
typowych sprawozdaniach finansowych 
– tj. bilansie i rachunku wyników –nie 
daje obiektywnego obrazu faktycznej 
sytuacji organizacji ze względu na szybko 
zmieniające się warunki konkurowania 
i pojawiające się w jej otoczeniu szanse 
i zagrożenia. 

Model Balanced Scorecard obejmuje 
cztery obszary, w których analizowana 
jest efektywność organizacji:

– Customers – znajduje się w nim wszystko, 
co łączy organizację z jej klientami, tj. 
produkty i strategia konkurowania, model 
relacji z klientami i strategia dystrybucji, 
komunikacja marketingowa i strategia 
sprzedażowa;

– Business Processes — obejmujący 
dopasowanie procesów biznesowych, 
organizujących operacyjne funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa. Procesy biznesowe  
w takich obszarach jak obsługa klienta, 
sprzedaż, produkcja, zakupy, zarzą-
dzanie łańcuchem dostaw, zapewnie-
nie jakości czy logistyka muszą dawać 
szansę na zrealizowanie strategicznych 
celów przedsiębiorstwa, muszą być ujęte  
w standardy, które mają pewien stopień 
formalizacji i są udokumentowane (najle-
piej z wykorzystaniem metod tzw. Visual 
Management), ponieważ tylko taki stopień 
ich artykulacji umożliwia doskonalenie 
(z wykorzystaniem takich narzędzi jak 
tzw. Koło Deminga Plan-Do-Check-Act, 
metody DMAIC z Six Sigma czy też znanej 
z Lean Manufacturing metody Kaizen);

– Finances – odpowiadający klasycznej 
ocenie efektywności organizacji w aspekcie 
generowanych zysków i efektywności 
kosztowej, z wykorzystaniem analizy 
sprawozdań finansowych jako jednego  
z głównych narzędzi;

– Learning & Growth – obejmujący 
kształtowanie kompetencji osób pracu-
jących w organizacji, zarządzanie wiedzą 
(Knowledge Management) pozwalające 
oceniać potrzeby w zakresie kompetencji  
i wiedzy, pozyskiwać je wewnątrz organi-
zacji i w otoczeniu, operacjonalizować je 
(tj. dostosowywać w celu wykorzystania) ze 
względu na indywidualne cechy organizacji, 
jej strategię, właściwości zasobów itp. Tak 
pozyskaną i zoperacjonalizowaną wiedzę 
należy w organizacji udostępnić zgodnie 
z decyzjami dotyczącymi poziomów 
dostępu tak, by pozostała ona własnością 
organizacji. Obszar ten obejmuje również 
niezwykle ważny i rzadko artykułowany 
w polskich przedsiębiorstwach problem 
zarządzania zmianą ze względu na zmianę 
wielkości czy sposobu zorganizowania 
(restrukturyzacje, dywersyfikacje itp.).

Dopiero powyższy zestaw obszarów,  
w których będziemy wyznaczali cele działań 
organizacji i mierzyli osiągane rezultaty 
(stosownie do wskazanych kryteriów 
pomiaru – tzw. metryk), pozwoli na 
rozwój wszechstronny i minimalizujący 
ryzyko biznesowe. Charakterystyczną 
cechą modelu Balanced Scorecard jest 
zestawianie wybranych kryteriów pomiaru 
efektywności w tzw. Dashboards, czyli 
„deski rozdzielcze” – jak w samochodzie, 
w którym zestaw wskaźników pozwala 
na najlepsze dopasowanie parametrów 
pracy silnika i innych podzespołów do 
warunków jazdy.

Tak scharakteryzowany obraz organizacji 
pozwala trafnie identyfikować jej najważ-
niejsze cele strategiczne, przekładać je na 
cele taktyczne i operacyjne, a następnie 
wyznaczać szczegółowe zadania prowa-
dzące do ich osiągnięcia.

Jednym z głównych grzechów polskiego 
modelu kompetencji menedżerskich 
jest nieumiejętność czy też zaniechania 
w formułowaniu i komunikowaniu 
celów strategicznych i zrozumiałego dla 
podwładnych przekładania ich na cele 
operacyjne. Często stanowi to istotną 
przeszkodę w osiąganiu tych celów. Ponadto 
ich niezrozumienie przez pracowników 
skutkuje często zwiększeniem ryzyka, 

zwłaszcza w perspektywie relacji z klien-
tami czy interesantami organizacji. Myślę,  
że przyswojenie sobie bardzo poręcznego 
narzędzia analizy strategicznej, jakim 
jest model Balanced Scorecard wraz  
z koncepcją Dashboards, może stanowić 
rozwiązanie tego problemu.

Kolejne dziedziny nastręczające, zgodnie 
z obserwacjami dokonanymi prze-
ze mnie w czasie działań doradczych  
i szkoleń, wielu problemów polskim 
menedżerom, to nieumiejętność dopa-
sowywania do specyfiki działalności 
ich organizacji modeli planowania 
takich jak MRPII, ERP czy CPM/PERT  
(w przypadku organizacji projektowych). 
Dotyczy to zwłaszcza organizacji, które 
na przestrzeni lat przeżyły intensywny 
wzrost prowadzący do istotnego zwięk-
szenia złożoności realizowanych zadań. 
Sytuacja ta prowadzi często do godzących  
w wizerunek organizacji skutków np. 
niemożności udzielenia jasnej odpowiedzi 
na pytanie klienta „Kiedy będę mógł 
odebrać zamówiony towar/produkt?” 
czy też „A jak bym zapłacił więcej, to 
o ile moglibyście przyspieszyć termin 
realizacji zamówienia?”. Odpowiedź na 
tak postawione pytania wymaga bardzo 
precyzyjnego ustrukturyzowania i zsyn-
chronizowania wielu różnych obszarów 
funkcjonalnych wewnątrz naszej organiza-
cji a także w całym tzw. łańcuchu dostaw  
i powiązania ich z hierarchicznym modelem 
planowania MRPII czy ERP. Dopiero to 
pozwoli nam na zaplanowanie pro forma 
danego zlecenia w sposób dający szansę 
na bezpieczną i optymalną jego realizację. 
Wskaźnik zamówień zrealizowanych 
zgodnie z obiecanym terminem jest jednym 
z głównych tzw. KPI (Key Performance 
Indicator), czyli kluczowych wskaźników 
efektywności, które są analizowane  
  w organizacjach. 

Uporanie się z powyższymi problemami 
wymaga rozwoju kompetencji w związku 
ze spopularyzowanymi w ostatnich latach 
metodami zarządzania takimi jak Lean 
Manufacturing, Theory of Constraints, 
czy metodycznymi ujęciami zarządzania 
projektami (np. PMI, PRINCE2, czy 
Agile).  
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Pierwsza spośród wymienionych metod, 
tj. Lean Manufacturing, wywodzi się  
z branży produkcji motoryzacyjnej (jest 
utożsamiana z tzw. Toyota Production 
System) i została na przestrzeni ostatnich 
kilkudziesięciu lat (powstała w latach 
50. XX wieku w Japonii) zaadaptowana 
jako Lean Management do wykorzystania  
w najróżniejszych typach organizacji, 
np. jest wykorzystywana z powodzeniem 
do zarządzania szpitalami i innymi 
placówkami służby zdrowia. Metoda 
ta jest zorientowana na optymalizację 
przepływu produktów, towarów czy 
usług przez obszary ich dostarczania 
w organizacji ze względu na tzw. Value 
Stream (strumień wartości) w sposób, 
który minimalizuje marnotrawstwo tj. 
udział tzw. czynności NVA (non-value 
added), czyli nie dodających wartości. 
Główną zasadą tej metody zarządzania 
jest tzw. Just-in-Time, która mówi, że 
jedynym kryterium decydującym o zaso-
bach organizacji (liczbie zatrudnionych 
osób, powierzchniach magazynów, hal 
produkcyjnych, biur czy też mocach 
produkcyjnych wykorzystywanych 
maszyn) jest tzw. taktowanie popytu, 
czyli częstotliwość mierzona czasem 
na jednostkę produktu/usługi, z jaką 
produkt/usługa powinien być dostarczany 
przez naszą organizację, aby nasycić 
występujący na nie popyt. Tym, co 
umożliwia organizacjom osiągnięcie 
optimum w ramach zarządzania prze-
pływem, jest standaryzacja wszystkich 
prac wykonywanych w danym obszarze, 
pojmowana jako algorytmizacja ich 
wykonania wraz z podaniem typowego 
czasu wykonania – standard to przepis 
na wykonanie pracy polegający na wyli-
czeniu wszystkich składających się na 
nią czynności w kolejności ich realizacji 
wraz z czasem wykonania poszcze-
gólnych czynności. Tak zdefiniowane 
standardy pozwalają na określenie tzw. 
cycle time, czyli czasu cyklu dla danej 
pracy, stanowiąc podstawę wszelkiego 
harmonogramowania, jak również 
podstawę optymalizacji obciążenia 
poszczególnych zasobów w danym 
obszarze. Wyłącznie tak pojmowana 
standaryzacja może stanowić podstawę 
doskonalenia procesów w organizacji – po 

to, by je doskonalić musimy najpierw 
je opisać i spowodować, aby wszyscy 
pracowali zgodnie ze standardem. 
Brak standardu czy niezgodność ze 
standardem oznacza nieobliczalność  
i zwiększone ryzyko dla jakości produktu 
czy usługi. Doskonalenie procesów  
w metodzie Lean Manufacturing polega 
na Kaizen, czyli ciągłym doskonaleniu 
na drodze przyrostowej, tj. udoskonalony 
standard staje się podstawą kolejnych 
udoskonaleń.

Metoda Lean Management pozwala na 
osiąganie bardzo znaczących rezultatów 
w przedsiębiorstwach, w których aspekt 
tzw. throughput, czyli zdolności do 
generowania przepływu produktów/
usług przez wnętrze organizacji, jest 
istotny dla wielkości sprzedaży czy 
też poziomu wykorzystania zasobów. 
Zwiększenie ilości dostarczanych ryn-
kowi jednostek produktu może sięgać 
kilkudziesięciu procent, weryfikując 
w ten sposób plany inwestycyjne czy 
plany zatrudnienia. Ponadto skutki dla 
optymalizacji kosztów na jednostkę 
produktu/usługi sięgają zazwyczaj od 
kilkunastu do kilkudziesięciu procent 
pierwotnej wartości.

Theory of Constraints (Teoria 
O g r an i c z e ń ) ,  z bu d ow an a  
i spopularyzowana w latach 70. i 80. 
XX wieku przez Eliyahu Goldratta, 
pozwala na bardzo szybkie osiąganie 
znaczących skutków optymalizacyjnych 
w organizacjach, w których mamy do 
czynienia z systemami utworzonymi 
z powiązanych procesów czy ope-
racji. Taka sytuacja ma miejsce np.  
w wielooperacyjnych proce-
sach produkcyjnych czy też  
w złożonych procesach dostarczania 
usług (jak np. placówki świadczące 
usługi medyczne, Biura Obsługi Klienta, 
firmy ubezpieczeniowe). Posługując 
się narzędziami analizy statystycznej 
i obserwacjami dokonanymi w amery-
kańskich przedsiębiorstwach, Goldratt 
zauważył, że dla optymalizacji kosztów  
i produktywności systemów składających 
się z powiązanych procesów, niezbędne 
jest zidentyfikowanie najwolniejszego 

procesu w danym systemie tzw. bottle-
neck, czyli „wąskiego gardła”. To właśnie 
taki proces decyduje o zdolności całego 
systemu do generowania przepływu 
produktów i usług, czyli zdolności do 
zaspokajania popytu. „Bottlenecks” nie 
tylko limitują wydajność i produktyw-
ność systemu, ale również decydują 
o poziomie zapasów w systemie oraz 
zagregowanym koszcie jednostkowym. 
Konsekwencją tego stanu jest fakt, że 
optymalizowanie procesów nie będących 
„bottlenecks”, nie ma żadnego wpływu 
na wydajność i produktywność całego 
systemu. W związku z tym każdy wysiłek 
optymalizacyjny powinien się zacząć 
od zidentyfikowania „wąskich gardeł” 
systemu i podjęcia działań pozwalających 
na pełne wykorzystanie zasobów, które 
się w nich znajdują.

Brak spojrzenia z perspektywy „wąskich 
gardeł” na to, co się dzieje w organi-
zacji, w wielu obserwowanych przeze 
mnie przypadkach, doprowadziło do 
błędnych decyzji inwestycyjnych – 
dokonane inwestycje nie zwiększały 
wydajności i produktywności systemów 
lub zwiększały je nieproporcjonalnie  
w stosunku do poniesionych nakładów. 
W skrajnych przypadkach, z którymi 
miałem do czynienia, podjęte projekty 
inwestycyjne doprowadziły do spadku 
produktywności i znaczącego wzro-
stu kosztów operacyjnych (głównie  
w obszarze zapasów). 

Ostatnim obszarem kompetencji 
menedżerskich, o którego potrzebie 
chciałbym napisać, jest znajomość 
metodycznych (czytaj: kompletnych!) 
podejść do zarządzania projektem czy 
też przedsięwzięciem, jak mówią puryści 
językowi. Projekt, to ciąg powiązanych 
działań, zdefiniowanych co do terminu 
rozpoczęcia i zakończenia, których 
celem jest dostarczenie określonego 
produktu w ramach ustalonego budżetu. 
Tak pojmowany projekt przebiega przez 
kilka faz w swoim cyklu życia: najpierw 
jest inicjowany (w oparciu o określone 
przesłanki biznesowe podejmowana jest 
decyzja o jego realizacji), później pla-
nowany (co do zakresu, harmonogramu  

i budżetu), w kolejnej fazie realizowany 
(w tej fazie monitorujemy, kontrolujemy  
i wprowadzamy korekty, które umożliwią 
wykonanie zaplanowanego zakresu, 
harmonogramu i budżetu), a w ostatniej 
fazie projekt jest zamykany (towarzyszą 
temu formalne odbiory i zamykanie 
kontraktów podwykonawczych).

Zarządzanie projektami, zgodne  
z powyższą charakterystyką, dotyczy 
praktycznie każdej organizacji – bez 
względu na specyfikę branży czy wielkość. 
Przedsiębiorstwa budowlane, firmy 
instalatorskie, agencje reklamowe, firmy 
informatyczne to przykłady organizacji 
stricte projektowych tj. takich, których 
cała działalność przynosząca przychody, 
polega na realizacji projektów. W orga-
nizacjach innego typu systematycznie 
pojawiają się projekty inwestycyjne, 
projekty dotyczące wdrożenia nowych 
produktów, projekty organizacyjne 
(np. utworzenie nowego oddziału 
sprzedażowego) czy projekty wdrożenia 
nowych systemów informatycznych.

Moje doświadczenia związane z dorad-
czymi kontaktami z przedsiębiorstwami 
pokazują, że nieumiejętność stosowa-
nia narzędzi zarządzania projektami 
powoduje, iż większość projektów jest 
zamykana z katastrofalnym przekro-
czeniem ustalonych terminów oraz 
często kilkudziesięcioprocentowym 
przekroczeniem budżetu. Ponadto 
często zdarzają się sytuacje, kiedy 
brak precyzji w definiowaniu zakresu 
projektu (kluczowe znaczenie mają tu 
definicje tego, co znaczy, że produkt jest 
„gotowy” – ma to szczególne znaczenie 
np. w przypadku produktów infor-
matycznych) prowadzi do konfliktów  
z klientem, niemożności zamknięcia  
i rozliczenia wykonanej pracy. 

Rozwiązaniem typowych problemów 
związanych z zarządzaniem projektami 
jest znajomość wybranej metodyki 
zarządzania projektami. Najbardziej 
uniwersalną jest metodyka PMI (Project 
Mnagement Institute), która daje się 
łatwo skalować do potrzeb większości 
toczących się w organizacjach projektów. 

W przypadku firm informatycznych 
czy startupów lepszym narzędziem 
będą tzw. metodyki zwinne (agile) 
jak np. SCRUM (silnie akcentowane 
są w niej definicje „gotowości” frag-
mentów zakresu czy tzw. produktów 
cząstkowych). Ponadto, w przypadku 
braku określonego typu kompetencji  
w organizacji, dobrą praktyką jest sięga-
nie po pomoc zewnętrznych doradców  
w zakresie Project Management, wyłącz-
nie w celu właściwego i zdystansowanego 
do realiów konkretnej organizacji, 
uporządkowania projektu. Pozwoli 
to na sprawniejszą realizację celów 
projektu i minimalizację związanego 
z projektem ryzyka.

Powyższa charakterystyka pożądanego 
modelu kompetencji menedżerskich 
koncentruje się wyłącznie na obsza-
rach wydajności i produktywności  
w związku z różnymi typami organi-
zacji. Tym samym dotyczy tylko części 
klasycznie (za Taylorem) pojmowanego 
zarządzania: planowania, organizo-
wania i kontroli. Poza zakresem tej 
charakterystyki znajduje się bardzo 
ważny i szeroki obszar kierowania,  
z problemami dotyczącymi przywódz-
twa, motywowania, itp. Rozległość tej 
problematyki powoduje, że powinna 
ona być przedmiotem odrębnej analizy 
z perspektywy najnowocześniejszych 
praktyk w tej dziedzinie.
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Jak duże znaczenie ma dziś zjawisko lobbingu? 

Czy można wyobrazić sobie funkcjonowanie społeczeństwa bez niego? 

I najważniejsze – dlaczego tak mało mówi się o lobbystach?

Tekst: Joanna Bielas

Rok 2004 to czas, gdy o lobbingu 
mówiło się najwięcej. Wtedy wybu-
chła afera z udziałem Marka D., 

wtedy dziennikarze zaczęli też wyciągać 
na światło dzienne wiele historii, które 

sprawiły, że to zjawisko zyskało nieco 
pejoratywny kontekst. Czy słusznie?

Lobbing – stary jak świat? 
Wyobraźmy sobie świat bez postępu. 

Świat, w którym nic się nie zmienia, 
społeczeństwa tkwią w ściśle wyzna-
czonych rolach bez szans na popra-
wę własnego statusu. Niemożliwe?  
No właśnie! Choć zjawisko lobbingu jest 

kojarzone z krajami anglosaskimi, wiele 
państw miało do czynienia z podobnymi 
działaniami około politycznymi w swojej 
historii. Już od zarania dziejów naszych 
władców otaczali ludzie wywierający 
duży wpływ na ich decyzje. Doradcy ci 
reprezentowali określone grupy społeczne, 
dane kasty, a nawet wpływowe rodziny. 
W Polsce Piastów najprężniej działa-
jącą „grupą nacisku” byli... duchowni.  
To oni licznie otaczali władców, zręcznie 
politykując i dbając o wzrost majątku oraz 

wpływów Kościoła przez odpowiednie 
ustawodawstwo. Ponieważ duchowni 
mieli dostęp do wiedzy, byli znakomicie 
wykształceni i sami edukowali, stano-
wili grono doświadczonych doradców.  
W późniejszych wiekach sytuacja ewo-
luowała, a krąg doradców, których dziś 
można by nazwać lobbystami, coraz 
częściej tworzyli również możni. 

Także w późniejszych wiekach, gdy rozwi-
nęła się władza ustawodawcza w postaci 
Sejmu Rzeczpospolitej, posłowie często 
otaczani byli ludźmi chcącymi zdobyć 
pewne informacje, a nawet wpłynąć na 
stanowienie prawa. 

Dziś działania lobbystów polegają przede 
wszystkim na angażowaniu się w działania 
polityków, a czasem tylko uzyskiwaniu 
od nich rzetelnych informacji. Cel jest 
oczywisty: ukształtowanie gospodarczego 
czy społecznego podłoża po to, by najlepiej 
zrealizować swoje założenia. 

Siła dyskrecji
Jak działają lobbyści? Przede wszystkim 
dyskretnie i z wyczuciem – prowa-
dzą bowiem niekończące się rozmowy 
kuluarowe. Choć jedna z nazw osób 
uprawiających lobbing brzmi „grupa 
nacisku”, nie zawsze jest ona trafiona. 
Bardzo często bowiem zamiarem lobbysty 
jest uzyskanie konkretnych danych, a nie 
zmiana stanu rzeczy. Lobbysta powinien 
zatem posiadać wyjątkowe umiejętności 
interpersonalne, tak by osiągnąć zamie-
rzony efekt, nie dając rozmówcy poczuć, 
że został on do czegoś nakłoniony...

Być może dlatego przeciętny obywatel, 
nawet jeśli interesuje się sprawami obywa-
telskimi, nie kojarzy z imienia i nazwiska 
zbyt wielu lobbystów. Owszem, osoby te 
występują czasem w charakterze ekspertów 
w różnych programach informacyjnych, 
nie czynią jednak tego zbyt często, jakby 
pragnąc pozostać anonimowymi.

I tu kryje się niespodzianka: w Polsce, 
według obowiązującego prawa, lobbing 
musi być zjawiskiem otwartym. Na czym 
to polega? Przede wszystkim na jawności 
procesu – na stronie Sejmu RP znajduje 
się „wykaz osób wykonujących zawodową 

działalność lobbingową na terenie Sejmu”. 
Każdy planujący taką działalność, musi 
zatem corocznie występować o rejestrację. 
Należy podać przy tym nazwę firmy lub 
firm, jakie reprezentuje lobbysta, oraz 
jasno zdefiniować interesujące go branże 
i dziedziny. Rasowy lobbysta nie działa 
przypadkowo, ale bierze na cel konkretny 
organ ustawodawczy zajmujący się daną 
tematyką. Ważne jest też uwzględnienie 
specyfiki pracy danego organu. Tylko 
dzięki temu lobbing jest zjawiskiem 
legalnym. 

Nie tylko wielkie koncerny...
Lobbing jest zjawiskiem kojarzonym  
z wielkimi korporacjami biznesowymi. Ale 
niekoniecznie tak jest w rzeczywistości. 
Istnieją bowiem działania podejmowane 
przez lobbystów, które nie wiążą się 
z komercją w żaden sposób. Tak jest 
wówczas, gdy lobbing odbywa się na 
rzecz poszczególnych grup społecznych. 
Dzięki temu bronione są interesy osób 
niemających odpowiedniej wiedzy ani 
możliwości, by zaznaczać ustawodawcom 
swoje potrzeby. Także wiele organizacji 
pozarządowych aktywnie działa, wywiera-
jąc nacisk na władzę. Szczególnie prężnie 
funkcjonują np. organizacje ekologiczne. 

A czy przeciętny człowiek, który nie jest 
reprezentantem danej firmy, ma możliwość 
wywierania nacisku? Okazuje się, że tak, 
choć, jak się domyślamy, są to działania 
na niewielką skalę. Wszystko dzięki tzw. 
wysłuchaniu publicznemu, które, choć 
nie jest formą manipulacji, umożliwia 
obywatelom zabranie głosu, co jest  
z zasady dokładnie protokołowane i brane 
pod uwagę podczas właściwego procesu 
legislacyjnego. Jest to też dobry sposób 
na zasięgnięcie informacji w sprawie np. 
regulacji planowanych w interesującym 
nas sektorze gospodarki.

Na stronie Sejmu RP znajduje się sys-
tematycznie aktualizowany spis ustaw, 
których wstępne projekty z którymi będzie 
można się zapoznać, by uczestniczyć 
w procesie wysłuchania publicznego. 
I choć, jako się rzekło, nie daje nam to 
takich możliwości jak szeregowi pro-
fesjonalnych lobbystów, warto jednak 
skorzystać z takiej szansy?
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W wieku 19 lat przyjechał Pan zupełnie bez 
pieniędzy z Karaczi do Rosji. Jak mógłby 
Pan opisać swoje życie w tamtym momencie?
– Byłem zwykłym studentem. A studenci 
żyją zazwyczaj z dnia na dzień. Nie myślą  
o przyszłości, a nawet o tym, co wydarzy 
się jutro. Uczyłem się ponadprzeciętnie, 
dzięki czemu wygrałem stypendium naukowe 
ufundowane przez rząd Pakistanu. Wtedy nie 
miałem jeszcze nawet żadnych pomysłów na 
to, kim mógłbym zostać w przyszłości.

Więc kiedy i jak zrodził się ten pomysł?
– Po studiach w Doniecku wróciłem do 
Pakistanu, ponieważ podpisałem pięcioletni 
kontrakt z rządem. Po jego wygaśnięciu 
opuściłem swoją ojczyznę i dołączyłem do 
przedsiębiorstwa zajmującego się handlem stalą  
i innymi tworzywami w Moskwie. Przez kilka 
kolejnych lat współpracowałem z partnerem 
z Tajlandii. Wtedy w Związku Radzieckim 

rozpoczął się burzliwy etap przekształceń 
systemu socjalistycznego. Po pierestrojce moje 
kwalifikacje były pożądane w interesującej 
mnie branży. Udało mi się również wygrać 
przetarg na hutę w Doniecku, która uległa 
prywatyzacji. To było po prostu szczęście, 
że znalazłem się we właściwym miejscu, we 
właściwym czasie.

Czy marzenia o byciu milionerem wydawały 
się wtedy realne? 
– Nigdy o tym nie marzyłem! To po prostu 
dar, który otrzymałem od Boga. Myślę, że na 
świecie jest dużo więcej mądrzejszych i bardziej 
zasłużonych ludzi ode mnie, a zamożność to 
coś, co Bóg zechciał mi oferować.

Istnieje uniwersalna recepta na sukces?
– Nie ma uniwersalnego przepisu na sukces, 
ale jedna rzecz jest ważna i można ją odnieść 
do każdej życiowej sytuacji, problemu.  

To szczęście. Mnie pomogło także wsparcie 
Boga. Jeśli posiadasz te dwie rzeczy, a sam 
dodasz do tego ciężką pracę i zapał – masz 
własną receptę na sukces.

Dlaczego zdecydował się Pan zainwestować 
właśnie w przemysł metalowy?
– Studiowałem metalurgię, mam doktorat  
z dziedziny maszynerii. Przez całe swoje 
życie nie zajmowałem się niczym innym niż 
metalurgią. To sprawiło, że w momencie, gdy 
decydowałem się na inwestycje, posiadałem 
obszerną wiedzę w konkretnej dziedzinie. 
Wiedziałem, jak pracować, jak zarobić  
i gdzie zainwestować pieniądze.

Rok 2008 to złoty czas dla stali. Dlaczego 
akurat w tym momencie sprzedał Pan 
wszystkie swoje huty?
– Przez całe swoje życie obserwuję rynek stali.  
W 2008 roku sprzedaż osiągnęła szczytową 

formę. Chiny, przygotowując infrastrukturę 
do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, budowały 
huty – bardziej nowoczesne niż nasze, wschod-
nioeuropejskie. Po zakończeniu Olimpiady 
Chiny posiadały nadmiar zdolności produk-
cyjnych i rozpoczęły eksport stali, znacząco 
obniżając ceny rynkowe. Moje 2 miliony 
ton przeciwko potężnym Chinom były po 
prostu niczym. Obawiałem się konkurencji  
i bankructwa. Wtedy zdecydowałem, że to 
odpowiedni moment, by sprzedać wszystko.  
I okazało się, że to była świetna decyzja, 
bo po kilku miesiącach ceny gruntowanie 
zaczęły spadać.

Wiedza, intuicja czy doświadczenie pomogły 
Panu podjąć tę decyzję?
– To połączenie wszystkiego, co Pani wymieniła. 
Wpłynęła na to z pewnością moja biznesowa 
intuicja, ale również research, dokładne 
analizy i obserwacje rynku, które robiłem 
przez całe swoje życie. To pomogło mi bez 
wahania podjąć tak ważną decyzję.

Jedną z ostatnich Pana inwestycji był 
anglojęzyczny dziennik „The Kyiv Post”  
i studio telewizyjne…
– „The Kyiv Post” pełni raczej funkcję serwisu 
newsowego dla ukraińskiej społeczności  
i ekspatriantów, którzy potrzebowali źródła 
obiektywnych, rzetelnych wiadomości. Biznes 
telewizyjny na Ukrainie, to biznes skazany 
na straty, niedochodowy. Zainwestowałem 
w telewizję satelitarną Poverkhnost Group  
w niewłaściwym momencie, przez co straciłem 
sporo pieniędzy. Nie mam pojęcia, kiedy tutejsza 
telewizja osiągnie etap komercjalizacji, ale  
w tym momencie nie zamierzam inwestować 
więcej w media.

W takim razie dlaczego, mając świadomość 
nieopłacalności tej inwestycji, zdecydował się 
Pan ulokować swoje pieniądze w przemyśle 
medialnym?
– Każdy z nas zawdzięcza coś społeczeństwu, 
innym ludziom. Ja jestem szczególnie wdzięczny 
ekspatriantom za wsparcie, jakim obdarzali mnie 
przez całe życie. Zawsze mogłem liczyć na innych 
ludzi, więc teraz ja postanowiłem coś dla nich 
zrobić. Nie dla pieniędzy, dla nich. Potrzebowali 
obiektywnego, niezależnego medium,  
by mogli zrozumieć lepiej atmosferę sceny 
politycznej i państwa, w którym żyją.

Wielu milionerów kupuje kluby piłkarskie, 
hotele, gra na giełdach. Pan postanowił 
sporą część swojego kapitału zainwestować 
w... swoją żonę, piosenkarkę Kamaliyę.
– Obecnie mam wszystko, co Pani wymie-
niła. Jestem właścicielem klubu piłkarskiego  
w Doniecku, inwestuję w nieruchomości. 
35 milionów dolarów ulokowałem w jednen  
z najpiękniejszych i najbardziej majestatycz-
nych budynków w Kijowie – hotel „Leipzig”.
Przyszedł czas na zmiany i kolejne inwestycje. 
Sądzę, że projekt Kamaliya to najbardziej 
perspektywiczny, a zarazem efektowny  
i wytworny biznes. Zainwestowałem  
w niego już ponad 20 milionów dolarów. 
Staje się on coraz bardziej dochodowy  
i liczę na to, że w najbliższej przyszłości ta 
tendencja się utrzyma i przy naszym kolejnym 
spotkaniu będziemy rozmawiali już tylko o 
zyskach.

Czy łączenie życia prywatnego  
z zawodowym jest trudne?
– Pracuję jako producent muzyczny swojej 
żony, ale ogranicza się to do poszukiwania 
odpowiednich osób, które zajmują się roz-
wojem jej kariery: managerów, producentów 
teledysków, tancerzy. Moja funkcja jest raczej 
strategiczna, kontroluję osoby pracujące przy 
konkretnych zadaniach.

W obecnej sytuacji geopolitycznej, po 
kryzysie i tragedii na ukraińskim Majdanie 
nie mogłabym nie zapytać o tę kwestię. Jak 

ocenia Pan stan i przyszłość gospodarki?
– Myślę, że problem kryzysu gospodar-
czego na Ukrainie jest dużo poważniejszy  
i głębszy niż się o tym oficjalnie mówi. Ucierpiały 
na tym hotele i turystyka, sporo biznesmenów 
zbankrutowało, szczególnie sprzedawcy deta-
liczni w pobliżu Majdanu – oni stracili wszystko. 
Ten kryzys skaził każdą gałąź biznesu i prze-
mysłu na Ukrainie. Wszyscy to odczuli. Mimo,  
że sytuacja gospodarcza na Ukrainie jest 
zastraszająco słaba, to potencjał gospodarczy 
tego kraju jest bardzo wysoki. Warto zaznaczyć,  
że otrzymaliśmy ogromną pomoc od Ameryki 
– 2 biliony dolarów. Doceniamy także zaan-
gażowanie Europy Zachodniej, w tym Polski. 
Sporo pieniędzy spływa do Ukrainy z zewnątrz 
i wszyscy liczymy na to, że już niedługo stan 
ukraińskiej gospodarki znacząco się poprawi.

– Na zakończenie naszej rozmowy, proszę 
powiedzieć – czego, według multimilionera, 
nie można kupić za pieniądze?
Intelektu! To wartość, którą otrzymujemy od 
Boga i którą sami w pewien sposób możemy 
kształtować. Zdrowie również jest bardzo 
ważne i pomimo prywatyzacji służby zdro-
wia, dostępności pewnych zabiegów i klinik 
wyłącznie dla osób zamożniejszych myślę,  
że jego również nie można kupić za pieniądze.

– A wartości?
Rodzina jest dla mnie na pierwszym miejscu. 
Na drugim – etyka. Zarówno w życiu, jak  
i w biznesie.

Mohammad Zahoor, dzięki gruntownemu wykształceniu, ciężkiej pracy, szczęściu i – jak sam zaznacza 

– wsparciu Boga, osiągnął nieprawdopodobny sukces w dziedzinie metalurgii i został multimilionerem. 

Dzisiaj ma wszystko, co kojarzy się z szeroko rozumianym luksusem. Własny hotel, klub piłkarski, 

willę ze złotymi tapetami i zdobieniami, prywatne jachty, samolot… I jest żywym przykładem  

na to, że „americandream” spełnia się nie tylko w Ameryce.

MOHAMMAD 
ZAHOOR  
MILIARDER 
ZE STALI

Rozmawia Olivia Drost
Fot: Irek Kamieniak

Mohammed Zahoor ze swoją żoną Kamaliyą
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Wpływ tych informacji na nasze życie 
zawodowe jest równie duży jak wpływ 
oficjalnych statystyk policyjnych na 

prywatne poczucie bezpieczeństwa. Czy to, że 
naszego samochodu nigdy nie było w rankingach 
najczęściej kradzionych aut, okaże się wspierające 
w momencie, gdy zginie nam ukochany pojazd?

Oczywiście – wiele danych przekłada się na to, co 
na rynku się dzieje. Ale im bardziej zawęzimy pole 
obserwacji, tym wyraźniej widać, że trendy formują się 
w naszych umysłach a nie tabelkach z danymi.

Złowieszcze tabele
Zestawień wskaźników mikro i makroekonomicznych 
jest nieskończenie wiele. Indeks nędzy, inflacja, produkt 
krajowy brutto, przeciętne zatrudnienie w sektorze 
przedsiębiorstw, stopa bezrobocia, wskaźnik klimatu 
gospodarczego czy optymizmu konsumentów, aż  
w końcu wynagrodzenie minimalne i wynagrodzenie 
przeciętne w sektorze przedsiębiorstw. Śledzenie zmian 
tych markerów może być ciekawe. Ale czy mają one 
realny wpływ na decyzje, które podejmujemy? Czy 
analiza tych danych powie coś nie-ekonomiście? Dane 
statystyczne w większości przypadków są skutecznym 

pretekstem do omówienia jakiegoś problemu lub po 
prostu wywołują krótkotrwały uśmiech na twarzy, 
bądź strach. Drastyczny wzrost stopy bezrobocia może 
skłonić do docenienia swojego obecnego miejsca pracy. 
Ale czy na długo? Czy to spowoduje, że staniemy się 
bardziej lojalnym pracownikiem? Dużo łatwiej wywołać 
strach. Publikacja danych finansowych kraju, regionu 
czy firmy i alarmujące „spadki” mogą spowodować 
ruchy na rynku pracy. Pod tym względem rok 2014 
nie różni się od lat poprzednich. Dane były, są i będą. 
A więc jaki zmieni się rynek pracy w 2014 roku i jak 
ten proces prześledzić?

Własne sumienie
Tak jak wysokość PKB nie wpływa na to czy mamy 
z czego zapłacić raty kredytu, tak „ogólne ożywienie 
rynku” powinno mieć umiarkowany wpływ na nasze 
decyzje zawodowe. Mówi się, że 2014 rok będzie 
cechował się pozytywnymi tendencjami. Ale czy 
możemy się spodziewać czegoś zupełnie nowego? 
Raczej nie. Oczywiście jest to generalizacja i odnośni 
się głównie do mieszkańców dużych miast, pracu-
jących w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Do 
nich też w dużej mierze skierowany jest ten artykuł. 
Wzrost płacy minimalnej od stycznia 2014 roku do 

poziomu 1680 złotych brutto jest doskonale znanym 
faktem wśród zainteresowanych. Nie muszą oni śledzić 
analiz poświęconych rynkowi pracy. A więc w oparciu  
o jakie przesłanki warto w 2014 roku podejmować 
decyzje zawodowe? 

Odpowiedź jest prosta – w oparciu o własne sumienie 
i lokalne informacje dotyczące konkretnej osoby czy 
grupy osób. – Szanse dla pracowników kształtują sami 
pracodawcy. 

Dostęp do bardzo konkretnych ofert z różnych źródeł mają 
konsultanci agencji doradztwa personalnego. Czasami 
warto z nimi porozmawiać, żeby się dowiedzieć, „co w 
trawie piszczy” i który pracodawca oferuje najfajniejszą 
pracę. Wysokość ubezpieczenia OC można sprawdzić 
w internetowej porównywarce. Maszyna nie porówna 
jednak ofert pracy, na które składa się tak wiele czynników 
– często niemierzalnych – mówi Michał Lewandowski, 
Prezes Diverse Consulting Group i dodaje: – W gąszczu 
ofert pracy i oczywistej pozytywnej samooceny praco-
dawców warto mieć zaufanego doradcę zawodowego, 
który w ramach swojej pracy potrafi z dystansem i 
profesjonalizmem dopasować najbardziej optymalne 
propozycje zatrudnienia.

Widoczne ożywienie w 2014  
O ile faktycznie warto podejmować decyzje głównie  
w oparciu o własne sumienie, o tyle jest kilka widocz-
nych zmian i tendencji, na które należy zwrócić uwagę. 
Pierwszą z nich jest ożywienie gospodarcze, co w 
praktyce oznacza nowe inwestycje – od budowlanych 
po inwestycje w rozwój firm. To może oznaczać lokalnie 
duży wzrost liczby nowych miejsc pracy. Dobrym 
przykładem jest otwarcie 1 marca 2014 roku polskiego 
oddziału austriackiej spółki Competence Call Center  
w Gdańsku, w którym szacuje się, że zatrudnienie 
znajdzie od 200 do 400 osób. W Trójmieście plano-
wane jest także otwarcie centrum usług finansowych  
i kadrowych ThyssenKrupp, co umożliwi zatrudnienie 
ok. 800 osób. 

Rok 2014 będzie równie ciekawy pod tym wzglę-
dem także w innych lokalizacjach. We Wrocławiu 
firma Nestle zatrudni ok. 200 osób w nowopowsta-
jącej fabryce, a Amazon planuje zatrudnienie ok. 
2000 pracowników stałych i drugie tyle pracowni-
ków tymczasowych w okresach przedświątecznych  
w powstającym tam centrum logistycznym. Wejście 
Amazon na polski rynek jest też dobrą wiadomością 
dla mieszkańców wielkopolski. Pod Poznaniem 
powstanie kolejne centrum logistyczne, a tym samym 
– kolejne tysiące miejsc pracy. Z kolei Kraków zajął 
dziewiąte miejsce wśród najatrakcyjniejszych miast 

na świecie dla inwestycji z sektora outsourcingowego 
w zestawieniu „2014 Tholons Top 100 Outsourcing 
Destinations”, czym przykuł uwagę inwestorów. 
Polska w ostatnich latach staje się liderem branży BPO  
w Europie. BPO, czyli Business Process Outsourcing to 
zlecanie podmiotom zewnętrznym realizacji wybranych 
procesów biznesowych danej firmy. Polska jest atrakcyjną 
lokalizacją dla globalnych korporacji, które lokują  
w naszym kraju swoje działy, tworząc tym samym setki, 
a czasem tysiące nowych miejsc pracy. W 2014 roku ten 
trend utrzyma się, więc warto trzymać rękę na pulsie. 

Coś za coś
Po paru latach stagnacji i pewnej niestabilności, 
rok 2014 może być wstępem do ciekawych czasów 
dla rynku pracy. Firmy dwoją się i troją, żeby poka-
zać się jako atrakcyjni pracodawcy i przyciągnąć 
tym samym atrakcyjnych pracowników. Phone-
interview, rekrutacyjne aplikacje mobilne, wideokon-
ferencje z kandydatami, a nawet filmiki prezentujące  
firmę czy dany dział to dzisiaj coraz powszech-
niej stosowane narzędzia przez rekruterów. Skraca 
się też czas samych procesów rekrutacyjnych.  

– Elastyczność pracodawców zaczyna być coraz większa. 
Menedżerowie zaczynają coraz lepiej rozumieć rynek 
pracy jako rządzący się swoimi prawami byt. Wydaje 
się jednak, że kandydaci jeszcze nie do końca potrafią 
zrewanżować się za tę elastyczność – komentuje 
Lewandowski. Świat biznesu się zmniejsza i staje się 
coraz bardziej mobilny, a to pociąga za sobą konieczność 
podróży służbowych, tymczasowych zmian miejsca pracy  
i zamieszkania, udziału w różnorodnych i zmieniają-
cych się projektach oraz gotowość na elastyczne formy 
zatrudnienia. 

– Apetyt na ciekawe stanowiska wśród kandydatów jest 
duży. Martwi jednak wciąż obowiązujący etos etatowca 
i zbyt wolno budująca się świadomość kandydatów, że 
rynek pracy ma dwa główne podmioty – pracodawców 
i pracowników – i że obydwie strony muszą się o siebie 
starać. Szacunek do pracy nie jest powszechną wartością. 
A szkoda – dodaje. 

Rok 2014 w chińskim kalendarzu to rok Drewnianego 
Konia. Według wschodniej astrologii nierozerwalnie 
wiąże się to z takimi cechami jak wolność, swo-
boda działania, ambicja i pracowitość. Te cechy 
będą kształtowały trendy w 2014 roku. Pozytywnie 
nastrajające wskaźniki ekonomiczne, rozsądek  
i współpraca z rekruterami oraz napływ nowych miejsc 
pracy do Polski to wizytówka 2014 roku na rynku  
pracy. 

Jak informuje Eurostat, wyrównana sezonowo stopa 

bezrobocia w Polsce wyniosła w styczniu tego roku 9,8% a  

w lutym 9,7%. Według Narodowego Banku Polskiego, zarobki 

Polaków w 2014 roku zwiększą się o 3,9%. Bazując na danych Głównego 

Urzędu Statystycznego, przewiduje się, że najatrakcyjniejsze branże w 2014 

roku to branża energetyczna, rafineryjna, informacyjna i komunikacyjna.

Tekst: Andrzej Nowicki / Diverse Consulting Group Sp. z o.o.

Trendy na rynku pracy w 2014
           roku a nasze decyzje
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Podejście do sprzedaży i marketingu 
zmienia się wraz z prowadzonymi 
badaniami rynku, a także coraz 

większą świadomością klientów. Najlepiej 
prosperujące biznesy działają dziś w oparciu 
o lojalnych i powracających klientów. 
Pozyskanie bowiem nowego klienta kosz-
tuje kilkakrotnie więcej niż zatrzymanie 
obecnego. To sprawia, że funkcjonowanie 
firm musi ulec zmianie, a odnoszenie 
sukcesów na rynku wymaga od nas i 
naszych zespołów zupełnie nowych 
kompetencji. 

Umiejętność budowania relacji okazuje się 
obecnie ważniejsza niż nastawienie tylko 
na sprzedaż. Tworzenie przyjaznych więzi  
z klientami, dostawcami, współpracowni-
kami staje się nieodzowną wartością firmy,  
a jakość tych kontaktów jest istotną podstawą 
odniesienia sukcesu. 
Aby zbudować dobre relacje biznesowe, nie 
wystarczy jedno spotkanie, krótka rozmowa, 
wymiana wizytówek na konferencji czy 
networkingu. Wymaga to czasu, cierpliwości, 
empatii, zrozumienia i zaufania. Jednak 
właśnie ta inwestycja w relacje odróżnia 

firmy pozyskujące coraz więcej klientów  
z rekomendacji i odnoszące sukces od tych, 
które nie mogą znaleźć na rynku miejsca. 

JW: Jak ważny jest networking w nawiązy-
waniu relacji biznesowych? 
- Jan Dąbrowski: Networking jest grą wstępną 
przed prawdziwym biznesem. Rozgrzewką,  
w trakcie której przedsiębiorcy próbują zachęcić 
siebie do rozmów. Przychodzą na spotkania 
z nastawieniem wzajemnego poznania się. 
Dopiero później podejmują decyzję, czy będą 
ze sobą współpracować lub też nie. Kiedy już 

się znają, mogą polecać siebie nawzajem. 
- Witold Antosiewicz: Dla mnie networking 
to swoista filozofia życia, postawa wspierania 
innych i dzielenia się. Najczęściej posługuję 
się definicją, którą przyjęliśmy z Grzegorzem 
Turniakiem, gdy pracowaliśmy nad naszą 
książką („Praktyczny poradnik networkingu”) 
opisującą trzy, naszym zdaniem, najistotniejsze 
aspekty networkingu. Według niej networking 
jest skuteczną metodą osiągania wartościowych 
celów, sztuką bycia z ludźmi i promowania 
ich osiągnięć a także procesem zbierania, 
przechowywania i dystrybuowania informacji 
w celu osiągnięcia korzyści własnych oraz 
osób w twojej sieci. 

– JW: Mówi się, że pierwsze wrażenie można 
zrobić tylko raz. Jak zatem zrobić dobre 
pierwsze wrażenie na konferencji, szkoleniu, 
czy spotkaniu biznesowym, gdzie są osoby, 
których jeszcze nie znamy? 
- Witold Antosiewicz: Przygotować się! Ivan 
Misner, twórca światowego BNI, zaleca, by 
przed wyjściem z domu przyjrzeć się sobie 
krytycznie, oceniając swoją osobę z odległości 
zarówno 3 m, jak i 30 cm. Jak wyglądasz, 
jak pachniesz, jak się zachowujesz, co mówi  
o Tobie mowa ciała i wreszcie – jakie są pierwsze 
słowa, które kierujesz do nowopoznanej osoby. 
Wcześniej przygotuj (i przećwicz) krótką, 
kilkudziesięciosekundową wypowiedź na swój 
temat, która ułatwi zapamiętanie ciebie i która 
będzie zachęcała do podjęcia kolejnych kontak-
tów. Po takiej krótkiej prezentacji koniecznie 
przekaż pałeczkę swojemu rozmówcy. Najlepiej 
są zapamiętywani ci, którzy wykazują szczere 
zainteresowanie drugą osobą. 
- Jan Dąbrowski: Ale daj sobie szansę naprawiać 

także błędy. Nastawienie na jak najlepsze 
zrobienie pierwszego wrażenia powoduje 
spięcie i sztywność. Wysoko zawieszona 
poprzeczka staje się problemem. Daj sobie 
trochę luzu i bądź naturalny. Buduj zaufanie, 
a nie zachowuj się jak paw, który od razu 
próbuje sprzedać wszystkie swoje pióra. Potem 
trudno będzie dorównywać do sztucznej opinii, 
jaką o sobie zbudowałeś. Szczerość pomaga 
wyeksponować mocne strony, na których 
można zbudować silne, dobre relacje. Jak ktoś 
nie daje ci drugiej szansy, to może nie warto z 
nim współpracować? Zachowaj dużą dawkę 
dystansu do siebie. Aby zrobić biznes, trzeba 
znać swoje plusy i minusy. Im bardziej znam 
swoje wartości i słabości, tym bardziej pewne 
fundamenty ma nawiązywana współpraca. 

– JW: Czy jest jakiś skuteczny sposób na 
rozpoczęcie rozmowy? Na przełamanie 
pierwszych lodów, kiedy po raz pierwszy 
poznajemy nową osobę? 
– Jan Dąbrowski: Nie wiesz jak podejść? 
Zastanów się, w czym możesz pomóc tej osobie. 
Ważne, abyś wiedział, z kim rozmawiasz, 
aby nie pomylić z innymi przedsiębiorcami. 
Kim jest ten przedsiębiorca i w czym mogę 
mu pomóc? To podstawowe, ale i najbardziej 
przydatne pytania. Z reguły każda osoba 
szuka czegoś dla siebie: co ja mogę uzyskać 
z tego kontaktu, a nie, gdzie ja mogę pomóc. 
Networking to wymiana informacji i sposób 
tej wymiany informacji jest bardzo ważny. 
- Witold Antosiewicz: Najłatwiej zacząć od 
typowych, neutralnych tematów takich jak 
event, miejsce, w którym się znajdujemy, 
bieżące wydarzenia, o ile nie wzbudzają zbyt 
silnych emocji. Ważne jest, by nie narzekać, 
nie poruszać tematów kontrowersyjnych czy 
osobistych oraz od początku zaangażować 
nowopoznaną osobę w rozmowę, np. zada-
jąc pytanie, a następnie uważnie słuchając 
odpowiedzi. Dobre są pytania o to, czym 
dana osoba się zajmuje lub czego oczekuje 
po tym wykładzie, konferencji, spotkaniu, 
na którym jesteście. 
- Jan Dąbrowski: Pomocny może być tzw. 
elevator speach, czyli krótka, 30-sekun-
dowa informacja o tobie. Ważne, abyś jak 
najbardziej trafnie przedstawił informację  
o sobie w krótkim czasie. Ma być wyważona 
i zachęcająca do dalszego kontaktu. Kiedy 
przedsiębiorca spotyka się z przedsiębiorcą, 
to oznacza, że każdy z nich szuka partnera. 

Dlatego zastanówmy się i zadajmy pyta-
nia, w czym możemy pomóc sobie nawza-
jem, gdzie znaleźć obszary do współpracy.  
Nie szukałbym jednej wybitnej formuły na 
prezentację siebie: jedne będą dla kogoś tajną  
i niezwykle skuteczną receptą, ale drugiego 
odstraszą. Nie powinniśmy stosować jednej 
złotej formuły do wszystkich. Stosowanie 
reguł może być pułapką. Owszem, trzeba 
stosować pewne zasady, ale ważna jest empatia, 
wyczucie chwili i osoby, z którą prowadzimy 
rozmowę. Wyczucie i takt są podstawą, a je 
można ćwiczyć, uczestnicząc w kolejnych 
spotkaniach. 

– JW: Czy jest łatwiejszy sposób, aby bez 
stresu nawiązać dobre relacje? 
- Jan Dąbrowski: Jako moderator spotkań dla 
przedsiębiorców mam lepszy ogląd na to, co 
dzieje się na sali. Dobre relacje można nawiązać 
tylko w dobrej atmosferze, gdy ludzie dobrze 
się czują, gdy są osoby, z którymi chcemy się 
spotkać. Czasami na spotkaniach z założenia 
są nowe osoby, które jeszcze nie wiedzą, czy 
to jest coś dla nich, czy będą zdecydowane na 
kontynuację. My też nie mamy pewności, kto 
przyjdzie. Zadaniem organizatorów jest bycie 
uważnym. Nawet jeśli ktoś na początku wydaje 
nam się mało interesujący, nie wiadomo tak 
naprawdę, co sobą reprezentuje, jaką ma bazę 
kontaktów. Osoba rozluźniona lepiej to robi, 
spięta ma ograniczoną komunikację. Dobra, 
miła atmosfera zachęca, aby nawiązywać 
relacje. Mniej formalna, luźna rozmowa 
sprzyja lepszym kontaktom. Od A do Z 
profesjonalizm powoduje tworzenie osłon, 
które nie pozwalają się dobrze zaprezentować 
i nawiązać przyjaznych relacji.
 
– JW: Co jest najważniejsze w budowaniu 
dobrych relacji? Jakie błędy najczęściej 
popełniają przedsiębiorcy przy nawiązywaniu 
pierwszych kontaktów? Czego powinni się 
wystrzegać, jakich błędów unikać? 
- Witold Antosiewicz: Myślę, że najważniejsza 
jest intencja, a jednym z najczęściej obserwo-
wanych przeze mnie błędów jest nadmierne 
skupienie na sprzedaży. Ludzie wchodzą  
w relacje z czysto egoistycznych pobudek  
i chcą te relacje jak najszybciej spieniężyć.  
Nie tędy droga. To, co wysyłasz do swojej sieci, 
wróci do ciebie, zwielokrotnione. 
- Jan Dąbrowski: Unikaj obiecywania 
rzeczy, których nie jesteś w stanie zrobić.  

Autor: Joanna Wiejak / Akademia Przedsiębiorcy 

RELACJE BIZNESOWE
Sekrety skutecznych 

rekomendacji

O tym, czy dobre relacje biznesowe są podstawą pozyskiwania skutecznych poleceń i rekomendacji, 

rozmawiam dzisiaj z praktykami networkingu: dr. Janem Dąbrowskim, moderatorem spotkań dla 

przedsiębiorców organizowanych w sześciu dzielnicach Warszawy w ramach Stołecznego Forum 

Przedsiębiorczości SFOP oraz z Witoldem Antosiewiczem, wieloletnim dyrektorem i ambasadorem 

organizacji BNI, współautorem książki „Praktyczny poradnik networkingu”, który w swojej codziennej 

pracy korzysta z narzędzi profesjonalnej sprzedaży poprzez referencje. 
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I nie ulegaj zbyt pochopnie pierwszemu 
wrażeniu. Wszyscy jesteśmy uczeni, aby 
zrobić dobre pierwsze wrażenie, więc jako 
doświadczony networkingowiec radzę: nie 
ufaj pierwszemu wrażeniu. Lepiej zapytaj na 
przykład: A jak Ty pracujesz z klientem? Jak 
układasz pracę na początku projektu? Co już 
do tej pory wykonałeś? Pytaj, dowiedz się,  
co ta osoba robi, jak może potwierdzić,  
że ma doświadczenie w tym, o czym mówi? 

– JW: Co zrobić, aby być polecanym? Jak 
zwiększyć swoje szanse, aby pozyskiwać 
więcej rekomendacji? 
- Jan Dąbrowski: Absolutną podstawą jest 
posiadanie dobrze opracowanych produktów, 
usług. Sprzedaż lub rekomendacja, która się 
zdarzy, musi być tego potwierdzeniem. Trzeba być 
specjalistą, fachowcem. Jeśli zaczynasz dopiero 
działalność, dostosuj cenę do doświadczenia, 
które posiadasz. Inaczej zostanie to i tak w 
którymś momencie zdemaskowane. Testuj, 
dawaj produkty do wypróbowania, abyś mógł 
powiedzieć, że te produkty, usługi zostały 
sprawdzone. Buduj profesjonalizm poprzez 
jak najczęstsze oferowanie swoich usług.  

- Witold Antosiewicz: Trzeba zmienić swoje 
podejście z „biorę” na „daję”. Należy rozmawiać 
z ludźmi, by poznać ich potrzeby oraz pomagać 
w ich realizacji. Osobom, które nam pomogły 
w rozwijaniu naszej firmy, chętnie się rewan-
żujemy tym samym. Zatem, jeśli chcesz więcej 
biznesów z polecenia, dawaj więcej od siebie.
 
– JW: Mówiliśmy, że dobre relacje buduje się 
na bazie zaufania. Jak w praktyce budować 
swoją wiarygodność? 
- Witold Antosiewicz: To bardzo proste, 
choć niekoniecznie łatwe w realizacji: zawsze 
dotrzymuj słowa, bądź dostępny (odbieraj 
telefony, a jeśli w danej chwili nie możesz, 
zawsze oddzwaniaj). Nie przestawaj pracować 
nad swoim rozwojem, nie pal za sobą mostów. 
Doceniaj innych, dziękuj, a w miarę możliwości 
rewanżuj się za wszelką pomoc. 

– JW: Co zrobić, jeśli chodzisz na spotkania 
networkingowe, a efekty się nie pojawiają, 
nie widzisz realnych wyników? 
- Jan Dąbrowski: No cóż… Trzeba zre-
zygnować, siedzieć w domu i nie zajmo-
wać się biznesem. Networking jest wpisany  
w krwioobieg przedsiębiorcy. Jeżeli komuś 
przebywanie wśród osób nastawionych na 
relacje nie przynosi korzyści, najlepiej może 
niech przejdzie na etat. Nie każdy musi być 
przedsiębiorcą. 

– JW: Czy da się przyspieszyć budowanie 
dobrych relacji i efekty z networkingu? 
- Witold Antosiewicz: Jedno z najczęściej 
zadawanych mi pytań na rozmaitych spotka-
niach z przedsiębiorcami brzmi: jak przejść 
od budowania sieci relacji do realnej sprze-
daży? Moja odpowiedź jest zawsze taka sama: 
najlepszą drogą do sprzedaży jest zaufanie.  
A budowanie zaufania to proces długotrwały 
i nie da się go przyspieszyć. Szybka sprzedaż, 
bez zbudowanej wcześniej, opartej na zaufaniu 
relacji, zazwyczaj pozostaje jednorazowym 
zdarzeniem. Tutaj sprawdza się postawa 
ogrodnika – systematyczna praca. 
- Jan Dąbrowski: Próba przyspieszenia może 
wręcz przyhamować efekty. Jak zachowu-
jesz się w sposób nie hamujący współpra-
cy, nie stawiający barier, efekty pojawią się  
w odpowiednim momencie. 

– JW: Jaki jest Twój sposób na kontynuację 
znajomości i skuteczne podtrzymanie 

relacji biznesowych? 
- Jan Dąbrowski: Po to jest spotkanie 
networkingowe, aby przeprowadzić wstępną 
selekcję i ono temu zasadniczo powinno 
służyć. Tam powinno się zdecydować, czy 
i z kim dalej podtrzymać kontakt. Czasem 
trzeba odmówić. To działa w obie strony. 
Nie wszystkie kontakty chcemy kontynuować  
i nie wszystkie potrzebują podtrzymywania 
znajomości.
 
– JW: Obecnie bardzo aktywnie, np. na 
Facebooku, działają Animatorki SFOP, 
promując i zapraszając przedsiębiorców na 
spotkania do różnych dzielnic Warszawy. 
Czy możesz nam wyjaśnić, czym jest 
projekt SFOP? 
- Jan Dąbrowski: Pierwowzorem były 
spotkania dla przedsiębiorców na Targówku  
w Warszawie oraz spotkania organizowane 
przez prof. Cieślika z Akademii Leona 
Koźmińskiego. Następnie prof. Cieślik 
zaproponował Miastu networking lokalny 
w dzielnicach Warszawy. Chęć zgłosiło 
sześć dzielnic i tak rozpoczęła się realizacja 
projektu. Spotkania miały być propagowane 
wśród przedsiębiorców poprzez większą sys-
tematyczność i planową organizację. Metody, 
prelegenci, wygląd, przebieg, organizacja, 
były coraz bardziej szczegółowo dopraco-
wywane w ramach SFOP, czyli Stołecznego 
Forum Przedsiębiorczości. Obliczono budżet 
pilotażowy i poszukiwano sponsora. Wtedy 
wystąpiono z Miastem, jako partnerem, o 
dofinansowanie ze środków UE. Projekt 
obecnie trwa i zakłada trzy lata trwałości. 
Mam zatem nadzieję, że będzie kontynu-
owany. Przedsięwzięcie jest realizowane 
pod merytorycznym patronatem Akademii 
Leona Koźmińskiego. 

– JW: Witoldzie, wspólnie z Grzegorzem 
Turniakiem napisałeś książkę: „Praktyczny 
poradnik networkingu”. Skąd wziął się 
pomysł na taką książkę? Czego można 
się z niej dowiedzieć? Kto powinien po 
nią sięgnąć? 
- Witold Antosiewicz: Obaj z Grzegorzem 
od lat fascynujemy się networkingiem. 
Uważamy ten rodzaj promocji biznesu za 
niezwykle skuteczny, ponieważ praktycznie 
zawsze prowadzi do nawiązania współpracy. 
Zagadnienia networkingu często powracały  
w rozmowach z osobami napotkanymi 

przez nas na rozmaitych konferencjach czy 
szkoleniach. Były wśród tych ludzi osoby, 
które dotychczas nie słyszały o networkingu 
i bardzo chciałyby poznać możliwości, jakie 
on daje. Większość jednak to osoby, które 
już wykorzystywały niektóre narzędzia, 
ale chciały dowiedzieć się, co mogą robić 
lepiej, aby skuteczniej przekuwać kontakty 
na kontrakty. Z inspiracji tych właśnie ludzi, 
głodnych wiedzy, a także pragnących jak 
najszybciej wdrożyć odpowiednie działania 
w swoich przedsiębiorstwach, powstał 
nasz poradnik. Staraliśmy się przekazać 
w nim praktyczne wskazówki, oparte na 
naszych własnych doświadczeniach, łatwe 
do wprowadzenia w życie bez jakichkolwiek 
przygotowań czy wcześniejszych doświadczeń 
w networkingu.
 
– JW: Dziękuję za rozmowę. Ciekawą, inspiru-
jącą wiedzą na temat skutecznego budowania 
relacji i zarządzania kontaktami, nawiązany-
mi podczas biznesowych spotkań dzielili się  

z nami praktycy networkingu: dr Jan 
Dąbrowski i Witold Antosiewicz.
 
Jan Dąbrowski – wykładowca, trener, szkole-
niowiec, przedsiębiorca. Moderuje spotkania 
Stołecznego Forum Przedsiębiorczości  
w sześciu dzielnicach Warszawy. Jest 
zatrudniony jako ekspert merytoryczny  
w projekcie SFOP. Kontynuuje współpracę  
z Piotrem Kurczak-Kaczmarkiem i prof. Jerzym 
Cieślikiem z Centrum Przedsiębiorczości 
Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzi 
na Akademii wykłady i projekty doradcze 
z zakresu zarządzania projektami, zarzą-
dzania zmianą, zarządzania strategicznego, 
przygotowywania biznesplanów. Stworzył 
spółkę Krajowego Systemu Nieruchomości z 
absolwentem Akademii, obecnie uczestnikiem 
studiów doktoranckich. Projekt ten ma za 
zadanie m.in. budowanie networkingu na 
rynku nieruchomości poprzez spotkania 
oraz platformę online. 
Witold Antosiewicz – z wykształcenia 

pedagog i doradca zawodowy. Wieloletni 
praktyk w zakresie tworzenia relacji biz-
nesowych i zarządzania nimi. Dwukrotny 
zdobywca tytułu Najlepszego Networkera 
w Polsce, nadawanego przez BNI. Obecnie 
ambasador tej organizacji. Doświadczony 
networker, który w swojej codziennej pracy 
korzysta z narzędzi profesjonalnej sprzedaży 
poprzez referencje. Prowadzi szkolenia oraz 
prelekcje związane z tym tematem. 

JW: Rozmawialiśmy o konieczności nawią-
zywania i podtrzymywania dobrych relacji, 
budowania i zarządzania listą kontaktów, 
bycia wiarygodnym w biznesie. Wiele osób 
z pewnością zadaje sobie pytanie: czy ja to 
potrafię? Dla wielu z nas poszerzanie grona 
znajomych jest trudne. Nie sztuką jest jednak, 
aby nazbierać wizytówek, ale aby kontakty 
stanowiły zarówno dla nas, jak i naszych 
klientów odpowiednią wartość. Dbajmy 
więc o ich poziom oraz jakość. 

Joanna Wiejak – jest założycielem Akademii 
Przedsiębiorcy, doświadczonym organi-
zatorem, menedżerem i doradcą biznesu. 
Prowadzi Klub Przedsiębiorcy, w ramach 
którego zorganizowała dotychczas 50 spotkań 
dla przedsiębiorców, w samym tylko 2013 
roku – 12 konferencji networkingowych  
z cyklu Panorama Biznesu. Serwis Internetowy 
Klub-Przedsiębiorcy.pl jest platformą integru-
jącą działania biznesowe wielu organizacji. 
Znajdują się tam informacje o miejscach  
i terminach networkingowych spotkań. 
Klub wspiera współpracę przedsiębiorców  
w budowaniu dobrych relacji i nawiązywaniu 
kontaktów opartych na wiedzy, wartościach 
i zaufaniu. 
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ROZWIĄZANIA SZYTE NA MIARĘ

Panie Prezesie, zajął Pan 19ste miejsce  
w rankingu „500 Menadżerów 2013” organizo-
wanym przez „Puls Biznesu” za bardzo dobre 
wyniki osiągane przez Diverse Consulting 
Group. Co powoduje, że zarządzana przez 
Pana spółka osiąga takie efekty?
– Takie efekty osiągają ludzie, moi ludzie. Dzięki 
ich pracy spółka może poszczycić się takimi 
wynikami. Jestem zdania, że za porażkami, jak 
i sukcesami stoją konkretni ludzie i ich praca. 
Stąd będę zawsze podkreślał, że to nie spółka 
osiąga efekty, a ciężka praca moich pracowników. 
Staram się też im to uzmysławiać – nie postawa 
„udało się”, a „ja zrobiłem” czy „ja osiągnąłem”. 
Polacy wciąż porażki próbują zeswatać z gronem 
nieprzychylnych okoliczności i złowrogich 
czynników, a z kolei sukcesów – wstydzą się. 
Wielki Steve Jobs mawiał - Bądź głodny sukcesu. 
Zaczynaj od małych rzeczy, ale myśl o wielkich. 

Steve Jobs to Pana idol?
– Idol to za mocne określenie. Niewątpliwie 
podziwiam jego zmysł biznesowy, zdolność do 
podejmowania trudnych decyzji oraz konsekwen-
cje. Był w panteonie amerykańskich wynalazców. 
Jak mówił Prezydent Obama: To wymowne, 
że duża część ludzkości dowiedziała się o jego 
śmierci z urządzeń, które zaprojektował. Myślę, 
że marzeniem każdego wizjonera jest zapisać 
się na kartach historii jakimś nietuzinkowym 
rozwiązaniem lub wynalazkiem. 

Jest Pan wizjonerem?
– Myślę, że nie byłbym dzisiaj tu gdzie jestem, 
gdybym wizjonerem nie był. Trzeba jednak 
uważać – wielu ludziom myli się marzyciel  
z wizjonerem. Różnica według mnie polega na 
tym, że ten drugi nie tylko marzy, ale i działa. 
Ma cele, nie tylko marzenia. Różnią między 
marzeniami, a celami jest właśnie działanie.  
Ja staram się każdego dnia być przy moich 

ludziach i działać razem z nimi – oczywiście 
każdy z nas ma inne obowiązki i zadania, ale 
tylko wspólna praca u podstaw i systematyczność 
może zamienić marzenia w realne sukcesy. 
Jeśli dodać do tego pasję to mamy gotowy 
przepis na sukces. 

No i do tego jeszcze warto wstrzelić się ze 
swoimi usługami w aktualne trendy na 
rynku, prawda?
– Ostatnio wpadła mi w ręce książką Pana 
Jacka Walkiewicza. Jego zdaniem nikt się 
nie „wstrzeliwuje” w temat. Profesjonalizm 
nigdy nie jest dziełem przypadku. Pasja rodzi 
profesjonalizm. Profesjonalizm daje jakość. A 
jakość to jest luksus w życiu. Podpisuję się pod 
tymi słowami obiega rękoma. Po pierwsze nie 
wierzę w to, że jeden ma szczęście a drugi nie. 
Szczęście to moim zdaniem wypadkowa pasji, 
profesjonalizmu i ciężkiej pracy. Szczęściu 
trzeba wyjść naprzeciw – nawet żeby wygrać 
w loterii, trzeba wyjść z domu i kupić los. 
Zatem „wstrzelenie się” w rynek jest według 
mnie niczym innym jak fachową analizą 
rynku, dostrzeżeniem niszy i maksymalnie 
skutecznym działaniem, aby tę niszę wypełnić. 

Rynek agencji zatrudnienia w Polsce nie-
ustannie rośnie. W 2013 roku w Polsce 
funkcjonowało 4 536 zarejestrowanych 
agencji. Jak w tym gąszczu znaleźć lojalnego 
i rzetelnego partnera biznesowego? Jak 
wybrać agencję doradztwa personalnego, z 
którą warto współpracować?
– Powtórzę - pasja rodzi profesjonalizm, a 
profesjonalizm daje jakość. Szukałbym ludzi z 
pasją. Każdą firmę tworzą ludzie i bardzo szybko 
wytrawny obserwator zauważy, w której firmie 
pracują ludzie z pasją, z wiedzą, z talentem do 
rekrutacji. Doradztwo personalne to wyjątkowo 
interdyscyplinarna branża. Łączy aspekty 

miękkie - oceny kandydata, jego kompetencji, 
wiedzy, predyspozycji, z twardymi zasadami 
rynku – od prawa pracy i innych regulacji 
warunkujących zatrudnianie ludzi, po modele 
biznesowe i ich wariacje w przypadku np. out-
sourcingu kadr. Lojalność i rzetelność to dzisiaj 
z kolei wymierające przymioty. Lojalność jest 
zastępowana przez oportunizm i chęć zarobienia 
większych pieniędzy, a rzetelność ustępuje 
tempu i nieuważności. Osobiście brzydzę się 
brakiem lojalności, więc staram się z automatu 
przelewać poczucie lojalności na moich ludzi  
i moją firmę. Odpowiadając na pytanie jak wybrać 
godnego zaufania partnera biznesowego – myślę, 
że trzeba wybrać „z głową”. Warto sprawdzać 
pośród firm gotowość do zmian, elastyczność, 
solidność, czy poziom komunikacji. Staram się 
od lat szyć rozwiązania na miarę. Być najlepszym 
krawcem sukcesu moich Klientów. Wieloletnia 
współpraca z moją firmą pokazuje Klientom, 
że bez większego trudu można znaleźć firmę 
lojalną, rzetelną, z profesjonalną kadrą i gotową 
na wszystko. Często nasi Klienci sami mówią, 
że muszą uważać o co nas proszą, bo wiedzą 
że my zrobimy dla nich wszystko. Rosnąca 
konkurencyjność i zmieniająca się sytuacja 
ekonomiczna na rynku pracy, zmuszają praco-
dawców do podejmowania nowych kroków w 
zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz 
optymalizacji kosztów zatrudnienia. Warto 
zatem szukać firmy, która nie tylko znajdzie 
pracownika, ale też podpowie jak go zatrudnić 
albo zatrudni sama i korzystnie „wynajmie” 
albo wspólnie wypracuje z Klientem jeszcze 
inne rozwiązanie, dopasowane do modelu 
działalności Klienta. 

Czyli warto szukać profesjonalistów  
w pełnej krasie. 
– Pasja rodzi profesjonalizm. Profesjonalizm 
daje jakość…

Rozmowa z Prezesem Zarządu Diverse Consulting Group Sp. z o.o. Michałem Lewandowskim. 
Rozmawiała Ilona Adamska

Michał Lewandowski – Prezes Zarządu

Michał Lewandowski piastuje funkcję Prezesa 
Zarządu Diverse Consulting Group od 2008 
roku. Absolwent informatyki ze specjalizacją 
w projektowaniu baz danych w Wyższej 
Szkole Informatyki Stosowanej i Zarzadzania; 
studiów podyplomowych z Marketingu i 
Zarządzania na Akademii Humanistycznej 
oraz absolwent studiów podyplomowych z 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej 
Szkole Zarządzania w Warszawie. Swoją 
karierę zawodową rozpoczynał w firmie 
Imetria S.A., gdzie był odpowiedzialny za 
całościową realizację badań w projektach IT. 
Mając gruntowne wykształcenie w obszarze 
informatyki i zarządzania zasobami ludzkimi, 
był nie tylko odpowiedzialny za rekrutacje 
techniczne do swojej firmy, ale też za tech-
niczne wsparcie Klientów przy aplikacjach 
bazujących na C++, czy VBA. Jego pasją 
stała się rekrutacja i chcąc pogłębiać swoje 
umiejętności w tym obszarze dołączyć do 
Innovation – części firmy Hubert Mozes & 
Partners Co., gdzie pełnił funkcję Senior IT 
Consultant i był odpowiedzialny zarówno za 
pozyskiwanie Klientów, jak i za dostarczanie 
do nich wyspecjalizowanych inżynierów 
informatyków. Jego najsilniejszą cechą było 
łączenie dogłębnej weryfikacji technicznej 
kandydata, z umiejętnością oceny miękkich 
kompetencji człowieka. To w połączeniu z 
fantastycznym rozumieniem potrzeb Klienta, 
bardzo szybko zaowocowało sukcesami. 
Kolejnym krokiem w jego karierze była 
pozycja Senior Consultant w CVO Technology 
Recruitment. Jako Prezes Zarządu Diverse 
Consulting Group poprowadził spółkę od 
małej, polskiej firmy do prężnie działającej 
i dynamicznie rozwijającej się firmy, z którą 
liczą się najwięksi na rynku. W 2013 roku 
uplasował się na 19stym miejscu w rankingu 
TOP 500 Menadżerów Polski. 
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W kreowaniu i umacnianiu eksperckiego 
wizerunku pomagają blogi. Prowadzone 
systematycznie oraz skorelowane ze 
stroną internetową kancelarii mogą stać 
się świetnym pretekstem do promocji. 
Obecność w blogosferze wymaga jednak 
zarówno aktywności, jak i konsekwencji. 
Ich nowocześniejszą formą są videoblogi 
umożliwiające zaprezentowanie porad 
prawniczych niejako bezpośrednio.  
W środowisku prawniczym Vblogi nie 
cieszą się jednak zbyt dużą popularno-
ścią, podobnie jak filmiki z poradami 
prawnymi umieszczane na YouTube. 
Polskie kancelarie korzystają za to często 
z Facebooka. Jest to dodatkowe źródło 
komunikacji z klientem, dające możliwość 
przekazywania obecnym i potencjalnym 
klientom informacji o kancelarii. Ta forma 
aktywności kancelarii w sieci pozwala na 
zamieszczanie, krótkich i nieco mniej 
formalnych komentarzy. Wśród więk-
szych, międzynarodowych kancelarii 

dużo popularniejsza jest obecność na 
Twitterze. Dodatkowo prawnicy zamiesz-
czają swoje profile w profesjonalnych 
serwisach zrzeszających specjalistów 
np. Linkedin czy Goldenline. Pozwala 
to na udział w dyskusjach, ale również 
służy budowaniu sieci rekomendacji  
i kontaktów biznesowych. 

Blogi czy obecność w mediach społecz-
nościowych wymagają jednak pewnej 
konsekwencji. O profesjonalizmie kan-
celarii nie będzie bowiem świadczył 
blog z kilkoma archiwalnymi wpisami 
czy leżąca odłogiem grupa dyskusyjna.

Wiele kancelarii decyduje się na zaprezen-
towanie swoich prawników również od 
mniej formalnej strony. Prywatne pasję 
wspólników wpływają często na wybór 
ilustracji i zdjęć na stronach interneto-
wych. Niektórzy w swoich opisach obok 
profesjonalnych umiejętności umieszczają 

informacje o swoich zainteresowaniach. 
Ociepleniu wizerunku służą również 
profile kancelarii lub jej wspólników 
na portalach takich jak Pinterest lub 
Instagram. 

Praca prawnika nie może ograniczać 
się do siedziby jego kancelarii lub sądu. 
Powinien on aktywnie uczestniczyć  
w ważnych konferencjach branżowych 
oraz innych prestiżowych wydarzeniach 
gospodarczych. 

Innowacyjność pozwala bez wątpienia 
kształtować pozycję nowoczesnego praw-
nika. Posiadanie prężnej i korzystającej  
z postępu technologicznego oraz nowych 
form komunikacji  kancelarii nie powin-
no jednak doprowadzić do zgubienia  
z horyzontu głównego celu pojmowanych 
działań. Nie chodzi więc o sztukę dla 
sztuki, ale o efektywne pozyskiwanie 
klientów oraz rozwój profesjonalny. 

Tekst: Renata Robaszewska

Nowoczesna 
kancelaria

a PR i marketing
Nowocześni prawnicy nie mogą ograniczać się do siedzenia za antycznym biurkiem. Kontakt  

z klientem przechodzi na sferę blogów, social mediów itp. Logo z paragrafem zaczyna należeć  

do przeszłości. Jak pokazać klientowi, że jesteśmy innowacyjni i nowocześni,  

a tym samym współgramy z jego potrzebami?

Obecnie wizerunek statecznego 
prawnika z włosami oprószonymi 
siwizną przechodzi do lamusa.  

O skuteczności adwokata lub radcy 
prawnego nie świadczy już siła spokoju 
i gabinet umeblowany antykami, ale 
umiejętność znalezienia się w świecie 
nowoczesnych technologii. Wynika to 
głównie z faktu, iż przez lata zmieniła 
się rola prawnika w kontakcie z klientem 
biznesowym. Obok doradztwa w kwe-
stiach prawnych klienci wymagają, aby 
posiadał on umiejętności menedżerskie, 
zarządzania kryzysowego oraz wiedzę 
merytoryczną z zakresu obsługiwanej 
gałęzi biznesu. 

Uwolniony dostęp do zawodów praw-
niczych powoduje, iż w każdym roku 
szeregi adwokatów i radców prawnych 
zasilają setki nowych adeptów tych 
zawodów. Pomimo obowiązujących ich 
zasad etyki zawodowej, walka o klienta,  
a zatem i prestiż, pozycję i pieniądze staje 
się coraz bardziej zażarta. Profesjonalni 
prawnicy objęci są zakazem reklamy.  
Nie mogą więc promować swoich usług  
w sposób bezpośredni. Aby zaprezentować 
swoje kancelarie, muszą więc sięgać po 

półśrodki. Jak w każdym biznesie, również 
w branży prawnej, liczy się umiejętność 
zaprezentowania się z jak najlepszej strony 
oraz zapadnięcie klientowi w pamięć. 
Celem staje się dotarcie z informacją 
o kancelarii do jak najszerszej grupy 
potencjalnych klientów.

Nowoczesne kancelarie odchodzą od 
utartych kanonów identyfikacji wizualnej. 
Logo oraz materiały biurowe (papier 
firmowy, koperty itp.) stają się coraz 
bardziej odważne. Do lamusa przechodzą 
stylizowane paragrafy i antyczne kolum-
ny. Proste i schematyczne skojarzenia  
z Tedmidą zastępowane są nowoczesnymi 
formami, które w założeniu mają wpłynąć 
na zwiększenie rozpoznawalności marki 
kancelarii.

Trend ten widoczny jest również na 
stronach internetowych czołowych 
kancelarii.  Tworzone są one w sposób 
przemyślany i przejrzysty, pozwalający 
na bezproblemowe korzystanie z nich 
na urządzeniach mobilnych takich jak 
smartfony czy tablety. Strona interne-
towa staje się już nie tylko standardem 
prezentowania kancelarii, ale platformą 

komunikacji umożliwiającą przekie-
rowanie do innych mediów i kanałów 
kontaktu. Kancelarie korzystają więc 
coraz częściej z usług profesjonalnych 
projektantów i grafików oraz specja-
listów z zakresu informatyki. Wśród 
pracowników kancelarii pojawiają się 
coraz częściej dyrektorzy zarządzający 
oraz menedżerowie PR. Wyznaczają oni 
ścieżki rozwoju kancelarii i jej prawników 
oraz wypracowują adekwatne strategie 
rozwoju biznesowego.

Zatrudniani przez kancelarie specjaliści  
z zakresu PR dbają o kontakty z mediami. 
Nowoczesny prawnik nie może bowiem 
zapominać, że do promowania jego 
eksperckiego wizerunku świetnie nadają 
się media (tradycyjne, jak i elektronicz-
ne). Prawnicy coraz częściej udzielają 
specjalistycznych wypowiedzi, jak rów-
nież publikują własne artykuły. Każda 
publikacja, szczególnie ta odnotowana 
w Internecie, sprzyja rozpoznawalności 
i popularyzacji kancelarii. Dodatkowo 
wiele z firm prawniczych współpracuje  
w zakresie tworzenia raportów branżowych, 
jak również kieruje do swoich klientów 
newslettery oraz profesjonalny emailing.
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W dobie chwiejnego rynku, niskiego oprocentowania lokat bankowych i zawirowań w strefie euro 

inwestorzy kierują wzrok ku nieruchomościom – tej najpewniejszej i uznawanej za stabilną inwestycji. 

Dot.: Lokaty bankowe stają się 
coraz mniej opłacalne. Inwestycje 
giełdowe są ryzykowne. Modną 

formą lokowania oszczędności jest zakup 
mieszkania w atrakcyjnym kurorcie i jego 
wynajem. Obecnie kilku deweloperów 
oferuje zakup apartamentów pod wynajem 

w budowanych przez nich kompleksach, 
przy czym zapewniają oni późniejsze 
zarządzanie obiektem oraz prowadzenie 
hotelu. Jednocześnie w ostatnim czasie 
nastąpiło kilka spektakularnych bankructw 
spółek budujących condohotele, a ich 
klienci pozostali na przysłowiowym lodzie. 

Inwestycja w nieruchomość jest jedną  
z najbardziej popularnych lokat kapitału. 
Jej atrakcyjność podnosi możliwość 
dodatkowych zysków z udostępniania 
nabytego obiektu lub lokalu. Problemem 
może być jednak konieczność zarządzania 
wynajętym lokalem, dopilnowania najemcy 
czy wykonywania napraw. 

Najistotniejszym obok ceny czynnikiem 
wpływającym na wybór oferty zakupu 
lokalu pod wynajem jest położenie 
inwestycji. Osoby posiadające pewną 
rezerwę kapitałową, decydują się na zakup 
apartamentów w prestiżowych, lub coraz 
częściej, turystycznych miejscowościach. 
Hasła „wypoczynek i inwestycja”, czy 
„wakacyjny komfort i zysk” brzmią 
niezwykle atrakcyjnie. Ich spełnieniem 
mogą być tzw. condohotele, czyli luksu-
sowe apartamenty (units) w doskonałej 
lokalizacji, które mają łączyć inwestowanie 
z relaksem. Właściciele mogą spędzać  
w zakupionym apartamencie część roku, 
a w pozostałym okresie udostępniają go 
na zasadach wynajmu turystom. Pomysł  
zaadaptowany z Zachodu, gdzie przez 
lata był doskonalą formą inwestowania. 
Dopiero kryzys w 2008 roku zakończył erę 
prosperity i obecnie w skali europejskiej 
condohotele nie są już tak dochodowe.

Tymczasem w Polsce ofert tego rodzaju 
jest coraz więcej. W zamian za zain-
westowane środki możemy stać się 
właścicielami apartamentu w popularnej 
miejscowości, gdzie będziemy spędzać 
wakacje. Przez resztę czasu nasz aparta-
ment będzie zarabiał dla siebie i dla nas.  
W dodatku specjalistyczny zarządca 
zdejmie z naszej głowy ciężar prozaicznych 
codziennych problemów związanych 
zarówno z pozyskiwaniem najemców, 
jak i ze sprzątaniem czy konserwacją. 
Kompleksowa usługa deweloperska 
zawiera wszystko: od zaplanowania, 
budowy, wykończenia pod klucz, przez 
zarządzanie budynkiem i promowanie 
hotelu. Właściciel ponosi zwykłe koszty 
utrzymania nieruchomości, jak ogrze-
wanie, odprowadzenie ścieków, wodę, 
ochronę itp., w założeniu pokrywając je  
z zysków z wynajmu. Operator lub zarządca 

CONDOHOTELE
– SPOSÓB 
NA INWESTOWANIE 
W NIERUCHOMOŚCI

fot. Marek NajbergTekst: Renata Robaszewska, Paulina Wach
Z kancelarii Robaszewska & Płoszka Radcowie Prawni
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condohotelu dba o jego funkcjonowanie, 
pobierając  dodatkowe dochody z usług, 
obiektów SPA, Wellness, kortów tenisowych 
itp. Hotele budowane są w kurortach,  
w miejscach atrakcyjnych i znanych, 
modnych i takich, gdzie warto bywać. 
Infrastruktura obiektu jest na ogół bogata. 
Zachęca luksusem, wygodą i dodatkowymi 
atrakcjami. Obiekty sportowe i salony 
piękności, relaks i rozrywka – condo-
hotele oferują usługi mające zaspokoić 
wymagania nawet bardzo kapryśnych 
turystów. 

Condohotel to rodzaj wspólnoty miesz-
kaniowej – budynek wzniesiony jest 
bowiem przez dewelopera, który później 
sprzedaje poszczególne lokale. Potem 
jednak pojawia się różnica, która polega 
na tym, że to nie właściciele lokali, 
ale na ogół wyspecjalizowany pod-
miot (operator), zarządza kompleksem. 
Zadba on również o wszystkie szczegóły,  
w tym również o klientów, którzy wynajmą 
apartament. W założeniu operator ma 
zapewnić właścicielom komfort i zysk, bez 
konieczności osobistego ich angażowania  
w procesy zarządzania. Aspekty prawne 
tego rodzaju inwestycji nie podlegają 
odrębnej regulacji, co w wielu przypad-
kach może prowadzić do nieporozumień 
między stronami i sporów, nierzadko 
kończących się w sądzie.

Inwestycja, jak każda tego rodzaju, wymaga 
niemałych nakładów, a na zyski trzeba 
poczekać niekiedy kilka lat. Upraszczając, 
wzniesienie dużego i luksusowego obiektu 
finansowane jest przez przyszłych wła-
ścicieli apartamentów. Od treści umowy 
zawieranej z wykonawcą zależy, czy i jak 
zostaną zabezpieczone ich interesy, szcze-
gólnie, co się stanie, gdy projekt zostanie 
przerwany. Jest to inwestycja zbiorowa, 
taka, która powstaje ze środków wielu 
osób, zależna od płynności finansowania. 
Gdy rynek kuleje, część inwestorów 
wycofuje swoje środki, co może zagrozić 
całości projektu i spowodować utratę już 
zainwestowanych pieniędzy oraz przy-
szłych zysków innych zainteresowanych. 
Jak zabezpieczyć swoje pieniądze, by nie 
ugrzęzły w niedokończonym obiekcie na 
zawsze i jak zapewnić, że obiekt 

powstanie? Co zrobić, gdy wykonawca 
zbankrutuje? Albo, gdy na etapie 
wznoszenia budynku zostanie zajęta 
hipoteka nieruchomości? Co w końcu, 
gdy planowane zyski nie nadchodzą?  
Kolejną kwestią jest prawidłowe ure-
gulowanie obowiązków operatora 
condohotelu. Niektóre z umów zawie-
rają rozwiązania bardzo korzystne  
dla inwestorów np. gwarancję zysku.

Praktyka pokazuje, że duża cześć 
nabywców apartamentów nie żałuje 
swojej decyzji. Innych rozczarowały 
mniejsze od zakładanych zyski lub 
upadłość dewelopera, jak w przypadku 
inwestycji „Mikołajki Marina Resort”. 
Jak w każdym biznesie – sukces zależy 
od wielu czynników, w tym koniunktury, 
prawnego zabezpieczenia własnych 
interesów oraz zwykłego szczęścia.

Jaka jest prawdziwa 
wartość gruntów rolnych 

w Polsce?

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, 
jeśli chodzi o ziemię. Przez 
ostatnią dekadę wartość gruntów 

rolnych w Polsce wzrosła o blisko 365%. 
Każdego roku wartość gruntów rolnych 
wzrasta średnio o ok. 20-30%. To stopa 
zwrotu, o jakiej większość zarządzających  
w instytucjach finansowych może 
tylko pomarzyć. Takiego zysku nie da 
żadna bankowa lokata ani – pomijając 
pojedyncze przypadki – inwestycje na 
giełdzie.

Wielki „buum” na polską ziemię rolną 
nastąpił na początku 1992 roku, gdzie 
za 1 ha państwowych gruntów płacono 
średnio 525 złotych. Cena z roku na rok 
rośnie a w roku 2014 grunty sprzedawane 
przez ANR były droższe o blisko 28% 
od ceny w roku poprzednim. W kilku 
województwach cena za 1 ha ziemi 
przekroczyła 30 tys. złotych. W roku 
2013 cena wynosiła 24 tys. złotych.

Średnia wartość gruntów jest wyższa  
o ponad 5,3 tys. złotych od tej uzyskanej 
w roku poprzednim. Największe ceny 
osiągnęły ziemie na Lubelszczyźnie  

i w Małopolsce. W całym kraju zawarto 
ponad 3000 umów kupna/sprzedaży.

Najwięcej trzeba było zapłacić za duże 
nieruchomości powyżej 300 ha i więcej 
– (26,4 tys. złotych za 1 ha). Najmniej 
kosztowały zaś działki o powierzchni 

od 1 do 10 hektarów – (20 tys. złotych 
za 1ha). W pięciu województwach – 
lubelskim, małopolskim, podkarpackim, 
podlaskim i świętokrzyskim – nie zawarto 
ani jednej transakcji na powierzchnię 
powyżej 100 ha. 

W siedmiu województwach cena 1 ha 
przekroczyła poziom 30 tys. złotych. 
W Wielkopolsce 1 ha ziemi kosztował 

średnio 30 157 złotych, w województwie 
kujawsko-pomorskim 30 229 złotych, 
opolskim – 30 726 złotych, dolnoślą-
skim – 31 648 złotych, śląskim – 32 
533 złotych, łódzkim – 32 998 złotych  
i mazowieckim – 36 288 złotych. 

Ziemia w Polsce nadal jest tańsza niż 
na reszcie naszego kontynentu. W starej 
Europie odnotowuje się tendencję do 
wzrostu cen gruntów rolnych. Niektórzy 
rolnicy obawiają się, że ziemia w naszym 
kraju podrożeje, gdy cudzoziemcy będą 
mogli bez ograniczeń ją kupować – 
tłumaczył prezes ANR. Uwolnienie 
rynku ziemi w Polsce ma nastąpić  
1 maja 2016 roku.

W pierwszym kwartale roku bieżące-
go Agencja Nieruchomości Rolnych 
sprzedała łącznie 26,6 tys. ha gruntów.  
Do końca kwietnia było to 34,7 tys. 
ha, czyli prawie 30% założonego planu 
rocznego. 31 marca w Zasobie Własności 
Rolnej Skarbu Państwa było 1,6 mln ha 
gruntów, z czego 1,16 mln ha (72,5%) 
znajdowało się w dzierżawie. Do sprze-
daży pozostaje ok. 300 tys. ha. 

Inwestycje w nieruchomości zawsze cieszyły się opinią stabilnych i długoterminowych. Gdy o nich 

mówimy, myślimy najczęściej o zakupie budynków lub mieszkań. Niesłusznie. Oczywiście te też 

mogą przynieść zyski, jednak rynek mieszkaniowy podlega, zwłaszcza w ostatnich latach, znacznym 

fluktuacjom cenowym.

Tekst: Krzysztof Sadecki
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Był Pan jedną z osób, które 25 lat temu 
aktywnie zaangażowała się w przemiany 
rynkowe w Warszawie. Czym się wtedy 
kierowaliście?
– Podstawą dla nas była ochrona i tworze-
nie miejsc pracy. Dlatego zrzeszyliśmy się  
w Stowarzyszeniu Handlowców Mokotowskich. 
Niedługo potem za naszym przykładem 
powstały takie stowarzyszenia w innych 
dzielnicach. Początki transformacji są okresem 
nikłego zainteresowania władz wspieraniem 
rozwoju przedsiębiorczości – pomocni 
okazali się jednak dzielnicowi urzędnicy, 
którzy dzięki negocjacjom w urzędzie  
i staraniom Stowarzyszeń, ułatwili najem 
powierzchni handlowych. Po kilku latach 
Stowarzyszenia stały się istotnym elementem 
świata warszawskich firm z sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Czy jest Pan dziś zadowolony z tego, jak 
wygląda nasz wolny rynek?
– Od ponad 20 lat prowadzę działalność 
gospodarczą, dzięki czemu mogę w praktyce 
obserwować działanie w Polsce „wolnego 
rynku”. W poszczególnych krajach zakres 
ingerencji państwa w gospodarkę różni się 
dość znacznie, funkcjonują różne modele 
kapitalizmu i faktem jest, że obecnie nie 
istnieje kraj, w którym gospodarka byłaby 
całkowicie wolna, dlatego wolę posługiwać 
się określeniem „wolność gospodarcza” niż 
„wolny rynek”. Kwestię wolności gospo-
darczej rozpatrywać należy na dwóch 
płaszczyznach – prawno-ustrojowej oraz 
praktyczno-administracyjnej. W obu przy-
padkach poziom wolności gospodarczej  

w Polsce jest niewystarczający. Nasze prawo 
gospodarcze wciąż zależne jest od prawa  
z okresu PRL-u i dodatkowo obciążone 
powstałą po 1989 r. lawiną legislacyj-
ną sprzecznych wielokrotnie przepisów  
z zakresu działalności gospodarczej czy 
prawa podatkowego.
W wymiarze praktyczno-administracyjnym 
przykładem problemów na linii państwo-
-przedsiębiorca jest sposób traktowania 
przedsiębiorców w urzędach skarbowych 
– w postępowaniu skarbowym wciąż ciężar 
udowodnienia niewinności spoczywa na 
przedsiębiorcy, a sprzeczne interpretacje 
urzędników są podstawą do naliczania kar. 
Aby zwiększyć zakres wolności gospodarczej  
w Polsce trzeba całkowicie odwrócić logi-
kę – to państwo i urzędnicy powinni być 
odpowiedzialni za spójność oraz egzekwo-
wanie prawa, a przedsiębiorca-obywatel 
powinien móc kierować się zasadą „co nie 
jest zabronione, jest dozwolone”.

Polski rynek pracy nie jest przyjazny ani 
dla pracownika, ani dla przedsiębiorcy – 
jak to zmienić?
– Znaczącą barierą w zwiększeniu zatrud-
nienia są koszty pracy. Obniżenie kosztów 
pracy znacząco przyspiesza dynamikę liczby 
pracujących, w tym w szczególności sprzyja 
wzrostowi zatrudnienia kobiet. Dokonane 
w ostatnich latach podniesienie składki 
rentowej po stronie pracodawców o dwa 
punkty procentowe trudno uznać za posu-
nięcie sprzyjające zwiększaniu zatrudnienia 
i rozwojowi przedsiębiorczości.
Istotna jest również kwestia kwalifikacji kadr 

– bezwzględnie potrzebujemy odbudowy 
kształcenia zawodowego i wprowadzenia 
do szkół ponadgimnazjalnych praktycznych 
ćwiczenia z prowadzenia przedsiębiorstw, 
które powinny przygotowywać uczniów do 
założenia własnej firmy. Program nauczania 
musi być w większym stopniu tworzony 
zgodnie z postulatami biznesu i organizacji 
branżowych – nieprzygotowani do pracy lub 
zakładania firmy młodzi ludzie generują koszty 
kształcenia od podstaw w przedsiębiorstwie, 
podczas gdy zasoby wiedzy wyniesione ze 
szkoły i uczelni wyższej powinny pozwalać 
na wdrożenie do pracy po krótkim szkoleniu. 
Najbliższym Polsce przykładem udanego 
łączenia systemu edukacji z gospodarką 
mogą być Niemcy i Austria. Przedsiębiorcy 
powinni też uzyskać większy wpływ na 
profil szkoleń zawodowych znajdujących się  
w ofercie Urzędów Pracy i Funduszu Pracy.

Od 25 lat aktywnie angażuje się Pan  
w przemiany rynkowe w Polsce. Sam 
jest Pan przedsiębiorcą. Z pewnością ma 
więc Pan liczne spostrzeżenia, co można  
udoskonalić w polskich przepisach, żeby 
ułatwić życie małym firmom.
– Przede wszystkim potrzebujemy nowego 
prawa podatkowego i kodeksu postępowania 
podatkowego połączonego z reformą służb 
skarbowych. Nowe prawo powinno zapewnić 
ujednolicenie terminologii podatkowej, 
interpretacji przepisów oraz eliminację 
dziur w prawie (jak chociażby niejasnej 
relacji między podatkiem od towarów i usług  
a podatkiem od czynności cywilnoprawnych). 
Wysokie obciążenia podatkowe oraz praktyka 

Waldemar Piórek - przedsiębiorca i społecznik. Prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców. Współtwórca 

procesu prywatyzacji w Polsce. W swojej działalności dużą wagę przywiązuje do realizacji przedsięwzięć 

związanych z niesieniem wszechstronnej pomocy warszawskim przedsiębiorcom w organizacji biznesu 

i szkoleniu kadry. Autor programu „Efektywna Firma”. Honorowy Ambasador Kongresów Polskich. 

Rozmawia Anna Nahajska

WOLNOŚĆ
GOSPODARCZA 

W POLSCE 
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służb skarbowych hamują wzrost inwestycji 
i zwiększają aktywność gospodarczą w szarej 
strefie. W raporcie Paying Taxes na rok 2014 
– jest to przygotowywany corocznie przez 
Bank Światowy i firmę doradczą PWC raport 
dotyczący poziomu obciążeń podatkowych 
i stanu regulacji w tym zakresie, Polska po 
raz kolejny nie wypadła najlepiej. Całkowite 
opodatkowanie (tzw. Total Tax Rate) w Polsce 
wynosi 41,6%, średnia unijna to 41,1%, jednak 
gdy porównamy się z Wlk. Brytanią – 34% 
czy Danią – 27% widać różnicę. Polski przed-
siębiorca potrzebuje na rozliczenie podatków 
średnio 286 godzin rocznie, 107 godzin więcej 
niż wynosi średnia unijna. Gorszy wynik pod 
tym względem zanotowały tylko Bułgaria  
i Czechy. Osobie prowadzącej biznes w Danii 
na podatki wystarczy 130 godzin rocznie,  

a w Wlk. Brytanii jedynie 110 godzin! Te liczby 
pokazują, ile czasu polski biznesmen traci na 
biurokrację skarbową zamiast w tym czasie 
rozwijać swoją firmę. Oprócz ograniczenia 
fiskalizmu i zmiany praktyki funkcjonowania 
służb podatkowych państwo musi podjąć także 
działania stymulujące rozwój, np. poprzez 
wprowadzenie odpisów podatkowych kosztów 
przeznaczonych przez firmy na badania  
i rozwój czy objęcie zerową stawką podatku 
zysków reinwestowanych – takie rozwiązanie 
istnieje w Estonii.
Nowe prawo podatkowe należy uzupełnić 
zmianą ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej, zapewniającą większą swobodę 
dla przedsiębiorców i ułatwienia w prowa-
dzeniu działalności. Jednocześnie trzeba 
dokonać przeglądu prawa gospodarczego, 
w celu aktualizacji go względem wyzwań 
gospodarczych, które obecnie stoją przez 
Polską. Osobom zainteresowanym wyzwa-
niami gospodarczymi i społecznymi w skali 
makro, z jakimi już niedługo zderzy się Polska, 
polecam raport Towarzystwa Ekonomistów 
Polskich z lipca ubiegłego roku. 

W jaki sposób Warszawska Izba Przedsię- 
biorców wspiera polski biznes organizując 
konkursy?
– Zależy nam przede wszystkim na promowaniu 
firm świadczących usługi najwyższej jakości, 

rzetelnych i wiarygodnych w prowadzeniu 
działalności gospodarczej. W konkursie 
Wiktoria jednakową szanse zdobycia nagrody 
mają zarówno firmy małe, rodzinne, działająca 
lokalnie, jak i duże, posiadające olbrzymi 
kapitał. Chcemy uczcić i docenić przedsię-
biorców, którzy działają na niełatwym, często 
niewdzięcznym polskim rynku. Cieszymy się 
ich sukcesami, zachwycamy pomysłami na 
rozwój przedsiębiorstw. Często przedsiębiorcy 
imponują nam swoją działalnością np. na rzecz 
lokalnych społeczności. Zajmują się sprawami, 
którymi nie mają obowiązku się zajmować. 
Nagroda Wiktoria powstała właśnie po to, by 
wyróżnić tych spośród nich, którzy nie tylko 
prowadzą świetnie prosperujące biznesy, ale są 
też społecznikami. Zgłoszone firmy oceniamy 
na trzech płaszczyznach: po pierwsze, pod 
kątem ich zobowiązań  względem państwa. Po 
drugie, czy mogą się wylegitymować  dobrymi  
relacjami  ze swoimi partnerami oraz okazać 
zdobyte certyfikaty i nagrody. I wreszcie, czy 
udzielają się charytatywnie, integrują lokalną 
społeczność. Dzięki wysokim standardom, 
jakie przez lata utrzymujemy konsekwentnie 
nagradzając wyłącznie najlepszych przedsię-
biorców, zyskaliśmy przychylność instytucji o 
osób które dziś patronują konkursowi. Są to 
m.in. Ministerstwo  Gospodarki, PARP,  PAiZ, 
Prezydent M. St. Warszawy oraz wojewodowie 
i marszałkowie województw z całej Polski. 

Waldemar Piórek 

za swoją działalność społeczną został odzna-
czony medalem „Zasłużony dla M. St. 
Warszawy”, medalem im. Franciszka Jordana 
oraz innymi wysokimi odznaczeniami 
państwowymi. Nominowany do „Orderu 
Uśmiechu”. Przywrócił i nadał należytą 
rangę przedwojennemu świętu – Dniu 
Kupca. Z tej okazji wręczana jest Nagroda 
im. Wokulskiego.
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Rozmawia: Ilona Adamska

JAK WYBIĆ SIĘ 
SPOŚRÓD
NAJLEPSZYCH?
– Obecnie większość ludzi odnoszących spektakularne zawodowe  

i osobiste sukcesy opiera się na zaangażowaniu i pasji oraz wykorzystaniu 

swoich talentów – mówi Anna Kopciowska – Coach, Trener Rozwoju 

Osobistego z ponad 10-letnim doświadczeniem, autorka książki „Coach 

Yourself”.  Założycielka Praktycznej Szkoły Trenerów Rozwoju Osobistego 

„Time for changes”.  Przedstawicielka amerykańsko-kanadyjskiej firmy 

Personality Resources International The Colors People TM. 

inżynierem. Jednak główną zależnością 
w tym wszystkim jest posiadanie tzw. 
inteligencji interpersonalno-społecznej.  
I nie ma możliwości, aby nauczyć się tego 
na studiach. Z tą inteligencją człowiek musi 
się urodzić. I menedżerom posiadającym tę 
inteligencję płaci się najwięcej. Problem w tym, 
że większość menedżerów nie ma tego oraz 
nikt tego nie zweryfikował wcześniej.  Taki stan 
rzeczy odbija się na wszystkich. Początkowo 
pojawiają się zaburzone relacje w zespole, 
dziwne sytuacje w firmie, zwolnienia lekarskie,  
a dział księgowości po jakimś czasie odnotowuje 
spadki przychodów.  Przedsiębiorstwo zaczyna 
szukać przyczyny poza obszarem docelowym  
i wtedy zaczyna się droga ku katastrofie. 

Wiele dużych korporacji boryka się  
z problemem małej wydajności pracowników, 
jak to zmienić ?
– Zaangażowanie jest kluczowym czynni-
kiem wzrostu zysków każdej firmy. Brak 
dostatecznego zaangażowania pracowników  

w działanie wynika z tego, iż osoby obsa-
dzone na poszczególnych stanowiskach 
mają  ogromną rozbieżność między swoimi 
silnymi stronami i talentami a  kompeten-
cjami danego stanowiska pracy. Mówiąc  
w dużym skrócie: wystarczy sprawna ocena 
menedżera, aby osoba, która świetnie odnajdzie 
się w dziale reklamy, została przesunięta do 
niego z działu księgowości, gdzie pracuje ze 
względu na zaspokojenie swoich potrzeb  
materialnych, szybko się męczy i nudzi oraz 
pracuje na minimalnych poziomach zasobów 
swojej efektywności, co wpływa aż na 80% 
jej zaangażowania. 

Jak zdobyć i zatrzymać w przedsiębiorstwie 
najlepszych? Jak odkryć niewykorzystane 
talenty i zwiększyć zyski? I wreszcie – jak 
zmotywować do pracy 72% niezaangażo-
wanych pracowników?  
– Na te i wiele innych pytań odpowiada 
jedyny na świecie interaktywny proces  
i narzędzie w zarządzaniu zasobami ludzkimi 

–AUDYT TALENTÓW, czyli IDENTITY 
MAPPING TM. Interaktywny model, który 
w 20 minut pozwala prezesom, menedże-
rom i pracownikom poczuć się właści-
wym człowiekiem na właściwym miejscu  
i zrozumieć działania innych. Program ten  
z wielkim powodzeniem wprowadziły takie 
firmy na świecie jak IBM, MICROSOFT, 
AMERICAN EXPRESS i wiele innych. 
Tam „na poczekaniu” zwiększono wydaj-
ność zespołów z 12% nawet do 400%. 
Proces ten wpływa na zbadanie status quo  
w firmie poprzez rzetelną i trafną analizę zestawu 
i dynamiki kompetencji zasobów ludzkich  
w całej organizacji. Wskazuje na kompatybilność 
silnych stron pracownika do stanowiska lub  
braku tych stron. Wspomaga procesy rekrutacji. 
Wzmacnia zaangażowanie pracowników. 
Obniża rotację pracowników, a tym samym 
koszty przeznaczone na szkolenia i czas,  
w jakim nowy pracownik zapoznaje się i nabiera  
w prawy w nowych obowiązkach. Zmniejsza 
liczbę wypadków w pracy. 

Rocznie szkoli Pani ponad  5000 manage-
rów średniego i wysokiego szczebla na 2 
kontynentach w takich firmach jak: IBM, 
MICROSOFT, AMERICAN EXPRESS, 
KRAFT FOODS, CISCO SYSTEM, ROYAL 
BANK OF CANADA, PKP INTERCITY, AXA 
POLSKA, AKUNA, FLP itd. Jaki powinien 
być dobry menedżer? Jak powinien nad sobą 

pracować, co robić, aby był najlepszym?
– Często spotykam się w swojej pracy zawo-
dowej z menedżerami, których dotknęło 
tzw. wypalenie zawodowe.  Presja czasów,  
w jakich żyjemy, wpływa na większość  
z osób w bardzo zły sposób, co w perspektywie 
czasu przekłada się na wszelkie wyniki zarówno 
w ich życiu osobistym, jak i zawodowym. 
Coraz częściej ludzie odczuwają potrzebę pracy  
w środowisku przyjaznym, bez nacisku i presji.  
Od menedżerów wymaga się coraz więcej. 
Rosnąca konkurencja powoduje, że każdy 
pracownik korporacji musi dawać z siebie 
wszytko.

Gdzie w takim razie tkwi problem, skoro,  jak 
wskazują najnowsze badania, w 2014roku co 
czwarty  Polak będzie zmagał się z poważnymi 
problemami natury psychicznej?
– Aż 35% menedżerów wysokiego szczebla, 
którzy zaczęli swoją karierę w 2004 roku, 
poniosło sromotną porażkę w ciągu kolej-
nych 18-tu miesięcy. O każdej porze dnia  
i nocy 60% firm na całym świecie wprowadza 
usprawnienia i reorganizację. Ta ogromna 
presja wywierana na wszystkich  pracow-
nikach w szczególny sposób udziela się 
właśnie menedżerom. Mnóstwo czasu oraz 
setki tysięcy złotych nakładów finansowych 

kosztuje firmę poszukiwanie odpowied-
nich osób na konkretne stanowiska. Każdy 
menedżer powinien szczególnie zadbać  
o swoje dodatkowe (inne niż konkurencja) 
umiejętności.  Uważam, że w najwięk-
szym stopniu należą do nich umiejętności 
zwiększania efektywności pracy w całym 
zespole. Umiejętność jednoczenia ludzi  
a nie panowania nad nimi jest tą, za którą w USA 
czy Kanadzie płaci się najwięcej. Ta świadomość 
dotarła także do polskich przedsiębiorców. Siła 
wiedzy, kim tak naprawdę jesteś, wzmacnia twoją 
pozycję, a w organizacji zwiększa efektywność  
i maksymalne wykorzystanie talentów. 

Kiedy pojawia się wypalenie zawodowe, 
jak temu zapobiec?
– Istnieje sporo czynników i większość  
z nich Państwo znacie. Jednak wypalenie zawo-
dowe u konkretnych osób jest wynikiem nie 
tylko wysokich wymogów, zbyt dużego stresu  
i małych umiejętności radzenia sobie ze stresem, 
zbyt dużej ilości czasu spędzanego w pracy itd.  
Te czynniki oddziałują w całej organizacji. 
Konkretnego zawodu możesz nauczyć się  
w pięć lat, zakładając, że każdy z nas ukończy 
szkołę podstawową, gimnazjum i szkołę 
średnią. Tylko pięć lub sześć  lat i stajesz 
się prawnikiem, lekarzem, menedżerem, 

Identity Mapping TM to swoista mapa 
organizacji, osób i wykorzystania ich talentów 
w aspekcie zwiększania zysków przedsię-
biorstw. Posiadanie takich kompetencji 
przez menedżerów jest niezwykle pożądane.  
Bardzo cieszy mnie fakt, iż już od września 
2014 roku ruszamy z certyfikacją tych kom-
petencji dla menedżerów w naszej Szkole 
Trenerów Rozwoju Osobistego TIME FOR 
CHENGES w Warszawie i Krakowie. Będzie 
można uzyskać pełną certyfikację trenerską 
z zakresu IDENTITY MAPPING TM  
do wykorzystania w swoim życiu zawodowym, 
co niezmiernie wpłynie na podwyższenie 
umiejętności każdego menedżera. Więcej 
informacji na temat Identity Mapping  
i Szkoły Trenerów możecie Państwo znaleźć 
na stronie www.kopciowska.pl , e-mail: 
ypc@kopciowska.pl  tel.: +48 731 990 085.
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– Fajnie, że nie mówisz ludziom: wynalazłem 
złoty środek na życie i od tej pory wszystko 
będzie idealne. Wręcz przeciwnie – podkreślasz, 
że trudne chwile prędzej czy później nadejdą  
i musimy być na to przygotowani.
Problemy i przeszkody  pojawią się w naszym życiu. 
Mój system uczy, jak myśleć pozytywnie nawet  
o tych  negatywnych rzeczach. Nie oznacza to,  
że coś przestanie być trudne, ale stanie się łatwiejsze 
do pokonania. Życie jest jak „rollecoaster” – pełne 
wzlotów i upadków. Jeśli nauczymy się tej prostej 
sztuki pozytywnego myślenia nawet w ciężkich 
chwilach, nasze życie stanie się stabilniejsze i my 
też się tak poczujemy. Spowoduje to redukcję 
liczby tych trudnych dni.

– Bardzo spodobało mi się zdanie „bądź 
świadomy dziury, ale nie wpatruj się w nią”…
Usłyszałem to od instruktora motorowego, 
który uczestniczył w moim seminarium. Dużą 
przeszkodą ludzi jeżdżących na motorach są 
właśnie dziury. Instruktorzy uczą ich, żeby być 
świadomym tych dziur, ale nie wpatrywać się 
w nie. I pomyślałem sobie, że to dobra życiowa 
zasada, bo życie jest jak podróż, w której będzie 
dużo dziur – trudnych dni, przeszkód, a jeśli 
chcesz ich uniknąć, musisz być ich świadomy. 
Tylko wtedy pozostajesz skupiony na tym, dokąd 
zmierzasz, wtedy twoja podświadomość odczy-
tuje to jako sygnał, aby podążać dalej. Wierzę,  
że to główny klucz do sukcesu. I właśnie w tym 
pomaga ludziom program, który stworzyłem.

– Można powiedzieć, że swego czasu zbyt 
długo wpatrywałeś się w taką dziurę. Mając 
niespełna 30 lat, straciłeś kolejno firmę, 
majątek i rodzinę. Jak do tego doszło?
Jako nastolatek otworzyłem własną dyskotekę. 
I tak naprawdę osiągnąłem sukces, zarobiłem 
dużo pieniędzy, ale po jakimś czasie straciłem 
wszystko. Kiedy miałem 29 lat, firma zbankru-
towała, musiałem zamknąć dyskotekę. Miałem 
mnóstwo długów, straciłem dom, żona odeszła 
do innego mężczyzny i po prostu nie wiedziałem, 
co mam zrobić. Byłem bardzo zagubiony. Nie 
miałem żadnych kwalifikacji. Nie potrafiłem 
nawet czytać i pisać.

– A jednak odbiłeś się od dna. W jaki sposób 
tego dokonałeś?
Zacząłem pracować jako sprzedawca.  
Nie lubiłem tej pracy, a ludzie nie chcieli 
kupować produktów, które im oferowałem. 
Wtedy moi pracodawcy wysłali mnie na trening 
rozwoju osobistego. Tam nauczono mnie, że to 
właśnie sposób myślenia wpływa na to, jak się 
czujemy. A to, jak się czujemy, ma wpływ na 
nasze nastawienie i zachowanie. Postanowiłem 
wypróbować tę metodę. Zacząłem od nauki 
czytania i pisania. Poskutkowało. Po niespełna 
6 miesiącach umiałem czytać. 

– I to było powodem, dla którego postano-
wiłeś podzielić się swoją receptą na sukces 
z innymi ludźmi?
Wiele osób pytało mnie o moje osiągnięcia, 
chciało wiedzieć, jak tego dokonuję. Zacząłem 
prowadzić krótkie prezentacje, potem coraz 
dłuższe, aż w końcu prowadziłem je codziennie. 
Stałem się ich nauczycielem. Wtedy zacząłem 

zastanawiać się, jaki jest najlepszy sposób na 
wyznaczenie sobie celu. Radziłem się wielu 
ekspertów, większość z nich miała podobne 
pomysły, ale ja czułem, że czegoś im brakuje. 
Po kilku miesiącach stwierdziłem, że jeśli 
chcesz zrealizować jakiś cel, musisz pobudzić 
do pracy wszystkie partie swojego mózgu za 
pomocą zarówno słów, jak i obrazów. Dzięki 
tej metodzie osiągnąłem moje cele, a dzieląc 
się nią z innymi ludźmi, sprawiłem, że oni 
osiągnęli swoje.

– Ponad 3 miliony osób na świecie korzysta  
z Twojego programu. Prowadzisz szkolenia 
dla firm, takich jak chociażby Microsoft,  
a także dla osób indywidualnych. Kim są 
Twoi uczniowie?
Czasami są to ludzie, którzy mają depresję, są 
zagubieni. Czasami pracuję z ludźmi, którzy  
w ogóle nie mogą znaleźć pracy – nawet takiej, 
która dałaby im najmniejsze zarobki. Niekiedy 
są to biznesmeni, sportowcy, milionerzy, którzy 
osiągnęli już sukces, ale chcą zajść jeszcze 
wyżej. Na podstawie tego doświadczenia mogę 
powiedzieć, że mój program naprawdę działa 
w różnych przypadkach.

– Czy są wśród nich tacy, którym się nie 
powiodło?
Mało jest osób, którym się nie powiodło, może 
jedna na sto. Kiedy dzwonię do nich, żeby 
porozmawiać, dlaczego tak się stało, mówią, 
że nie stosowali mojej metody. Program 
działa, tylko trzeba z niego korzystać. Trzeba 
też wierzyć w to, że osiągnięcie wytyczonych 
celów naprawdę jest możliwe.

– A Ty nadal stosujesz swój program? Jest 
jeszcze coś co chciałbyś osiągnąć?
Stosuję, ale często wpadam w pułapkę, myśląc 
o tym, czego nie osiągnąłem, zamiast skupić się 
na tym, jak wspaniałe jest to, że już coś udało 
mi się osiągnąć. Moim celem jest dotarcie do 
7 milionów ludzi. Dotychczas udało mi się 
dotrzeć tylko do 3,5 miliona – jestem dopiero  
w połowie drogi. Jeśli zmienię myślenie  
i powiem sobie, że dotarłem aż do 3,5 miliona 
osób, to czuję się szczęśliwy. Musimy codziennie 
przypominać sobie o tym, co już udało nam 
się zrobić. Dlatego ja wciąż używam tego 
programu, wciąż tworzę swoje mapy celów.  
I patrzę na nie prawie każdego dnia. 

Dziękuję za rozmowę.

„Klucz do sukcesu? Ja go mam!”

Rozmawiała Oliwia Kalinkowska

www.BrianMayne.com
www.GoalMapping.com
brian@brianmayne.com

0044 (0) 7747 845930

IMAGINE Your Learning Partners Ltd
Oddział w Polsce

imagine.your.learning.partners@gmail.com
tel.: 0048(0)791223875

– Program, który opracowałeś, wydaje się 
być prosty – wystarczy tylko zaprogramować 
się na pozytywne myślenie…
Problem w tym, że jest to tak samo proste 
jak i trudne. Wielu ludzi myśli pozytyw-
nie tylko przez chwilę, a potem znowu 
koncentrują się na tym, czego nie mogą 
zrobić. To jest tak, że kiedy człowiek myśli 
pozytywnie, podbudowuje siebie, a kiedy 
myśli negatywnie – pogrąża się. Dopiero 
wtedy, kiedy zaczyna myśleć pozytywnie 
regularnie, ma dobre podstawy ku temu, 
żeby odczuć wielką różnicę w swoim życiu. 
Program, który stworzyłem, pokazuje jak 
tego dokonać.

– Na czym właściwie polega program 
Mapowania Celów ?
Program składa się z siedmiu prostych kroków, 
które mają na celu pobudzenie naszego umysłu. 
Wszystko zaczyna się od wyobrażenia tego, co 
chcemy osiągnąć, musimy być tego świadomi. 
Kolejnym krokiem jest weryfikacja naszych 
wyobrażeń. Musimy ustalić te, które są dla nas 
najważniejsze i skoncentrować się tylko na nich. 
Następnie umieszczamy je na mapie – jeśli nie 
posiadamy mapy, nie znajdziemy właściwej 
drogi. Czwarty krok polega na jasnym określeniu 
powodów, dla których chcemy osiągnąć nasz cel. 
Szczerość i przekonanie co do słuszności tych 
powodów potęguje naszą motywację, a to pomaga  

w trudniejszych momentach. Potem ustalamy 
datę osiągnięcia naszego celu – jeśli tego nie 
zrobimy, nasz cel pozostanie tylko marzeniem. 
Wielu ludzi mówi, że zrobi coś „kiedyś”, a to 
„kiedyś” nigdy nie nadchodzi. Dlatego tak 
ważne jest, aby wyznaczyć sobie ten czas. Później 
zastanawiamy się, jak możemy osiągnąć nasz 
cel. Określamy działania, których będziemy 
musieli się podjąć. Ostatni krok polega na 
znalezieniu osób lub organizacji, które mogą 
nam w tym pomóc. Stworzenie mapy pokaże 
to, co chcemy osiągnąć i zbuduje naszą wiarę  
w to, że jesteśmy w stanie tego dokonać poprzez 
zaprogramowanie podświadomości na dążenie 
do celu.

W wieku 29 lat Brian Mayne 
stracił wszystko: pracę, dom, 
rodzinę, ponadto miał milion 

funtów długu i nie posiadał żadnych 
kwalifikacji. Dziś jest międzynarodowym 
mówcą, nauczycielem. Pomaga ludziom 
zmienić ich życie, zmieniając myśli  
i uczucia na jego temat. Opracował program 
Mapowania Celów (Goal Mapping), aby 
w sposób podświadomy silnie wpływać 
na swoje życie.

Od zera do 
milionera

  czyli recepta na sukces  
   Briana Mayne’a 
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Podobnie jak wielkie imperia, tak 
organizacje rozwijają się i upadają. 
Można chyba postawić taką tezę  

w kontekście przywództwa. A zatem nie 
bez powodu uwagę zarówno teoretyków, 
jak i praktyków zarządzania przykuwa pro-
blem przywództwa. Gra toczy się bowiem  
o wielką stawkę – organizacyjne „być 
albo nie być”, parafrazując Szekspira.

Carl Gustaw Jung, znakomity psycholog  
i psychiatra, twórca psychologii analitycznej 
oraz typologii osobowości, mówi tak: 
„Utożsamianie się z tytułem jest czymś 
bardzo atrakcyjnym, toteż wielu ludzi 
jest niczym innym jak tylko godnością 
przyznaną im przez społeczeństwo. 
Byłoby rzeczą daremną szukać pod tą 
skorupą jakiejś osobowości; można pod 
nią znaleźć tylko żałosnego człowieka. 
Dlatego właśnie urząd – lub to wszystko, 
co może być taką skorupą – jest tak bardzo 
atrakcyjne, stanowi to przecież tanią 
kompensację osobistej nieadekwatności, 

nieprzydatności człowieka”.  W kontekście 
słów Junga mamy przekonanie, że takie 
postacie jak szefowa PepsiCo Indra Nooyi  
jako osoba, jako przywódca potężnej 
organizacji gospodarczej nie jest tylko 
„samą godnością”. Może posłużyć nam 
jako model przywództwa charyzmatycz-
nego, pozytywnego osobowego wzoru 
do naśladowania przez menedżerów 
mężczyzn i kobiety. Cieszy się autorytetem 
podwładnych oraz partnerów biznesowych. 
Budzi zaufanie. Mając silny charakter, 
prowadzi innych za sobą, przewodzi im. 
A oni chętnie się jej podporządkowują. 

Ludzie chcą dobrze pracować w organi-
zacji, czuć radość z wykonywanej pracy, 
pragną realizować się zawodowo w pro-
cesie pracy.  Psychologowie odróżniają 
różne postaci dostosowania się jednostki,  
w szczególny sposób dostosowanie czynne 
i bierne. Czynną postawę pracownika 
nazywa się asymilacją z otoczeniem,  
a postawę bierną nazywamy akomodacją, 

czyli zdolnością znajdowania upodobania  
w tym, co organizacja czy otoczenie może 
ofiarować jednostce. Sposób zachowania 
się ludzi w pracy w dużym stopniu jest 
odbiciem tego, dla kogo pracują. Wszyscy 
w jakiś sposób przewodzimy na pewnym 
pułapie umiejętności. Skuteczność działania 
człowieka raczej nie wzniesie się powyżej 
poziomu określonego przez jego zdolności 
do przewodzenia i wywierania wpływu 
na innych. Nikt nie może funkcjonować 
powyżej indywidualnej granicy swoich 
możliwości. Zdolności przywódcze jed-
nostki determinują poziom jej sukcesu 
oraz sukcesu osób z nią realizujących 
zadania. Wracając zatem do Indry Nooyi, 
to jakim jest ona przywódcą, wpłynęło 
na jej osobisty sukces jako menedżera  
i sukces całego koncernu PepsiCo. Gdyby 
nie była świetnym przywódcą, nie osią-
gnęłaby tak spektakularnego sukcesu.  
Kluczem do osiągnięcia sukcesu jest 
zdolność pomyślnego przewodzenia 
innym jednostkom.                  

Indra Nooyi, prezes i dyrektor generalna koncernu PepsiCo, jest jedną z najpotężniejszych, 

najbardziej znaczących postaci współczesnego światowego biznesu. Jej roczne zarobki 

oscylują w granicach 14 mln dolarów. Koncern, którym zarządza, a który zatrudnia około 200 

tys. Pracowników, osiąga roczny zysk w wysokości 6 mld dolarów. Nooyi konkuruje także  

o prymat wśród najbardziej wpływowych kobiet z takimi osobistościami jak: Michelle Obama, Angela 

Merkel czy Hilary Clinton. Twierdzi, że fundament jej życia stanowią trzy elementy: rodzina, przyjaźń 

 i duchowość.  Czym zatem jest specyfika przywództwa kobiet? 

Tekst: Jerzy Walkowiak
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W biznesie mówi się o dobrej czy złej 
decyzji, szlachetnej, prawej. Istota 
decydowania sprowadza się do tego, że 
przywódca organizacyjny, menedżer, 
stojąc w obliczu wyboru konkretnej 
opcji, powinien postanowić, co wybiera  
i z jakiego powodu oraz mieć pełną świa-
domość konsekwencji danego wyboru. 
Takich wyborów przywódcy dokonują 
nieustannie. W związku z tym decy-
dowanie staje się jednym z kluczowych 
elementów zarządzania organizacjami 
zarówno tymi, które nastawione są na 
osiąganie zysku, jak też innymi, np.  
z obszaru administracji. Decydowanie 
warunkuje sprawność funkcjonowania 
organizacji z perspektywy strategicznej. 
Indra Nooyi, kobieta po pięćdziesiątce, 
przywódca wielkiego światowego koncernu 
w podejmowaniu decyzji jest wizjonerką, 
ma instynkt niemal zwierzęcy, pozwalający 
jej wyczuć wczesne sygnały, rynkowe 
trendy niemal węchem. 

Patrząc na świat biznesu, można zaobser-
wować zwiększającą się aktywność kobiet. 
Bardziej niż mężczyźni sprawdzają się one 
w organizacjach ustabilizowanych, gdzie 
nie ma konieczności walki o przetrwanie. 
Kobiety mają bogatą wyobraźnię, szerzej 
postrzegają spektrum funkcjonowania 
organizacji. Głębiej patrzą na problemy  
i są bardziej aktywne. W literaturze przed-
miotu wymienia się szereg uwarunkowań 
zróżnicowania szans kobiet i mężczyzn 
oraz trudności, jakie napotykają kobiety 
realizujące się zawodowo w obszarze 
zarządzania. Wiele z nich ma swoje źródło 
w stereotypach płci, odzwierciedlających 
szeroko obserwowany podział na role 
męskie i kobiece. 

W opinii R.K. Sprengera, mężczyźni 
funkcjonujący na stanowiskach mene-
dżerskich, już na starcie otrzymują 
większy kredyt zaufania niż kobiety, 
niezależnie od rezultatów swojej pracy. 
Często bywa tak, że kobiety na wysokich 
stanowiskach „toleruje” się dopiero po 
osiągnięciu przez nie wysokich wyników. 
Kobiety muszą wywalczyć sobie pozycję, 
pokazać, jakie są dobre w swoim fachu, 
aby ustawić się we właściwym miejscu  
w hierarchii organizacyjnej. Kobieta  

z zasady nie nadaje się do określonych 
zawodów, dopóki nie pokaże w pełni 
swojej klasy i profesjonalizmu. Powierzanie 
kobietom wysokich stanowisk kierowni-
czych wciąż nie jest popularne. Zarząd 
powierzający kobiecie eksponowany 
fotel, bierze na siebie paradoksalnie jakby 
większą odpowiedzialność. 

Antropologia rozwojowa pokazuje, że wiele 
z kompetencji kierowniczych odnajdujemy 
u kobiet jako cechy wyraźnie wrodzone. 
To daje im przewagę nad mężczyznami.  
U kobiet, przede wszystkim na przestrzeni 
stuleci, wykształciła się umiejętność pracy 
zespołowej, poczucie wspólnoty celów, 
silna tożsamość grupowa. Kobiety mają 
instynkt stadny. Wykazują się twórczą 
przedsiębiorczością, mają zdolności 
organizacyjne, myślenie kojarzeniowe, 
wrażliwość na niesprawiedliwość, potrafią 
w razie konieczności podjąć szybko 
właściwą decyzję. Działają sprawnie na 
wielu poziomach zróżnicowanego funk-
cjonowania jednocześnie, jakby w wielu 
liniach melodycznych zaklętych w czas 
trwania „utworu”, jakim jest realizacja 
zadań w przedsiębiorstwie.

Wydaje się, że nie bez znaczenia jest 
w analizie postaci kobiety-przywódcy 
koncernu PepsiCo kontekst kulturo-
wy, w jakim się wychowała. Związki 
kultur narodowych z kulturą organi-
zacyjną przedsiębiorstw wykazał już 
Geert Hofstede, nazywając ten wpływ 
zaprogramowaniem umysłu. Kultura 
organizacyjna, będąc pochodną kultury 
w szerszym kontekście, należy dzisiaj do 
tzw. miękkich elementów zarządzania, 
ułatwiających budowanie przewagi 
konkurencyjnej w biznesie. Indra Nooyi 
jest Hinduską. Niewątpliwie wpisuje się 
w pewien sposób w szereg wybitnych 
postaci kobiet Wschodu, takich jak Indira 
Gandi czy Matka Teresa. Skala działań 
Nooyi jest podobna, materia nieco inna. 
Zapewne jednak te kobiety coś łączy, może 
jest to właśnie specyficzna inteligencja 
duchowa kobiet Wschodu, dająca im 
niezwykłą siłę wewnętrzną, służącą 
realizacji wielkich wyzwań w świecie 
opartym o zhierarchizowany system 
wartości materialnych i niematerialnych. 

We współczesnym odpowiedzialnym 
społecznie biznesie tzw. misja organizacji 
gospodarczej wiąże się niejako z koncepcją 
tzw. służebnego przywództwa. Pojęcie 
to wprowadził do literatury przedmiotu 
Robert Greenleaf. Wielu amerykańskich 
teoretyków używa tego pojęcia na określe-
nie liderów wyznających najbardziej istotne 
wartości. Przewodząc organizacjom, służą 
oni tym wartościom. Kluczowe wartości 
dotyczą takich spraw jak: stosunek do 
klientów, jasno sprecyzowany produkt, 
obszar działania, technologia i innowa-
cyjność, pomysł na przetrwanie, filozofia 
działania, własny wizerunek czy troska 
o pracowników. Wśród postulowanych 
przez firmy wartości na uwagę zasługują 
te ekonomiczne, etyczne, ideologicz-
ne i ekologiczne. Wartości materialne  
i niematerialne.  

Być może w wyborze na stanowisko szefa 
koncernu właśnie kobiety wychowanej  
w kulturze azjatyckiej znaczenie miał fakt, 
iż w strategii rozwoju koncernu PepsiCo 
kluczową rolę odegrać ma w najbliż-
szych latach rynek chiński. Menedżer, 
realizujący tę strategię, powinien umieć 
wpisać ją w kulturowy kontekst. Wszyscy 
guru zarządzania podkreślają dzisiaj 
kulturowe uwarunkowania realizacji 
strategii koncernów.

Wydaje się, że PepsiCo dokonuje rozszerze-
nia zakresu pojęcia zysku z jego wąskiego 
obszaru sprowadzającego się do wymiaru 
finansowego na obszar uwzględniający 
jego znaczenie w wymiarze twórczej 
samorealizacji podmiotu życia gospo-
darczego. Ambicją koncernu, zapewne 
nie priorytetową, jest, zdaje się, ukazanie 
obrazu siebie jako sprawcy i gwaranta 
„wyzwolenia” pozytywnych mechanizmów 
ekonomicznych w środowisku, w którym 
racją istnienia podmiotów gospodarczych 
jest pomnażanie kapitału, a nie jedynie 
jego utrzymanie w nienaruszonej postaci. 
O potędze koncernu świadczyć mają 
sukcesy jego partnerów biznesowych na 
całym świecie. One to mogą być najlep-
szym świadectwem stosunku PepsiCo 
do świata wartości. Świata, któremu 
przewodzi pięćdziesięciokilkuletnia  
kobieta, Indra Nooyi.  
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Dobrem luksusowym jest każdy produkt opatrzony marką powszechnie uznawaną  

na danym rynku za prestiżową lub taki, który ze względu na swoją specyfikę 

(unikalność, wysoka cena itp.) nabiera luksusowego charakteru. Prazykładami marek, 

kojarzącymi się z tą definicją są: Louis Vouitton, Prada, Dior, Chanel, Versace, Christian 

Laboutin czy Ferrari. 

Oczywiście nieprzypadkowo. Te brandy, przez 
lata wdrażały spójne strategie marketingowe, 
dzięki czemu, teraz (w sposób jednoznaczny) 

kojarzone są z określoną kategorią i klasą produktów. Na 
czym polegały ich działania? Jakie elementy powinno 
się wziąć pod uwagę tworząc strategię marketingową 
dla produktów luksusowych? 

 Zaczynając od początku, czyli od marketing mixu, 
należy rozłożyć markę premium na czynniki pierwsze. 
Da się tu zauważyć, że klasyczne 4P (Product, Price, 
Place, Promotion) zamienia się w 8P (Performance, 
Pedegree, Paucity, Persona, Placement, Public Figure, 
Pricing). Zatem rozszyfrujmy:

Performance (skuteczność) 
W przypadku marek luksusowych, skuteczność 
oddziaływania dotyczy dwóch poziomów: produktu 
i doświadczeń. Poziom produktu to jego elementy 
funkcjonalne i użytkowe, ale nie tylko. Istotne są 
również takie cechy fizyczne jak: design, jakość, 
wykonanie, nadzwyczajne możliwości produktu oraz 
innowacyjność technologiczna. Idealnym przykładem, 

eksponującym poziom produktu, są zegarki Omega 
Moon Watch, w których zastosowano nowoczesne (jak 
na tamte czasy) technologie, pozwalające na używanie 
ich podczas misji Apollo 13. Innym przykładem 
będą samochody Ferrari; stosuje się w nich nie tylko 
zaawansowane technologie, ale także specjalne mate-
riały, jak włókna węglowe, czy ceramiczne elementy 
w układach hamulcowych. 

Jednak to nie wszystko. Marka luksusowa powinna 
także skutecznie oddziaływać na odbiorcę na pozio-
mie doświadczeń i emocjonalnym. Tak więc, równie 
ważne jest to, czym produkt jest, jak i co, po stronie 
ładunku emocjonalnego, sobą prezentuje. Dobrym 
przykładem będzie tu marka Tiffany&Co., która 
konotuje z pięknem i miłością.

Pedegree  (rodowód, dziedzictwo)
Wiele marek luksusowych posiada bogaty rodowód 
i niezwykłą historię, która stanowi nierozerwalny 
element, pewnego rodzaju mistyczną otoczkę wokół 
brandu. Ta swoista aura pojawia się najczęściej ze 
względu na legendarną postać założyciela firmy  

Tekst: Ewa Gadomska

LUKSUSOWY MARKETING
CZYLI JAK BUDOWAĆ 

MARKĘ PREMIUM
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i staje się integralną częścią legendy i osobowości marki. 
Tak więc, kiedy klientka kupuje torebkę Chanel, nie 
robi tego tylko ze względu na cechy produktu, ale także 
(podświadomie, rzecz jasna) jest pod wpływem bogatej 
historii marki, jej dziedzictwa i lat doskonalenia. Coco 
Chanel zaczęła budować swoją firmę w roku 1913 i 
już po kilku dekadach stała się ikoną w świecie mody. 

Paucity (ograniczenie dostępu)
Ograniczony dostęp to jeden z czynników sprawiających, 
że marka jest uznawana za elitarną. Przykładem mogą 
tu być kluby z limitowaną liczbą członków albo torebka 
Berkin od Hermesa, która nie dość, że kosztuje krocie, 
to jeszcze trzeba na nią czekać, czasem nawet kilka lat. 

Możemy wyróżnić trzy typy ograniczeń dostępu. 
Pierwsze to ograniczenia naturalne, wynikające zarówno 
z niedostępności składników lub surowców (diamenty, 
platyna, trufle, skóry, jedwab itd.) wykorzystywanych 
w wyrobach, jak i z niemożności zautomatyzowania 
produkcji (np. produkcja zegarków to często rękodzie-
ło). Drugi typ stanowią ograniczenia spowodowane 
innowacyjnością technologiczną, często wymagającą 
zaangażowania dużych nakładów finansowych w rozwój 
technologii. Przykładem może być tu marka Ferrari, 
której zespół zaangażowany w Formułę 1, wydaje 
potężne środki na innowacyjne rozwiązania. Ostatni 
rodzaj to ograniczenia taktyczne, czyli wynikające 
ze strategii firmy. W tym przypadku, świadomie i z 
premedytacją ogranicza się dostęp do produktów. 
Negatywnym przykładem będzie tu Burberry, która 
na początku ubiegłej dekady zdeprecjonowała swoją 
markę przez nadmierne zwiększenie liczby dystrybu-
torów, co poskutkowało utratą elitarnego charakteru 
poprzez bardziej powszechny dostęp.

Persona (osobowość marki)
Osobowość marki to takie jej składniki, które 
pozwalają ją „uczłowieczyć”. Ma to ułatwić kontakt  
i budowanie relacji klienta z brandem. 
Polega zaś na precyzyjnym wyselekcjonowa-
niu potencjalnego nabywcy, wzmocnieniu  
u niego decyzji o zakupie, a także zbudowaniu jego 
więzi emocjonalnej z marką. Jednym z elementów, 
mającym znaczenie dla kreowania osobowości marki, 
jest jej identyfikacja wizualna, która powinna być nie 
tylko wyróżniająca, ale także spójnie współgrać z war-
tościami, do których marka się odwołuje. W przypadku 
brandów premium, do identyfikacji wizualnej, oprócz 
takich oczywistych elementów jako logo, typografia 
czy kolorystyka, zaliczymy także konkretne elementy 
designu, nadające marce niepowtarzalny charakter, 
czy się z nią kojarzące – np. czerwone podeszwy  
w butach Laboutina.  

Public Figure (osoba publiczna)
Osoba publiczna promująca markę luksusową, 
to najczęściej gwiazda z pierwszych stron gazet, 
osobistość związana z filmem czy sportem, artysta 
muzyczny albo sam projektant. Wybór ambasadora 
brandu nigdy nie jest przypadkowy. Często doko-
nuje się go ze względu na to, z jakimi wartościami 
dana gwiazda się kojarzy, jaki styl życia prezentuje,  
a także, jaki klimat wokół siebie wytwarza. Wszystkie 
wymienione elementy mają znaczenie, ponieważ ta 
gwiazda będzie determinować wartość marki – może 
ją podnieść lub obniżyć. 

Promocja marki premium z wykorzystaniem jej 
ambasadora, może odbywać się na wielu płaszczyznach. 
Oczywiście, podstawową formą będzie obecność osoby 

publicznej w reklamie. Ale to nie jedyna możliwość. 
Marki luksusowe mają znacznie więcej okazji do  
promocji swoich produktów, na przykład obecność 
podczas licznych gal, imprez specjalnych lub występów 
w popularnych programach telewizyjnych. Mówiąc 
krótko, każdy sposób na lokowanie produktu jako 
elementu stylu życia znanych osób, będzie sprzyjać 
wzrostowi wartości marki. 

Placement 
Placement będzie tu miał dwa znaczenia. Pierwsze, 
oznacza miejsce zakupu produktu. Drugie, to miejsce, 
gdzie klienci stykają się z informacją o marce. Oba 

te znaczenia są niezwykle ważne ze względu na 
poznawanie produktu przez nabywcę. Zacznijmy 
od tego, gdzie kupujemy produkty klasy premium. 
Tu nie ma miejsca na pomyłkę, a pod uwagę muszą 
być wzięte takie aspekty jak: lokalizacja sklepu czy 
salonu, jego wystrój, klimat, zapach wewnątrz, eks-
pozycja produktów, a także odpowiednia obsługa.  
W takich miejscach sprzedawca zamienia się  
w asystenta, pełniącego rolę „dobrego znajomego”, 
który sprawia, że klient czuje się wyjątkowo. 

Drugie znaczenie to miejsca, w których do nabywcy 
dociera informacja o marce. W przypadku dóbr 
luksusowych będą to eleganckie magazyny, imprezy 
specjalne, pokazy mody czy targi innowacji. 

Public Relations
W marketingu produktów premium, public 
relations jest nie do przecenienia. Zwłaszcza,  
w rozpowszechnianiu określonego wizerunku marki i 
subtelnemu nadawaniu kształtu opinii publicznej. To 
właśnie dzięki działaniom z zakresu PR, w mediach 
będą pojawiać się wspierające brand przesłania, do 
których przekazu nie nadaje się reklama. Co więcej, 
PR pozwala na ciągły dialog z nabywcą, zwłaszcza 
w branżach mody czy technologii, gdzie tempo 
zmian, trendy i sezonowość mają ogromny wpływ na 
dokonywane zakupy. Na poziomie taktycznym public 
relations jest wykorzystywany przede wszystkim do 

projektowania i zarządzania relacjami z mediami, do 
generowania szumu i „przemycania” informacji na 
temat marki, opinii na jej temat (w wypowiedziach 
celebrytów, czy osób związanych z brandem), a także 
organizacji eventów specjalnych, takich jak chociażby 
tygodnie mody, briefingi, pokazy nowych modeli 
samochodów czy degustacje win klasy premium. 

Warto w tym miejscu wspomnieć także o znaczeniu 
reklamy w promocji produktów klasy premium. 
Powinna ona bowiem nie tylko powodować pożąda-
nie konkretnego produktu czy najnowszej kolekcji, 
ale – przede wszystkim – wzmacniać markę jako 
taką, podnosić jej wartość. Reklamy te powinny się 
więc charakteryzować: emocjonalnym charakterem  
i sensualnością, kreowaniem magicz-
nej rzeczywistość, która jest wyjątkowa  
i związana z danym brandem.

Pricing 
Pozycjonowanie cenowe odgrywa ogromną rolę 
w sposobie, w jaki konsumenci postrzegają markę 
luksusową. Świadomie lub podświadomie klien-
ci mają tendencję do uznawania produktu jako 
luksusowego dopiero w momencie, kiedy osią-
gnie on określoną wartość cenową. Strategia ceny  
w marketingu produktów premium musi być więc 
bardzo precyzyjnie i jasno określona. Nie można 
bowiem dopuścić do sytuacji, kiedy klient uzna,  
że cena jest znacznie niższa niż się spodziewał. 
Znaczenie lepiej jest, kiedy nabywca musi sam przed 
sobą uzasadnić zakup drogiego produktu, gdyż pozwoli 
mu to docenić jego  wartość.

Nawet „wyprzedaże” (ponieważ wyprzedażą w kla-
sycznym rozumieniu tego słowa trudno je nazwać) 
w butikach marek premium wyglądają inaczej niż 
w sieciówkach. Czym się różnią? Przede wszystkim 
tym, że nie ma charakterystycznych dla wyprzedaży 
drastycznych obniżek cen. Oczywiście, będą się one 
zdarzały, ale raczej sporadycznie. Zamiast niskiej ceny 
dodaje się tu wartości w postaci drobnego prezentu, 
kuponu upominkowego i rabatów za dostęp do strefy 
VIP. Jeszcze innym sposobem na sprzedaż produktów 
luksusowych taniej, jest wprowadzenie tańszych wersji 
marek – Miu Miu to marka Prady lub stworzenie 
specjalnych kolekcji. Ważne jest to, że cena powinna 
niejako uzasadniać obecność pozostałych składników 
marketing mixu.  

Znając już składniki marki luksusowej, można przejść 
do pięciu najważniejszych przykazań, o których nie 
można zapomnieć, opracowując strategię produktu 
luksusowego.
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PO PIERWSZE: 
Koncentruj się na unikalnych elementach brandu, 
czyli na tym, co wyróżnia go od konkurencji. 
W tym celu powinno się zrobić tradycyjny 
benchmarking oraz wyznaczyć cele wszelkich 
działań. Kiedy już będzie wiadomo, co jest  
w danej marce wyjątkowego, można wokół tego 
tematu stworzyć strategię.

PO DRUGIE: 
Identyfikuj i określ kierunki rozwoju komunikacji  
z grupą docelową w celu jej pogłębiania i eksploracji 
wszystkich dostępnych kanałów. Aby to zrobić, 
najpierw powinno się określić grupę docelową,  
a następnie analizując jej zachowania, ustalić  
w jaki sposób i w jakich miejscach marka powinna 
się komunikować z otoczeniem.

PO TRZECIE: 
Pamiętaj o Costumer Experience Design na każdym 
etapie styczności Klienta z marką, dlatego że obej-
muje ono całość wrażeń, jakich doświadcza nabywca  
w kontekście naszego brandu. W związku  

z tym na Costumer 
Experience skła-
dać się będą 
zarówno cechy 
samego produktu, 
jak i cały proces 
obsługi klienta. 
Oba te elemen-
ty powinny 
zostać ułożone  
w konsekwent-
ną i atrakcyjną 
opowieść, o czym 
nie można zapo-
mnieć podczas 
projektowania 
marki luksuso-

wej. Uwagę na ten aspekt zwraca również Oskar 
Kawecki, Manager LifeAge Premium Wellness 
Club: „w tworzeniu koncepcji naszych produk-
tów, szczególny nacisk położyliśmy właśnie na 
czynniki wpływające na Costumer Experience 
Design, które mają na celu zharmonizowanie 
propozycji zawartej w osobowości marki LifeAge 
z doznaniami naszych klientów. Jest to istotne 
ze względu na to, żeby wyeliminować element 
przypadkowości w tworzeniu doświadczeń 
związanych z postrzeganiem marki. Zwłaszcza że 
zależy nam, aby nasi klienci mieli do dyspozycji 
pełen bukiet doznań, by doświadczali całości tego, 
co marka oferuje. Aby właściwie zaprojektować 

Costumer Experience dla naszego klienta, 
należy się najpierw dowiedzieć, czego oczekuje,  
a następnie – zaspokajając jego potrzeby w sposób 
zhierarchizowany, dawać mu więcej niż oczekuje. 
Właśnie tak wygląda to w naszym Klubie.” Można 
zatem stwierdzić, że Costumer Experience Design 
to nieodłączny element marki luksusowej.  

PO CZWARTE: 
Angażuj nabywców. Dobrze jest pogłębiać związek 
klienta z brandem stając się niejako częścią jego 
życia, dając mu możliwość na utożsamianie się  
z marką, jej historią oraz gwiazdami, które ją 
promują.

PO PIĄTE: 
Zarządzaj relacjami z klientami. Jak to robić naj-
lepiej? Poświęcając im (zarówno tym zadowolonym, 
jak i tym niezadowolonym) czas, doceniając ich 
(może dając możliwość personalizacji produktu?  
A może podkreślając, że ich zdanie ma znaczenie, 
że bierzesz pod uwagę ich sugestie?) i wreszcie 
– będąc autentycznym i pokazując przynajmniej 
fragment swojego świata publiczności. 

Podsumowując, budowanie marki luksusowej 
to długotrwały proces, wymagający nie tylko 
nakładów finansowych, ale przede wszystkim 
spójności poszczególnych elementów składa-
jących się na strategię. Dlatego też, tak ważne 
jest – scharakteryzowane w pierwszej części 
artykułu – 8P, stanowiące holistyczną strukturę, 
która pozwala określić te elementy marketingu, 
które powinno się wziąć pod uwagę planując 
wprowadzenie, czy zarządzanie już istniejącą 
marką premium. Wybierając najważniejsze 
elementy, klucz do właściwego zarządzania mar-
ketingiem produktów luksusowych stanowią trzy 
kwestie. Po pierwsze, trzeba mieć świadomość, 
że sama doskonałość produktu nie wystarczy, 
gdyż marka luksusowa musi być skuteczna, 
również na poziomie doświadczeń. Dla nabywcy 
nie będzie to tylko element różnicujący produkt 
prestiżowy od standardowego, ale także będzie 
stanowić uznanie wyższej wartości produktu 
i zarazem uzasadnienie jego ceny. Po drugie, 
należy patrzeć na markę jako całość, brać pod 
uwagę jej poszczególne składniki, aby stworzyć 
jej spójną historię. I po trzecie (ale równie 
ważne) marki luksusowe muszą cały czas dbać 
o określony poziom jakości i ekskluzywności 
swoich produktów, o ograniczanie dostępu do 
nich, a wreszcie o to, w jakich miejscach można 
te produkty nabyć. 

Kampania reklamowa 
Roberto Cavalli
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Firma Quality rozwinęła skrzydła w 2004 
roku i rozpoczęła współpracę z najbardziej 
luksusowymi, niszowymi markami na 
świecie. Czy młodsze pokolenie rodziny 
Missala zapisuje nowy rozdział w historii 
firmy?
– Zdecydowanie tak! Dzień, w którym moje 
dzieci podjęły decyzję o włączeniu się do 

prowadzenia firmy, uznaję za najważniejszy 
moment w dotychczasowej jej historii. 
Dzieci to „skrzydła” mojej firmy. Dzięki nim 
sprowadziliśmy do Quality marki prawdzi-
wie luksusowe: Amouage, Clive Christian,  
M. Micallef, Kilian, Menard i wiele innych.

Coco Chanel mawiała: „Elegancja jest 
niemożliwa bez perfum. To skryte, niezapo-
mniane, ostateczne akcesoria”. Perfumeria 
Quality otwiera drzwi do nowych doznań 
nie tylko w dziedzinie zapachów, ale również 
produktów do pielęgnacji i makijażu. Które 
z nich są szczególnie godne polecenia?
– Japońska marka Menard oferuje Menard 
Authent, najskuteczniejszy przeciwstarze-
niowy krem na świecie, który stymuluje 
powstawanie w skórze nowych komórek 
macierzystych. Bellefontaine to z kolei szwaj-
carska, ekskluzywna pielęgnacja kawiorowa. 
Polecam makijaż Nebu Milano, który, nie 
będę ukrywać, zrobił ostatnio w Quality 
wielką furorę.

Quality oferuje indywidualny dobór 
perfum, indywidualny program pielęgna-
cyjny połączony z badaniem skóry, porady  
z zakresu wizażu, a także warsztaty zapacho-
we i pielęgnacyjne. Do kogo w szczególności 
kierowane są te warsztaty?
– Perfumy, które posiadamy w swojej ofercie 
tworzone są przez artystów, którzy cały swój 
budżet przeznaczają na najwyższej jakości 
esencje, a nie na reklamę i marketing. Zależy 
nam na tym, aby klienci odróżniali kompozycje 
z przewagą naturalnych esencji od prostych, 
syntetycznych wód, nie kierowali się reklamą, 
ale tym, co im rzeczywiście pasuje i jest 
optymalne dla ich skóry. Dlatego służymy 
indywidualną poradą. Na warsztatach, 
które mają charakter otwarty, dzielimy się 
naszą wiedzą. 

Jakie osobowości ze świata zapachów 
można poznać podczas organizowanych 
przez Państwa spotkań z perfumiarzami?
– Gościliśmy wielkie sławy współczesnego 
perfumiarstwa: Oliviera Durbano, 
Camille Goutal, małżeństwa Micallefów  
i Grossmithów. Na początku lipca tego roku 
naszym gościem był Kilian Hennessy, założyciel 
marki Kilian, potomek rodziny Hennessy, 
znanej z doskonałych koniaków. Jego perfumy 
należą do najbardziej pożądanych na świecie.

Christian Dior powiedział, że zapach 
perfum kobiety mówi o niej więcej niż jej 
charakter pisma.  Jak określa kobietę woń 
perfum Missala Qessence?
– Qessennce jest zapachem dla pań i panów. 
Jest to zapach intrygujący i złożony. Tworząc 
go, chciałam, aby stanowił dla ludzi wskazówkę 
w poszukiwaniu ich własnego, życiowego 
Qessence. Osoby, które po niego sięgają,  
to miłośnicy piękna i harmonii. 

Historia Perfumerii Quality sięga początków 
lat 90. XX w., kiedy otworzyła Pani swoją 
pierwszą perfumerię, podpisując kontrakty 
z Chanel, Dior, Guerlain oraz Lancome… 
Co stanowi o sile firmy, która utrzymuje 
się na polskim rynku już ponad 20 lat?
– Pasja i ludzie – moja rodzina i moi pracow-
nicy. Pasję rozumiem jako głębokie i szczere 
zaangażowanie. Wspólnie udoskonalamy 
naszą ofertę i poszerzamy jej dostępność, 

otwierając nowe butiki czy też prowadząc 
butik internetowy. Zatem charakteryzuje 
nas zmiana, ale jednocześnie kontynuacja, 
wierność tradycji.

Leopold Staff stwierdził: „Gdyby fiolki  
i konwalie zamiast pachnąć, grać umiały, 
byłaby to muzyka Chopina”. Dzięki koncer-
tom muzyki klasycznej, które odbywały się  
w Perfumerii Quality w hotelu Marriott, 

mogła Pani zaoferować swoim klientom 
nie tylko perfumy, ale również unikalną 
atmosferę, poczucie wyjątkowości i luksusu...
– Rzeczywiście, zawsze chciałam rozpieszczać 
swoich klientów. Organizowałam koncerty, 
które gromadziły nawet 500 osób. Nic dziw-
nego, skoro wykonawcami byli zaprzyjaźnieni  
z nami, najlepsi artyści Teatru Wielkiego 
Opery Narodowej i Warszawskiej Opery 
Kameralnej. 

Świat, wykreowany w butikach Quality przez Stanisławę Missalę i jej rodzinę, jest niezwykły. Eleganckie 

perfumerie z bogatą, starannie dobraną ofertą ekskluzywnych perfum i produktów pielęgnacyjnych 

oraz najlepszych kosmetyków pozwalają zakosztować radości własnego stylu i prawdziwej 

niepowtarzalności. Perfumeria QualityMissala kieruje swoją ofertę do koneserów produktów elitarnych: 

miłośników pięknych zapachów i osób ceniących wysoką jakość pielęgnacji. O rodzinnym biznesie 

rozmawiamy ze Stanisławą Missalą

Rozmawiała: Dagmara Nawratek
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Dzięki zaangażowaniu całej rodziny Missala, 
w bogatym portfolio Quality zgromadzono 
produkty ponad 80 najbardziej luksuso-
wych marek świata takich, jak Amouage, 
Bellefontaine, Clive Christian, Kilian,  
M. Micallef, Maison Francis Kurkdjian, 
Menard, Rancé, RojaParfums czy Xerjoff.  
Tym samym Quality jest nie tylko pierwszą 
i najstarszą, ale także największą i najbar-
dziej renomowaną perfumerią luksuso-
wą w Polsce, prekursorem i najlepszym 
ambasadorem elitarnych marek niszowych  
i niekwestionowanym ekspertem w zakresie 
perfumiarstwa i pielęgnacji. 
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Personal Branding 
– z Klubu Zwyczajnych 
do Klubu W IELK ICH Jeśli nie dokonałeś czegoś nadzwy-

czajnego, to miło mi Cię powitać. 
Tak, witam w Klubie Zwyczajnych...

Rozpoczynając pracę z osobami, 
które chcą budować własną markę, 
witam każdą zawsze tak samo – witam  
w Klubie Zwyczajnych. I przed każdą 
osobą stawiam to samo zadanie. Pokaż, 
co takiego w Twoich produktach czy 
usługach odpowiada na pragnienia 
ludzi, a dasz prawdziwy powód do 
prowadzenia z Tobą interesów. Następnie 
naucz się sztuki sprzedawania siebie, 
wykorzystując swoje mocne strony. 
Opanuj sztukę zarządzania komuni-
kacją na temat własnej osoby tak, by 
dostarczyć odbiorcom Twojej marki 
pozytywnych wrażeń. Dopiero one 
wygenerują potrzebę bycia z Tobą 
w kontakcie  i potwierdzą,  że jesteś 
osobą, z którą warto prowadzić biznes. 
Możesz stworzyć własny świat, gdzie 
relacja z Tobą, okaże się bardzo cenna, 
a przynależność do Twoich znajomych 
będzie oznaczać wielkie wyróżnienie.

„W handlu nieruchomościami ważna 
jest lokalizacja, lokalizacja i jeszcze 
raz lokalizacja. W marketingu liczy się 
marka, marka, jeszcze raz marka” [Steve 
Lance, Jeff Woll, „Mała niebieska Księga 

Reklamy”]. W przypadku budowania 
marki firmy czy produktu, każdy 

uważa to za rzecz oczywistą, ale 
dlaczego zapominamy o tym  
w przypadku budowania renomy 
własnego nazwiska? W budowaniu 
marki osobistej celem nie jest 

popularyzacja Twojego nazwiska. 
Marka osobista to suma wszystkich 

Twoich działań, towarów usług oraz 
tego, jak prezentujesz się w oczach 
świata. W jaki sposób należy o sobie 
mówić? Jak sprawić, by przekazywane 
treści były aktualne i istotne? 

Nikt nie wymyślił skuteczniejszego 
narzędzia marketingowego niż historia. 
Przypomnij sobie mit Rockefellera, 
historię Stevena Jobsa, dr Ireny Eris czy 
rodziny Grycan. Ich historie przynoszą 
pieniądze. Dobrze zbudowana historia 
wnika na zawsze w umysł i najskuteczniej 
przekazuje zakodowaną informację na 
temat właściciela. 

Marta z dużym sukcesem od kilku lat 
buduje biżuteryjną markę. Postanowiła 
zbudować markę  własnego nazwiska, 
łącząc  oba brandy i tak rozpoczęła 
się nasza wspólna podróż w Akademii 
Marki z Klasą. Marta tworzy biżuterię 
z bursztynu. Pierwsze pytanie jakie 
usłyszała to – Co jest wyjątkowego  
w Twoim spojrzeniu na kamień? Usłyszałam 
odpowiedź przypominającą definicję z 
Wikipedii: „O wyjątkowości mojej biżuterii 
decyduje unikatowa kompozycja dwóch 

oryginalnych materiałów, czerpanie 
inspiracji wzorów z natury, pochodzenie 
materiałów, niepowtarzalność kolekcji, 
precyzja, łączenie bursztynu i drewna, 
praca z naturalnymi materiałami…”. Takie 
są fakty, zgodziłyśmy się obie, ale te fakty 
nie poruszają emocji, fakty najczęściej 
nie wpływają na pragnienia i potrzeby. 

Tworząc z Martą historię, spodziewa-
łam się czegoś wyjątkowego. To, co 
powstało, spełniło nasze oczekiwania. 
Powstał obraz, który silnie przemawia  
i pokazuje WIELKOŚĆ  pracy i talentu. 
Odpowiada również na pytanie, jakie 
potrzeby emocjonalne zaspokaja to,  
co tworzy w zaciszu pracowni. 

„Mam szczęście trzymać bursztyn  
w dłoniach w prehistorycznej formie, 
jaka już nie dociera do odbiorcy. Dlatego 
większość ludzi wyobraża sobie, że bursztyn 

Kto z was zdobył biegun północny i południowy jak Marek Kamiński? Kto przeszedł obrzęd inicjacji  

na wojownika jak Jacek Walkiewicz? Kto zdobył się na podróż w poszukiwaniu siebie jak autorka 

książki „Jedz, módl się, kochaj”? 

Tekst: Ewa Czertak 
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od lewej: Ewa Czertak, Emilia Bartosiewicz 

Foto: Sylwia Nicewicz 
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po wydobyciu z dna morza wygląda 
tak, jak widzimy go w sklepie lub na 
zdjęciach, czyli słoneczny, gładki i pusty. 
Dzisiaj to, co oferują uliczni handlarze, 
niewiele ma wspólnego z prehistorycznym 
kamieniem. Powierzchowne rozumienie 
bursztynu zubaża ten kulturowy skarb.  
To jest wielka strata, dlatego moją osobistą 
misją jest pokazanie bursztynu w jego 
naturalnej odsłonie. Bursztyn wydobyty 
z morza otoczony jest zwartą warstwą 
kory, która szczelnie go zakrywa i trzyma 
w niepewności każdego poszukiwacza 
bursztynu aż do momentu jego otwarcia. 
Kiedy trzymam kamień w ręku, czekam 
na pierwszy szlif, odsłaniam jedną stronę 
 i unoszę, by zajrzeć do środka. Wpuszczam 
do środka światło i wtedy następuje 
ten wyczekiwany moment. Widzę, jak 

ukazuje się historia minionego czasu. 
Dostrzegam unikalną barwę, pejzaż 
a czasami szczątki prehistorycznych 
stworzeń. Dzieje się tak, ponieważ pracuję 
wyłącznie na kamieniach wydobytych ze 
złoża bałtyckiego, które tworzyło się 40 
mln lat temu. Żaden bursztyn pochodzący 
z młodszych złóż nie zawiera takiego 
bogactwa i różnorodności.

Widząc środek kamienia, natychmiast 
intuicyjnie widzę, z jakim kawałkiem 
drewna go połączyć. Może to być drewno 
dryfowe, wyłowione z morza lub drewno 
ze starych porzuconych kutrów, egzotyczne 
drewno z Afryki, Ameryki Południowej 
lub ostatnie moje odkrycie – naturalnie 
fioletowe drewno amarant. Dbam o to, by 
każdy pojedynczy element, jaki trafia do 
mojej pracowni, przebył własną daleką 
podróż. Za każdym razem powstaje uni-
katowa kompozycja biżuteryjna bursztynu 
i drewna. Tworząc,  wiem, że nigdy nie 
będzie dwóch identycznych egzemplarzy, 
każdy  ma własną historię minionego czasu. 
Moja praca jest niezwykle pasjonująca, 
nigdy nie wiem, na jaki skarb trafię i do 
końca nie jestem w stanie przewidzieć, 
jaki efekt uzyskam. Chcę się dzielić tym 
naturalnym pięknem z osobami, które, 
kupując biżuterię, pragną nadać jej osobiste 
znaczenie. Posiadając biżuterię zrobioną 
przeze mnie, wchodzisz w posiadanie 
unikatowego kawałka naturalnej historii. 
Zapraszam do pracowni AmberWood, 
Marta Włodarska”. 

Czy uważasz, że znasz się na tym,  
co robisz? Czy uważasz, że to co robisz, 
robisz dobrze i wyjątkowo? Jeśli odpowiedź 
brzmi „TAK”, masz talent. Pytanie – czy 
potrafisz nazwać swój talent i opowiedzieć 
o nim? 

Na jednym ze szkoleń pracowałam  
z mężczyzną ok. 50-tki. Po chwili roz-
mowy dowiedziałam się, że od 20 lat jest 
właścicielem małej agencji reklamowej 
z drukarnią. Mieliśmy wymienić się 
odpowiedziami na pytanie – Gdybyś 
miał odnieść sukces, co będzie podstawą 
tego sukcesu? Jako pierwsza określiłam 
powód mojego sukcesu. To mój talent 
inspirowania innych i tworzenie porywa-
jących osobistych historii oraz wiedza jak 
ten talent przenieść na grunt zawodowy, 
by tworzyć biznes. W oczekiwaniu na 
odpowiedź partnera spojrzałam mu  
w oczy i zobaczyłam łzy… Powiedział: 
„Bardzo Ci dziękuję. Wiesz, ja od tylu 
lat robię to, co kocham i ani razu nie 
pomyślałem, że to jest mój talent. Teraz 
już wiem, że szukam tam, gdzie nic nie 
ma. Powinienem bardziej szukać w sobie 
tych powodów”.

Odkrycie znaczenia własnej nadzwyczaj-
ności zabrało mi całą dorosłość, dzisiaj 
bardzo świadomie buduję własną markę, 
a smutne jest to, że większość ludzi 
nigdy nie odkryje tej głębokiej prawdy, 
że w życiu nie chodzi o to, by stać się 
znanym i nadzwyczajnym, ale by stać się 
WIELKIM. Każdy z urodzenia jest już 
wyjątkowy, trzeba wysiłku i świadomych 
działań, by odkryć tę wielkość w sobie 
i by korzystać z niej pełnymi garściami, 
dzieląc się z innymi, tworząc harmonijny 
świat w sobie i  wokół siebie. 

Czy masz odwagę spojrzeć w głąb sie-
bie? Uwaga! Tam czai się WIELKOŚĆ.  
Powodzenia! Poradzisz sobie.

Ewa Czertak – pierwsza w Polsce ekspertka 
personal brandingu, która stworzyła Akademię 
Marki z Klasą: 
www.akademiamarkizklasa.pl, by łączyć 
tworzenie silnej marki z wymiarem rozwoju 
osobistego. Prezes Akademii, współtworzy 
Lady Business Club. Certyfikowany coach 
od 2004 roku, Master Business Trainer. 
Tworzy silne marki przedsiębiorczych 
kobiet, prelegentka konferencji biznesowych, 
praktyk story telling. 
Autorka artykułów o personal brandingu, 
pisze bloga „Twoja Marka z Klasą” oraz 
prowadzi inspirujący fanpage „Marka z Klasą”. 
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Świadome kreowanie wizerunku 
prawdziwego biznesmena składa  
się z kliku elementów: wyglądu 
zewnętrznego, właściwego zachowania, 
umiejętności prowadzenia rozmowy, 
kultury osobistej, a także bycia specjalistą 
w swojej dziedzinie. Wszystkie one muszą 
być ze sobą spójne, aby mogły zbudować 
harmonijny wizerunek, akceptowany 

przez wszystkich ludzi.

model : Marcin Maślak (Mister Polski 2014 ) 

stylista :  Paulina Gałuszka /PG_Stylist Fashion

fotograf : Piotr Serafin /Serafin Photography 

make up hair : Justyna Gumińska /
Justyna Gumińska make up artist

obuwie :www.rylko.com

garnitur : prochnik.pl/
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Biznesowy 
Dress 
Code

Tekst: Paulina Fortuna / Strefa Stylu
www.strefastylu.com.pl



Prawdziwy biznesmen całym sobą musi sygna-
lizować własne kompetencje i profesjona-
lizm, dlatego tak ważny jest jego wygląd 

zewnętrzny. Odpowiedni ubiór, właściwe dodatki 
i poprawna aparycja to składniki świadczące  
o szacunku do innych oraz do samego siebie.  
Są także podstawą dla budowania zaufania. Elementem 
obowiązkowym w garderobie biznesmena powinien 
być odpowiednio skrojony garnitur dobrej jakości  
w kolorze granatu lub szarości. Czerń zarezerwowana 
jest na wystawne przyjęcia i specjalne uroczystości, 

na co dzień nie należy jej 
stosować. Biel, jasny błękit 
i pastelowy róż to barwy,  
na które z powodze-
niem można postawić 
przy wyborze koszul. 
Indywidualnie wiąza-
ny krawat sięgający 
klamry paska, skarpety  
w odpowiednim kolorze, 
to podstawowe zasady 
biznesowego dress codu. 
Biznes stawia na prostotę 
i klasykę, dlatego należy 
wystrzegać się wzorzystych 
materiałów. Zasada mówi, 
że im mniej wzorów na 
tkaninie, tym jest ona 
bardziej profesjonalna i 
elegancka. Dobrej jakości 
skórzane, wypastowa-
ne buty są wizytówką 
prawdziwego biznesmena. 
Wśród dodatków domi-
nuje skóra naturalna  

i sztuczna. Sprawdzi się ona na przykład pod postacią 
stylowej teczki, etui na pióro, aktówki. Elegancki, 
klasyczny zegarek, obrączka, sygnet to biżuteria, na 
którą mężczyzna może sobie pozwolić. Omawiając 
biznesowy dress code, wspomnieć należy także  
o odpowiedniej higienie osobistej i estetyce ubioru. Każdy 
element garderoby powinien być wyprasowany, czysty  
i odświeżony. Diabeł tkwi w szczegółach, 
dlatego warto poświęcić uwagę na zadba-
ne paznokcie, włosy, przystrzyżony zarost  
i delikatne perfumy.
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Biznesowa etykieta to wie-
dza rozległa i szczegółowa,  
ale bardzo przydatna. Przestrze- 
ganie podstawowych zasad  
u ludzi funkcjonujących w biznesie, 
którym zależy na pozytywnych 
opiniach i szacunku otoczenia, 
jest obowiązkowe, powinno być 
świadome i naturalne.

model : Rafał Maślak (Mister Polski 2014 ) 

stylista :  Paulina Gałuszka /PG_Stylist Fashion

fotograf : Piotr Serafin /Serafin Photography 

make up hair : Justyna Gumińska /

Justyna Gumińska make up artist

obuwie :www.rylko.com

garnitur : prochnik.pl/
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Skąd pomysł na powstanie marki Mario 
Menezi ?
– Nie nazwałbym tego pomysłem, ponieważ 
takowego nie miałem. Pewne okoliczności 
oraz zbieg zdarzeń ponad 20 lat temu spo-
wodowały, że stałem się współwłaścicielem 
istniejącej wówczas włoskiej marki projek-
tanckiej, której nazwę utrzymałem do tej pory.  
To tyle. Oczywiście w wielkim skrócie...     

Główna idea i przesłanie marki?
– Na ideę marki składa się kilka istotnych 
elementów: przewidywalność w trendach 
na kolejne sezony — dzięki czemu kreacje 
tworzone w naszym studio określane są jako 
ponadczasowe; dbałość o szczegół — to 
aspekt decydujący o jakości wytwarzanych 
produktów wychodzących spod igły naszych 
krawców; niepowtarzalność — czyli jedyna 
w swoim rodzaju tkanina, wykańczana 
ręcznie, personalizowana, wraz z gwarancją 
wyłączności; selektywność — czyli dla wielu, 
aczkolwiek nie dla wszystkich.

Czy możecie określić swój styl, który 
proponujecie klientom? Z myślą o jakich 
kobietach projektujecie?
– Staramy poruszać się w obszarze 
klasyki. Może użyję metafory: muzyk 
tworzący w obszarze jazzu, jednak-
że, często stara się czerpać inspiracje  
z innych gatunków muzycznych. Nasz 
styl cechuje klasyka, w pełnym tego słowa 
znaczeniu, z nutką awangardy. Natomiast 
inspiracjami często stają się ludzkie osobo-
wości. Projektujemy z myślą o odważnych 
kobietach, energicznych, lubiących nowe 
wyzwania, stawiające na sukces.

Czy w swoich kolekcjach ślepo podążacie za 
trendami prezentowanymi na wybiegach, czy 
jednak pozwalacie sobie na odrobinę luzu?
– Gdybyśmy powiedzieli, że jest to nam zupełnie 
obojętne, byłoby to fałszem. Dobrze odrobiliśmy  
pracę domową z ogólnej wiedzy na temat 
obowiązujących trendów mody światowej, 
lecz projektujemy z pewną dozą rozsądku  
i dystansu do tego, co ukazują na wybiegach 
czy w bieżących kolekcjach najwięksi twórcy 
świata mody.

Gdyby mógł Pan wspólnie stworzyć kolek-
cję z jakimś wielkim kreatorem mody,  
to z którym? Kto jest Pana modowym guru?
 – Myślę, że mimo wszystko Giorgio... Ale jest 
ich zapewne kilku, między innymi Tom Ford, 
Raf Simons ze stajni Jil Sander i Albert Elbaz 
projektujący dla Lanvina.

Stworzył Pan bardzo luksusową markę, 
która kojarzy się z elegancją i perfekcyj-
nym wykonaniem. Stawiacie na ręczne 
wykańczanie detali, wysokogatunkowe 
jedwabie, kaszmiry, muśliny. To wszystko, 
o czym może pomarzyć kobieta, wybierając 
linię projektancką. Na co jeszcze powinna 
zwrócić uwagę klientka, przychodząca do 
Was i wybierająca suknię na wielkie wyjście? 
A może powinnyśmy kierować się tylko  
i wyłącznie euforią na widok danego stroju?
– Dobre pytanie! Euforia, którą wymieniła 
Pani w swym pytaniu, uważam za naturalny 
bodziec towarzyszący nam w podejmowaniu 
tego typu decyzji. Musimy przy tym pamiętać, 
że często prowadzi ona do zguby. Dlatego 
też powinniśmy zachować odrobinę umiaru  
i rozsądku. W takich sytuacjach osobiście 

polecam zaufać projektantowi wybranej 
marki, z którą decydujemy się podjąć współ-
pracę. On na pewno, posiadając ogromne 
doświadczenie, oceni na chłodno sytuację  
i przedstawi koncepcję od A do Z, eliminując 
ewentualną wpadkę, jednocześnie gwarantując 
pełen sukces.

Jak bardzo wymagające są Pana klientki? 
Wiem, że wśród nich jest sporo gwiazd  
i celebrytek,  m.in. Edyta Olszówka, Kinga 
Rusin, Daria Widawska, Ola Kisio, Katarzyna 
Warnke, Hanna Konarowska, a także dyrektorki 
i managerki największych spółek handlowych.
– Czy mam wymienić nazwiska tych Pań  
z podziałem na wymagające i mniej wyma-
gające? Oczywiście żartuję, a na serio proszę 
wierzyć, że moje klientki w ogóle bywają 
wymagające. Wynika to przede wszystkim  
z ich ogromnej świadomości, z czego osobiście 
bardzo się cieszę. 

Jakiej narodowości kobiety uważa Pan za 
najlepiej ubrane? Jak ocenia Pan styl Polek?
 – Chyba nie odnosiłbym się do tego pytania  
w kontekście narodowościowym. Ale jeśli już 
muszę, to Francuzki i Włoszki wyróżniłbym za 
kobiecość i styl. Jeśli chodzi o Polki, uważam,  
że za mało eksperymentują i w wielu przy-
padkach są zbyt konserwatywne. Przy okazji 
wspomnę jeszcze o stylu polskiej młodzieży, 
która błyskawicznie dojrzewa jak dobry 
szczep winorośli z toskańskich plantacji! 
Wiele dzieje się w tej materii. Mam nadzieję, 
że niebawem nasza młodzież będzie mogła 
śmiało pretendować do najlepiej wystylizo-
wanej młodzieży w Europie… a może nawet 
na świecie? Brawo!

????

Rozmowa z Dariuszem Pieniakiem, kreatorem marki Mario Menzi

Polki za mało 
EKSPERYMENTUJĄ
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Jak wygląda Pana praca z klientem?
– Nie wiem czy mogę się na tyle uzewnętrzniać, 
ale spróbuję. Moja praca ściśle powiązana jest  
z obsługą klienta. Zwykle zaczyna się od espres-
so, podczas którego staram się koncentrować 
nad osobowością osoby. Przecież za chwilę 
przedstawię jej koncepcję wymarzonej kreacji.  
Zamieniając się w słuch, staram się na tym etapie 
jak najmniej mówić, tylko słuchać i jeszcze 
raz słuchać. Pozwala mi to na szczegółowe 
zdefiniowanie osoby. Jednocześnie buduję look, 
który jest początkiem inspiracji do stworzenia 
kreacji lub zamawianej np. mini kolekcji. 
Kolejnym etapem jest składanie propozycji  
z szczegółowym omówieniem tkanin. Następnie 
przedstawiam koncepcję wykonanego projektu 
lub projektów. Później pracuję nad modelem. 
Tutaj ważne są przymiarki. Ich ilość zależy 
od stopnia trudności wykonania.  

W swojej bogatej ofercie macie również 
eleganckie ubrania dla mężczyzn. Jak 
ubrany powinien być mężczyzna pracujący 
w biznesie?
– Te ramy ściśle określa dress code. Natomiast 
poświęciłbym bardziej uwagę stylizacji, która 

wiele pozostawia do życzenia, jak również 
samemu doborowi jakościowemu produktu. 
W wielu przypadkach mężczyźni, a w szcze-
gólności biznesmeni, nie dbają o szczegół.  
A jest on bardzo istotny. Często podczas zaku-
pów, ufając zniecierpliwionej żonie — która 
nie zna się na stylizacji czy konstrukcji odzieży 
— lub niekompetentnej blond ekspedientce, 
mężczyzna doprowadza do opłakanego efektu. 
Poliestrowy garnitur daje znać o sobie na 
każdym kroku, a źle dopasowana marynarka z 
szerokimi, pufiastymi ramionami i spodniami 
z obniżonym kroczem ma się często nijak  
w stosunku do pełnionych odpowiedzialnych 
funkcji w zarządzie firmy lub innych odpo-
wiedzialnych stanowisk. Wrażenie jest jedno 
— że to nie biznesmen, z którym za chwilę 
będziemy prowadzić poważne negocjacje,  
a tylko futbolista, z którym za chwilę stoczymy 
bój o mistrzostwo. Oczywiście mówię to  
w formie żartu, ale proszę pamiętać, że jest  
w tym odrobina prawdy.

Czy mężczyzna, który na co dzień ubiera 
garnitur, może przy tym zachować bądź 
podkreślić swój indywidualny styl?

– Jak najbardziej! Każdy mężczyzna powinien 
zadbać o indywidualny styl bez znaczenia,  
w jakim jest ubraniu. Garnitur, o którym  
mowa, traktowany jako codzienny, 
powinien posiadać charakter  ubrania 
casual. Wtedy możemy pozwolić sobie 
na odrobinę ekstrawagancji. Sięgając 
po dodatki w postaci akcesoriów  
z męskich kolekcji, trzeba znacznie doprecyzo-
wać własny styl, aczkolwiek musimy pamiętać,  
że indywidualny styl to integralna całość, któ-
ra jest konglomeratem osobowości  ludzkiej  
z wizualnością. Jeśli któraś z nich nie będzie 
pasowała, powstanie dysonans. A tego nie 
życzę nikomu. 

 Na sam koniec proszę nam zdradzić kilka 
ciekawostek na temat swojej najnowszej 
kolekcji…
– Inspiracją jest piękna opalona kobieta, 
skąpana promieniami słońca i okryta bielą.  
Do kolekcji  użyto wiele gatunków naturalnego 
jedwabiu zakupionego w najlepszych włoskich 
fabrykach w kolorach palety jasnych odcieni  
w kontakcie z bielą.  

Agnieszka Kawiorska Aleksandra Kisio
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Joe, kiedy zdałeś sobie sprawę, że głosowo 
jesteś czarnym chłopakiem w białej skórze? 
Jestem białym wokalistą śpiewającym soul. 
– Obudziłem się na muzykę, mając jakieś 
12 lat. Nie wiem, czy pamiętasz Lonnie 
Donnegana. To taki facet grający muzykę 
skifflową. On  bazował na bluesie, choć my o 
tym nie wiedzieliśmy, tam na północy Anglii. 
To mnie pobudziło muzycznie, podśpiewy-
wałem sobie kawałki Lonniego. A potem 
pojawił się rock and roll i zawsze słuchało 
się stron B singli Little Richarda czy innych,  
bo oni zamieszczali tam ciekawsze numery. 
Zacząłem się zagłębiać bardziej w tę muzykę, 
odkryłem Muddy Watersa, a potem mojego 
mentora Raya Charlesa. Ja chciałem śpiewać 
tak jak on, choć nie zdawałem sobie sprawy, że 
gospel i blues to dziwne połączenie muzyczne.  
Na początku lat 60. miksowanie tych stylów 
to było prawie tabu. 

Jesteś znany z fantastycznych własnych wersji 
znanych piosenek. Jako jedyny zaśpiewałeś 
kilka piosenek The Beatles lepiej niż oni 
sami. W jaki sposób wybierałeś te utwory, 
które chciałeś nagrać po swojemu? 
– To się zaczęło od „Bye Bye Blackbird”,  
bo uwielbiam tych kilka walców z repertuaru 
Raya Charlesa. Zaprosiłem do chórków czarne 
dziewczyny i nagrałem ten stary standard. 
Pomyślałem sobie, że jak zaśpiewam coś tak 

znanego jak ten numer, ale dołożę do niego 
trochę kościelnej magii, to może się wyróżnię. 
Ponadto miałem swój pomysł na piosenke 
The Beatles “With A Littre Help From My 
Friends”. Inne przeróbki nie były już tak proste. 
Gdy w moim życiu pojawił się pianista Leon 
Russell, jego gra powaliła mnie „na amen”. On 
zagrał mi numer “The Box Tops The Letter”, 
no wiesz... Powalił mnie też numerem „Cry 
Me A River”. Zapytał, czy to zaśpiewam. Nie 
wszystkie przeróbki były moimi pomysłami, 
szczególnie aranżacje. To niesamowite, jak 
wszystko tak idealnie wtedy się ułożyło. 

Czy pamiętasz reakcję Lennona i McCartneya 
na Twoją wersje „With A Little Help”. Musieli 
Cie pochwalić… 
– Tak, dostałem od The Beatles telegram,  
w którym dziękowali mi za to, jak zaśpiewa-
łem. Ludzie, którzy ich znali, powiedzieli mi,  
że obu bardzo się spodobałem. Jakieś 5 czy 
6 lat temu grałem koncert z McCartneyem. 
Powiedział tym swoim głosem: „No cóż,  
ta Twoja wersja jest tą ostateczną”. Ja na to:  
„No cóż (śmiech)”.

Trudno jest Tobie znaleźć teraz dobrą 
piosenkę, godną wielkości Twojego głosu. 
W sumie możesz śpiewać wszystko, ale 
zawsze szukasz czegoś szczególnego. Jak 
to jest teraz? 

– Obecnie jest coraz trudniej o dobrą piosenkę. 
Mam 68 lat i kiedy zacząłem się rozglądać 
za piosenkami na nową płytę „Fire It Up”, 
okazało się, że w Internecie tworzy się nowy 
świat. Są jakieś szkoły pisania, jakiś facet  
z Nashville zrobił coś z kimś z Nowego 
Jorku i miał nadzieję, że to powali mnie na 
kolana. Fakt, że ktoś pracuje bez wytchnienia 
i snu przez trzy doby, nie oznacza, że czuje 
się zobowiązany do wzięcia takiej piosen-
ki. W sumie posłuchałem 70 propozycji  
i wybrałem z tego 14, które nagraliśmy. Sporo 
z nich było dla mnie zbyt ostrych, takich 
trochę nastolatkowych. Bardzo trudno było 
mi coś wybrać. 

Dwie piosenki na Twojej ostatniej płycie 
są nieco autobiograficzne – „Younger”  
i „Eye On The Prize”. Czy o to chodziło? 
– „Eye On The Prize” to utwór Marca 
Broussarda, który napisał tytułowy numer 
„Hard Knocks” z poprzedniej płyty.  
Ja z moją żoną Pam nigdy nie mieli-
śmy dzieci, choć moja pasierbica ma 
teraz swoje małe dzieci. To jest piosenka  
o facecie, który nauczył się grać od swojego 
ojca i on teraz mówi mu: „Pamiętaj, byś 
miał w życiu jasny cel, na całe życie”. Mnie 
spodobał się ten groove, gdy usłyszałem demo.  
To zabrzmiało jak numer z Nowego Orleanu. 
Marc potrafi tak pisać. 

Joe Cocker -  angielski piosenkarz muzyki rockowej i popowej. Laureat wielu nagród w tym nagrody 

Grammy z 1983 za piosenkę „Up Where We Belong”. Znalazł się na liście Rolling Stone’a 100 najlepszych 

wokalistów gdzie zajął 97 miejsce. Kilkakrotnie koncertował w Polsce. W wywiadzie dla Law Business 

Quality opowiada o muzyce, miłości i własnym biznesie - plantacji pomidorów. 

Rozmawia: Roman Rogowiecki
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Jak często zmieniasz teksty piosenek, by 
lepiej do Ciebie pasowały, byś bardziej się 
z nimi identyfikował? 
– Staram się tego nie robić, bo jestem czuły 
na wrażliwość autora tekstu. 

Ale musisz uważać, bo ten tekst możesz 
śpiewać wiele lat. 
– Tak, czasami jest mi trudno, jak choćby  
w przypadku piosenki „Fire It Up”, gdzie jest 
jedna linijka, która może wzbudzić kontrowersje. 
To idzie tak: „Nie lubił czarnego człowieka, 
dopóki ten czarny nie uratował mu życia”. Gdy 
usłyszał to mój producent, aż się wzdrygnął 
i stwierdził, że to się nie spodoba w Europie. 
Ja mu na to, że może się zdziwić, bo skoro 
tak to zostało napisane, to tak to miało być 
zinterpretowane. Gdy powiedzieliśmy o tym 
autorowi, stwierdził, że wolałby niczego nie 
zmieniać. 

Ale czasami coś zmieniasz. 
– Tak, raz na jakiś czas coś lekko naciągam, 
albo zdarza się, że zapominam oryginału. 

Twoje piosenki są z reguły o miłości. Jest 
taka teoria, że miłość się docenia, gdy się 
ją straci. Co Ty na to? 
– Hmm, tak, pamiętam moja ukochaną  
z młodości. Rozstaliśmy się nagle, gdy miałem 
25 lat i  pojawiła się w moim życiu ogromna 
dziura. Nie zdaje się z tego sprawy do czasu, 
gdy pojawia się ktoś, kto wywiera na życie 
ogromny wpływ. Często jestem pytany  
o miłość. Czyż Bóg i miłość to nie to samo? 

Tak, to prawda. Jako ekspert od piosenek 
o miłości powiedz, jaki utwór jest hitem 
wszech czasów i jaki jest najlepszy utwór 
o miłości w Twoim repertuarze? 
– Najlepsza piosenka wszech czasów? Tego 
nie wiem, ale w moim repertuarze „Youre 
So Beautiful” robi zawsze duże wrażenie. 
Pamiętam, że śpiewałem to kiedyś na zlocie 
motocyklowym w Południowej Dakocie  
w USA i po koncercie podszedł taki ogrom-
ny, wytatuowany facet i powiedział: „Do 
diabła Cocker, rozpłakałem się przy Youre 
So Beautiful”. Tę piosenkę śpiewam zawsze  
i ona wychodzi ze mnie w specyficzny sposób, 
zawsze jest inna. 

Porozmawiajmy o Twoim obliczu scenicz-
nym. Często udajesz, że grasz na gitarze  

i ruszasz się jak nikt inny, trochę w takim 
stylu epileptycznym. Wydajesz się pozytywnie 
opętany muzyką, co Ty na to? 
– Tak, ja teraz nie jestem tak opętany jak kiedyś, 
gdy byłem młody. Wtedy wszystko było możliwe. 
Spójrz tylko na słynny koncert z festiwalu  
w Woodstock, kiedy śpiewam „With A Little 
Help”. Kiedyś facet pokazał mi stop klatkę, 
no wiesz jak to wyglądało (śmiech). Ale ja 
naprawdę czułem, i to bardzo, tę muzykę. To 
trochę jak śpiewacy w chórach kościelnych, 
którzy złapią rytm, który ich porywa. Ja zawsze 
śpiewałem ten utwór inaczej. Teraz po wielu 
latach bardziej się kontroluję, kontroluję się 
bardziej we wszystkim. Tak to już jest. 

A jak Ci się podobała zabawna parodia 
Ciebie, jaką zrobił kiedyś niezapomniany 
aktor John Bellushi? 
–Tarzał się po scenie i miał drgawki. – To 
mnie nigdy nie zabolało. Moim zdaniem 
zrobił to świetnie. Ludzie myśleli, że ja się 
poczuję tym bardzo urażony, ale on uchwycił 
to naprawdę dobrze (śmiech).  

Dodał tylko tarzanie się z puszką piwa.
– Tak, i ten obraz został na zawsze. Dla wielu 
ludzi taki byłem. 

A jaka część Twojej osobowości sprawiła 
Ci w życiu największe problemy? 
– Hmm… Jestem Bykiem, jestem trochę 
uparty, ale trudno mi powiedzieć, co wplątało 
mnie w największe kłopoty. Kiedy byłem 
młody, w latach 70., miałem w sobie masę 
energii i, jak się domyślasz, wtedy nie było 
tylu rzeczy, którymi teraz można się bawić, 
tyle rozrywek. Jeździło się z miasta do miasta, 
do Birmingham, no i co tam wtedy można 
było robić? Wychodziło się z hotelu i jedyne 
co można było robić, to iść na drinka. Tak dla 
towarzystwa. Ja po koncercie byłem zawsze 
taki nakręcony, że musiałem coś robić. Pod 
koniec trasy to dawało o sobie znać. Tak się 
wtedy żyło. 

Na szczęście przetrwałeś najgorsze  
i cieszysz się dobrym zdrowiem. 
– Dziękuję Ci Roman. 

A jakie zagrożenie niosą w sobie sława  
i pieniądze? Coś o tym chyba wiesz.
– Tak. Człowiek nigdy nie ma dość, prawda? 
Nie ma jak tego porównać. Ilekroć idzie mi 

dobrze, moja żona mówi, że może kupimy 
sobie jeszcze to czy tamto. No i mogą być 
problemy. Sam nie wiem, co powiedzieć. Kiedy 
nagrywałem album „Hard Knocks” miałem 
wylew w oku, a potem operację na kataraktę  
i nagle wróciło mi postrzeganie kolorów. Teraz 
spaceruję sobie po lesie i widzę kolor ptaka. 
Zastanów się tylko, jaką magiczną maszyną 
jest ludzki organizm. Zatem nie przejmuję 
się pieniędzmi. No jasne, że tylko ktoś kto 
je ma, może tak powiedzieć, ale naprawdę 
doceniam teraz proste rzeczy. Od wielu lat 
przez moją pracę słyszę okropne brzęczenie  
w uchu. Dla kogoś kto lubi ciszę, jest to trudne 
do wytrzymania. A jednak, kiedy wchodzę 
na scenę, ten pisk ustaje. To pewnie wpływ 
różnych harmonii.
 
To dobrze. Przez tyle lat pracy poznałeś 
wielu sławnych ludzi. Jakie spotkanie 
zapamiętałeś najbardziej, z kim, z królową?
– Każde spotkanie z wokalistą Rayem 
Charlesem było czymś niesamowitym. On 
zawsze mnie oczarowywał. Podobnie było  
z aktorami. Jako dzieciak patrzyłem na ekran 
z podziwem, na takich ludzi jak Kirk Douglas. 
Kiedyś spotkałem w studiu telewizyjnym 
Gregory Pecka. To było coś niesamowitego, 
to był przecież sam Gregory Peck! 

Jesteś znanym plantatorem pomidorów. 
W jakiej formie pomidory smakują Ci 
najbardziej, jak podane? 
– Moje ulubione danie to pomidory z dobrym 
serem mozzarella. Musisz pamiętać, że trzeba 
pokroić 6 różnych rodzajów pomidorów  
i w środku położyć duży kawałek mozzarelli. 
No i do tego trochę oliwy z oliwek. 

Ślinka cieknie. I na koniec – co kojarzy Ci 
się z Polską? Twoja żona z pochodzenia 
jest Polką, byłeś tu kilka razy… 
– Tak, to prawda. Dobra, naprawdę słu-
chająca muzyki publiczność. Warszawa, 
Kraków… To dziwne, ale wydaje mi 
się, że jak jestem w Polsce, to zawsze 
pada. Pewnie pogoda nie jest gorsza niż  
w Anglii, ale tak się składało. Polacy 
wykazali się niebywałą siłą przetrwania, 
gdy pomyśli się o wojnie. Pamiętam, kiedy  
w latach 60. byłem pierwszy raz w Berlinie. 
Było tam ponuro i szaro. Teraz wszystko 
wszędzie tak się zmieniło, trudno to  
pojąć. 
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 CZAS NA NIEPODLEGŁY 

KURDYSTAN
Irak znalazł się obecnie u progu ostatecznego rozpadu. Bez wątpienia jest to 

najtrudniejszy moment we współczesnej historii tego kraju, w którym wciąż żywe są 

podziały religijno-etniczne. Szyickie południe jest częściowo lojalne wobec władz  

w Bagdadzie, jednak część tamtejszych ugrupowań przekonała się, że rząd na czele  

z Malikim jako premierem nie będzie w stanie utrzymać integralności Iraku. 

Tekst: Ziyad Raoof 
Zdjęcia: Jamal Yad / Archiwum Biura Pełnomocnika KRG w Polsce

Z kolei centralna część kraju i tereny 
zamieszkałe przez ludność sun-
nicką są pod kontrolą plemion 

sunnickich, które już niemal dwa lata temu 
wypowiedziały posłuszeństwo rządowi 
Malikiego. Władze w odwecie przeprowa-
dzają bombardowania i akcje pacyfikacyjne.  
Z kolei część sunnickiego Iraku z Mosulem, 
Tikritem oraz okolicznymi terenami od 
10 czerwca bieżącego roku znajduje się 
w rękach Islamskiego Państwa w Iraku  
i Lewancie (ISIL) – związanej z Al-Kaidą 
radykalnej organizacji mającej główną 
bazę w ogarniętej wojną Syrii. Natomiast 
Kurdystan Iracki ze stolicą w Erbilu jest 
już od lat niezależny od Bagdadu i rozwija 
się w zupełnie innym niż Irak kierunku 
bezpieczeństwa, demokracji i dobrobytu.

Do wewnętrznego rozwarstwienia kraju 
przyczyniły się zarówno liczne czynniki 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne, jednakże dla 
pełnego zrozumienia powodów obecnego 
stanu rzeczy niezbędne jest sięgnięcie do 
przeszłości – do momentu, gdy po obaleniu 
Saddama Huseina zaczęły tworzyć się nowe 
władze. Przedstawiciele Arabów, Kurdów, 
szyitów, sunnitów, chrześcijan, jezydów oraz 
wszystkich innych mniejszości etnicznych  
i religijnych żyjących na irackiej ziemi mieli 
wspólnie rządzić krajem. Fundamentem 
odbudowywanego Iraku miała stać się nowa 
konstytucja, za którą głosowało ponad 
80 procent obywateli. Jednak w praktyce 
wszystko wyglądało inaczej. Premier Nuri 
Al-Maliki w minionych latach lekceważył 
powyższe zasady, na których miał się opierać 
nowy Irak. W ciągu ostatnich dwóch kadencji 
Maliki skupił w swych rękach najważniejsze 
resorty siłowe, wojsko, policję, służby spe-
cjalne, podporządkował sobie ministerstwo 
finansów i bank centralny. Bezprawnie  
i bezkarnie działały paramilitarne bojówki, 
które eliminowały politycznych przeciwni-
ków. Jawnie lekceważono zasady konstytucji  
i określony w niej federalny ustrój państwa. 

W żadnym stopniu nie został wcielony  
w życie artykuł 140 ustawy zasadniczej, 
będący podstawą do rozwiązania problemu 
terenów kurdyjskich poza obszarem admi-
nistracji Rządu Regionalnego Kurdystanu. 
Premier Maliki ignorował również parlament, 
przed którym, nie był nawet skłonny się 

stawiać. Działania rządu spowodowały 
powstanie ogromnej przepaści między 
różnymi siłami politycznymi i doprowa-
dziły do podziału społeczeństwa irackiego,  
co dziś stało się szczególnie widoczne. Pełną 
odpowiedzialność za obecny stan rzeczy  
i rozbicie wewnętrzne Iraku ponosi rząd  
w Bagdadzie, a w szczególności premier 
Maliki, którego błędy umiejętnie wykorzy-
stują rosnące w siłę radykalne ugrupowania 
fundamentalistyczne oraz pozostałości 
reżimu Saddama Huseina.

Warto zauważyć, że wiele postulatów 
Irakijczyków ze zrewoltowanych regionów 
sunnickich jest słusznych, jednak rząd  
w Bagdadzie nie przejmuje się odróżnianiem 
terrorystów od pokojowo demonstrują-
cych i wciąż próbuje siłą stłumić protesty. 
Demonstracje, które swego czasu wybuchły 
w kilku prowincjach, m.in. Anbar i Faludża, 
miały racjonalne podstawy – domagano się 
poprawy trudnych warunków życiowych, 
udzielenia większych praw politycznych, 
protestowano przeciwko bezrobociu 

i dyskryminacji. Al-Kaida wmieszała się 
wówczas w tłum dokonując aktów terroru. 

Z kolei wymieniając czynniki zewnętrzne, 
mające wpływ na obecną sytuację w Iraku, 
należy pamiętać o tym, że winna obecnemu 
kryzysowi jest nieustająca rywalizacja 
mocarstw regionalnych i ich sprzeczne 
interesy. Walka najważniejszych graczy 
regionu, której ofiarą jest również Syria, 
stworzyła podatny grunt dla rozwoju 
ugrupowań terrorystycznych i przenikania 
niektórych organizacji na tereny Iraku.

Podczas gdy błyskawiczne postępy ISIL były 
szokiem dla Zachodu, Rząd Regionalny 
Kurdystanu w ogóle nie był tą sytuacją 
zaskoczony. Kurdyjskie władze już pół 
roku temu 

w rozmowach telefonicznych ostrzegły 
Malikiego o potencjalnych zagrożeniach  
w Mosulu. Premier arogancko odpowiadał, 
żeby lepiej pilnowali swojego regionu, 
bo armia iracka jest zdolna stawić czoła 
każdemu zagrożeniu. Rząd w Erbilu nie 
ograniczył się tylko do alarmowania władz 
w Bagdadzie. Prezydent Masoud Barzani 

rozmawiał o tym także z wiceprezyden-
tem USA Joe Bidenem. Podczas wizyty  
we Francji, prezydent Barzani również wspo-
minał o nachodzącym niebezpieczeństwie. 
Obawy kurdyjskich władz stały się faktem 
9 czerwca, gdy członkowie organizacji ISIL 
zajęli Mosul. Po tym wydarzeniu francuski 
minister spraw zagranicznych zadzwonił 
do Erbilu podkreślając, że przewidywania 
Kurdów były słuszne.

Kolejnym szokiem była sromotna klęska 
irackiego wojska, dozbrojonego przez 
Stany Zjednoczone sprzętem wartym 
dziesiątki miliardów dolarów, w walkach  
z ustępującymi mu liczebnością terrorystami 
z ISIL. Porażka irackiej armii jest jedynie 
konsekwencją klęski politycznej rządu 
Malikiego. Wojsko zostało zbudowane 
na tych samych błędach, które popełnił 
rząd – zamiast profesjonalizmu oraz roli 
czynnika jednoczącego kraj, było ono 
upolitycznione, skorumpowane i repre-
zentowało wyłącznie interesy określonych 
grup. Nic dziwnego, że w większości kraju 
nie cieszyło się ono żadnym szacunkiem, 
ani poparciem społecznym, a jego morale 
były bardzo niskie.

Sytuacja w kraju jest niezwykle dynamiczna 
i trudna do przewidzenia. Po ostatnich 
wyborach w kwietniu Irak nie posiada 
jeszcze ani nowego rządu, ani prezydenta, 
a ponadto kraj rozrywają antagonizmy 
religijne. Zagrożenie ze strony ISIL i innych 
ugrupowań terrorystycznych jest wciąż 
bardzo realne. Wszystko będzie zależało 
od tego czy i jak szybko klasa polityczna 
zdoła się porozumieć i, szanując wyniki 
wyborów, stworzy nowy rząd. Musi on 
przestrzegać zasad wspólnego rządzenia 
krajem, wyeliminować wpływy resortów 
siłowych i bojówek paramilitarnych na 
krajowe życie polityczne oraz szanować  
i realizować postanowienia konstytucji, 
przede wszystkim zasadę państwa federalne-
go, wielonarodowego i wielowyznaniowego. 
Bez odrzucenia partykularyzmu religijnego 
i etnicznego oraz wzmocnienia prawdziwej 
demokracji Irak czeka rozpad.

Od ponad dziesięciu lat Kurdowie dokładali 
wszelkich starań, aby zachować jedność 
Iraku, choć są przekonani, że im również 



należy się niepodległość, zgodnie z mię-
dzynarodowym prawem i przyjętymi 
konwencjami. Życie w ramach Iraku było 
wyborem. Jednakże miało to być państwo 
federalne, wielonarodowe i demokratyczne, 
tak jak przewidywała konstytucja. Należy 
pamiętać, że gwarancją integralności Iraku 
jest poszanowanie powyższych postanowień.

W Erbilu i całym regionie, gdzie Kurdowie 
mogli sami decydować o swojej sytuacji, 
dokładano wszelkich starań i wysiłków, by 
demokracja oraz gospodarka rozwijały się 
bez przeszkód. W spokoju i bezpieczeństwie 
koegzystują Kurdowie, Arabowie, Turkmeni, 
muzułmanie i chrześcijanie, a prawa 
wszystkich są szanowane. Federalizm był 
kurdyjskim wyborem, uwzględniającym 
interesy nie tylko Kurdów irackich, ale 
i całego Iraku oraz Bliskiego Wschodu.

Lecz jeżeli nie uda się dalej utrzymać 
rozrywanego konfliktami państwa, które 
sztucznie zostało niegdyś ustanowione 
decyzją zwycięskich mocarstw pierwszej 
wojny światowej, to konieczne może być 
ogłoszenie niepodległości. Oczywiście 
w tej sprawie Kurdowie wypowiadaliby 
się w referendum. Po dziesiątkach lat 
dramatycznej historii udało się pokazać 
światu, że mimo różnorodności Kurdowie 
potrafią odbudować kraj i żyć w pokoju, 
harmonii oraz przyjaźni między sobą i ze 
wszystkimi sąsiadami w regionie – nawet 
z Turcją, z którą obecnie łączą ich bardzo 
dobre stosunki polityczne i gospodarcze.

Warto podkreślić, że niezależnie od tego, kto 
jest winny obecnej sytuacji, Rząd Regionalny 
Kurdystanu udziela pomocy humanitarnej 

wszystkim uchodźcom - z Mosulu, innych 
regionów Iraku, jak i tym, którzy wcześniej 
przybyli z Syrii, niezależnie od wyznania  
i narodowości. Szczególnie tragiczne są 
losy chrześcijańskiej społeczności z Mosulu  
i okolic. Została ona poddana najcięższym 
od lat represjom ze strony ugrupowań terro-
rystycznych, co zmusiło ją do pozostawienia 
dobytku, natychmiastowego opuszczenia 
swoich domostw i ucieczki do Regionu 
Kurdystanu. Obecnie na 5 milionów miesz-
kańców Kurdystanu Irackiego, w regionie 
przebywa ponad milion dwieście tysięcy 
uchodźców. Rząd Regionalny Kurdystanu 
podjął natychmiastowe działania na rzecz 
poprawy sytuacji uciekinierów, którym 
stara się zapewnić schronienie, wyżywienie 
i opiekę medyczną.

W kwestii militarnej kurdyjskie wojsko 
Peshmerga było zmuszone wypełnić próżnię, 
którą pozostawiło uciekające przed ofensywą 
ISIL wojsko irackie. Władze w Erbilu starają 
się zapewnić bezpieczeństwo wszystkim 
Kurdom i innym mniejszościom na ziemiach 
Kurdystanu Irackiego, także na terenach 
poza administracją Rządu Regionalnego 
Kurdystanu. Udało się zaprowadzić tam 
porządek i nie dopuścić do przeniknięcia 
ISIL. Natomiast premier Nechirvan Barzani 
zdecydowanie oświadczył, że Peshmerga 
nie będzie przelewać krwi za błędy Bagdadu  
i nie weźmie udziału w odbijaniu Mosulu. W 
samym Regionie Kurdystanu od wybuchu 
rebelii nic się nie zmieniło. Nie ma aktów 
terroru i panuje zupełny spokój.

Obecnie, w wyniku uzgodnień wszyst-
kich kurdyjskich sił politycznych, władze 
Kurdystanu Irackiego postanowiły działać 

dwutorowo. Z jednej strony będą konty-
nuować swoje uczestnictwo w procesie 
politycznym Iraku i dążą do utworzenia 
nowego rządu, który zapewniłby zgodę 
narodową, działałby w oparciu o poszano-
wanie praw konstytucyjnych i w szybkim 
tempie zacząłby zapewniać najważniejsze 
potrzeby irackim obywatelom – bezpie-
czeństwo, praworządność, godne warunki 
życiowe, walkę z bezrobociem, opiekę 
medyczną. Z drugiej strony Parlament 
Kurdystanu rozpoczął proces przygoto-
wawczy do przeprowadzenia referendum, 
które pozwoli ustalić, czy Kurdowie pragną 
niepodległości, czy też może dalszego życia 
w ramach Iraku. Prezydent Masoud Barzani 
stanowczo podkreślił, że decydujący głos 
w tej sprawie należy tylko i wyłącznie do 
narodu kurdyjskiego, który podejmie decyzję 
w referendum. Zaznaczył, że Kurdowie 
nie będą już w tej kwestii nikogo pytać  
o pozwolenie. 

Ziyad Raoof

Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu 
w Polsce. Współzałożyciel  Kurdyjskiego 
Centrum Informacji i Dokumentacji. 
Członek Rady Muzeum Narodowego 
w Krakowie, członek Zarządu Fundacji 
Międzynarodowego Centrum Kultury oraz 
Fundacji Zdrowia Dziecka. Laureat wielu 
nagród m.in Mecenas Kultury Krakowa  
w 2002 roku i medal Prezydenta Krakowa 
„Honoris Gratia”  (2011 rok). 

W zamieszkałym przez 5 milionów ludzi Regionie Kurdystanu przebywa już 1,2 miliona uchodźców”
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Cytadela przez tysiąclecia stanowiła 
istotny punkt na mapie starożytnego 
Bliskiego Wschodu, będąc częścią 

Traktu Królewskiego perskiej dynastii 
Achemenidów, następnie stolicą Królestwa 
Adiabene, by w VII wieku zostać częścią 
arabskiego kalifatu. I choć wspominał  
o niej sumeryjski król Shulgi już około 
II tysiąclecia p.n.e., naukowcy twier-
dzą, że istniała ona znacznie wcześniej.  
To czyni ją najdłużej (nieprzerwanie!) 
zamieszkaną osadą na świecie. Dziś 
jest rekonstruowana z funduszy Rządu 
Regionalnego Kurdystanu w ramach 
planu Wysokiej Komisji ds. Rewitalizacji 
Cytadeli w Erbilu (HCECR), która 
podjęła skuteczne działania na rzecz 
wpisania budowli na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  
W ramach europejskiej trasy promującej 
Cytadelę, 8 maja HCECR odwiedziła 
Międzynarodowe Centrum Kultury  
w Krakowie. We współpracy z Biurem 
Pełnomocnika Rządu Regionalnego 
Kurdystanu zorganizowano w Polsce 
wykład oraz wystawę fotograficzną 
„Cytadela w Erbilu - historia i dziedzictwo”. 

Cytadela, usytuowana pomiędzy dwoma 
odnóżami rzeki Tygrys, jest symbolem 
stolicy Regionu Kurdystanu. Region 
ten, obejmujący trzy irackie prowincje, 
nazywany jest przez Kurdów „Bashur”, 
czyli południowy Kurdystan. To jedynie 
część krainy geograficznej, jaką jest 
Kurdystan, rozciągający się od ujścia 
Eufratu w Turcji przez północne kresy 
Syrii i Iraku aż po irańskie góry Zagros. 
W istocie ciężko jest określić dokładne 
granice, gdyż Kurdowie pozostają narodem 
bez państwa. Choć naukowcy zgadzają 
się co do ich indoeuropejskich korzeni, 
precyzyjne określenie pochodzenia kur-
dyjskich przodków wciąż stanowi nie lada 
wyzwanie dla historyków, archeologów 
oraz lingwistów.
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Lista Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO w czerwcu wzbogaciła się o nową pozycję – Cytadelę  

w Erbilu, stolicy Kurdystanu irackiego. Wieloletnie starania Rządu Regionalnego Kurdystanu 

zakończyły się sukcesem.

Tekst: Martyna Wujas
Zdjęcia: Archiwum Biura Pełnomocnika Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce / www.krg.org

Cytadela w Erbilu 
– renesans antycznej budowli



Region Kurdystanu jest oazą spokoju  
i tolerancji na wstrząsanym niepokojami  

Bliskim Wschodzie. 
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Projekt rewitalizacji obiektu rozpo-
czął się w 2008 roku we współpracy  
z UNESCO. Ma na celu przywrócenie 
Cytadeli wyglądu z czasów świetności 
oraz nadanie roli regionalnego centrum 
kulturalnego. Władze w Erbilu zdają się 
dostrzegać jej znaczenie w postępującym 
rozwoju Regionu Kurdystanu, gdyż 
prace rekonstrukcyjne prowadzone są 
niezwykle intensywnie. Jeszcze w 2006 
roku Cytadela zamieszkana była przez 
przesiedleńców oraz najbiedniejszych 
mieszkańców miasta. Dziś w odrestau-
rowanych budynkach swoje siedziby 
mają: Kurdyjskie Muzeum Tekstyliów 
oraz Kulturalne Centrum Cytadeli.

Intensywne badania archeologiczne, 
będące częścią projektu, mogą przynieść 
bezcenne informacje zarówno dla bada-
czy, jak i samego narodu kurdyjskiego. 
Cytadela wzniesiona jest bowiem na 
charakterystycznym dla tamtejszych 
cywilizacji trzydziestometrowym tallu 
– wysokim pagórku, który powstawał 
poprzez wielokrotne nadbudowy-
wanie kolejnych warstw osady przez 

zdobywające ją ludy. Choć większość  
z 350 znajdujących się tam domów pocho-
dzi z okresu Imperium Osmańskiego,  
w swych fundamentach przechowują one 
pozostałości ze znacznie wcześniejszych 
okresów. Nierzadko budowle nakładają 
się na siebie, tworząc zawiły labirynt 
wąskich ścieżek. Aleja zbudowana  
w 1958 roku, prowadząca od Wielkiej 
Bramy na południu, po Bramę Ahmedi 
na północy, przecina Cytadelę na pół, 
dzieląc wiele posiadłości niegdysiej-
szych notabli. Nietknięty pozostał 
jednak Wielki Meczet, zwany również 
Meczetem Mułły Effendi’ego, oraz 
publiczna łaźnia „Hammam”. Dzięki 
pierścieniowi wysokich, przylegających 
do siebie zabudowań oraz historycz-
nych bram Cytadela zyskuje charakter 
obronny. Nic dziwnego, że była jedną 
z twierdz Dariusza III podczas walk  
z Aleksandrem Wielkim. Dziś, ponad 
2 tysiąclecia później, wzgórze staje się 
światowej klasy zabytkiem. 

Wpisanie Cytadeli na listę UNESCO jest 
poważnym krokiem w stronę rozwoju 

turystyki w regionie, którego potencjał 
wciąż jest Europejczykom nieznany. 
Prężnie rozwijające się kurdyjskie 
miasta, z Erbilem na czele, walczą  
o uwagę podróżników. Promocja 
bogatego dziedzictwa kulturowego 
oraz imponujących pomników przy-
rody takich jak Kanion Rawanduz 
zdaje się przynosić zamierzony efekt. 
Region Kurdystanu jest oazą spokoju  
i tolerancji na wstrząsanym niepoko-
jami Bliskim Wschodzie. Kurdyjskie 
zabytki mogą więc wkrótce stać się 
obowiązkowym punktem wycieczek 
w tej części świata.

Mieszkańcy miasta zwykli nazywać 
Cytadelę „koroną Erbilu”. Antyczna  
i intrygująca, niewątpliwe zasługuje na 
skrupulatne poznanie oraz pieczołowitą 
rekonstrukcję. Kurdowie mają pełne 
prawo oczekiwać, iż za swój renesans 
odwdzięczy się ona setkami turystów 
odwiedzających najdłużej nieprzerwanie 
zamieszkaną osadę na świecie – bo  
w jednym z domów Cytadeli nadal 
ktoś mieszka…
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ROZDZIAŁ | TYTUŁ

facebook.com/instytutdibimilano

Z TYM KUPONEM 20% ZNIŻKI

na zabiegi pielęgnacyjne, medycyne estetyczna

oraz bony podarunkowe.

Rabat nie łączy się z promocjami.

Kupon można zrealizować

do 30.12.2014r.

Instytut DIBI MILANO
Galeria Panorama

Al. Witosa 31,
1 piętro, lokal 111 B
Tel : (22) 22 53 093

Innowacyjne zabiegi anty-anging
dostępne już w Polsce!

Pierwszy w Polsce
Instytut medycyny estetycznej i urody

pod szyldem włoskiej marki DIBI MILANO

Naturalny kolagen
Kwas hialuronowy w każdym zabiegu

Najskuteczniejsze sposoby leczenia cellulitu
Wysoce rozwinięta medycyna estetyczna

Bezpieczny lifting
Dyskrecja i indywidualne podejście do Klienta

Włoski design i atmosfera
Konkurencyjne ceny

Specjalne eventy dla Klientów

Uszczęśliwiliśmy już wiele Kobiet
Przekonaj się i Ty!

www.cosmofoto.pl



Tekst: Michał Markowski

Azja 
w natarciu!

         Od razu musimy zaznaczyć, że fakt, iż ludzie w Azji żyją długo i trzymają się nieźle, wspaniale 

podnosi opinie o magicznym wprost wpływie ich żywności na zdrowie ludzi. Czy trzeba lepszej reklamy, 

by europejczycy znudzeni tradycyjną kuchnią sięgnęli po orientalne jedzonko?

Foods of Asia robi karierę w świecie. 
Nie dziwmy się, że furorę robią nie 
tylko nieznane smaki mięs, ryb, czy 

słodkości z Azji, ale i nawet przebogate  
w białko i witaminy mleko sojowe, tofu, 
natto, rośliny strączkowe! Zawierają natu-
ralne fitoestrogeny, zbawienne dla zdrowia 
i urody. A poza tym trendy i nowości  
w produkcji artykułów spożywczych, ich 
opłacalność dla firm i klienta pozwalają 
sądzić, iż rzeczywiście modna dziś Azja 
podbije świat. Czując gorący oddech 
konkurencji azjatyccy producenci zabiegają  
o odbiorców szczególnie. To dla nas 
bardzo dobrze! Mamy do czynienia  
z produktami pochodzącymi z upraw 
kontrolowanych, eksportowanych według 
zasad i norm europejskich, opisanych 
i rzetelnie oznaczanych, śmiałych  
i kolorowych w kształcie opakowań.  
To przecież także ważne i niezbędne na 
dzisiejszym rynku.  A wybór smacznych 
dań może przyprawić o zawrót głowy! 
W dodatku eksporterzy z orientalnych 
lądów rzeczywiście dbają o produkcję” 
na wynos”. Już dawno przeminęły czasy, 
gdy obawiano się jakichś fantastycz-
nych chorób przenoszonych w foliach  
z Tajlandii, Chin czy Indonezji. Wręcz 

przeciwnie, rodacy! Dla przykładu, 
rozwój i prowadzenie sieci handlowych 
Versus niejednokrotnie przewyższa, 
jakością proponowanych dań wyroby 
naszych producentów. Dzieje się tak, 
dlatego, że w Azjatyckim świecie już 
zakorzeniło się przekonanie i pewność, 
iż nie można na kontynencie sprzedawać 
byle, czego. Nie tylko smak, ale i forma 
jest istotna, zachęcająca, nowoczesna. 
Jednocześnie mamy wciąż poszerzające się 
„menu”, niespotykane u nas, egzotyczne  
w smaku i zapachu. No, czyli oryginal-
ność, kusząca tajemnica…To nieprawda, 
że owoc zakazany smakuje najlepiej. 
Najlepiej smakuje owoc…nieznany!

        Znudzeni wołowiną z rusztu i banalnym 
schabowym sięgniemy po żywność 
„nową i nieznaną” z zapałem. I może 
z czasem przyzwyczaimy się i do tego, 
że dajmy na to chilli oznaczone, jako 
średnio łagodne w smaku wypala nam 
gardło piekąc niemiłosiernie. Obcując 
coraz częściej z produktami z Azji, 
zaczniemy rozpoznawać oznaczenia, 
polubimy ten aromat, zaczniemy domagać 
się tego smaku! To się nazywa podbijać 
rynek! Azja to nie tylko oryginalność 

krajobrazu, odmienność kulturowa, 
filozofia zapierająca dech, ale jak się 
okazuje także zdrowa żywność. Właśnie 
postawienie na wartości zdrowotnie jest 
najistotniejszym trendem ich eksportu. 
Chyba zrozumieli, że tym modnym hasłem 
można podbić Europę a w tym i Polskę. 

Ale nie o reklamiarskie hasła przecież-
chodzi, lecz o sprawdzalną przyjemność 
jedzenia tego, co sycąc działa kojąco  
i wspomaga nasz organizm. Tak, więc 
sięgnijmy po owe nieznane, kuszą-
ce żarełko z pełną świadomością,  
że sprzyjamy sobie! Ech, nie tylko badacze  
i odkrywcy, ale i zwykli zjadacze chleba 
powinni dla urozmaicenia i wzbogacenia 
życia sięgnąć po grzyby Shitake, pastę 
Hatcho, rybne curry Meen, bulion  
z chińskimi pierożkami, krewetki w liściach 
bananowca. Wybór jest wielki. Szał orien-
talny naciera! Można to zawsze  spraw-
dzić na corocznych majowych targach  
w Bangkoku, jak zwykle oszałamiającym 
przeglądzie dokonań eksportowych  
w żywności THAIFEX-World of Food 
Asia. Kto nie wybiera się aż tak daleko, 
może zawsze odwiedzić Azję w niejednym 
polskim sklepie… tuż obok.

Law Business Quality  |  Sierpień 2014 Sierpień 2014  |  Law Business Quality 92 93

MAGAZYN LUDZI SUKCESUŚWIAT | AZJA W NATARCIU



Moda na lofty zagościła w Polsce 
całkiem niedawno. Mimo,  
że większość jest dopiero  

w trakcie realizacji,  
to, jak pokazują prowadzone 

inwestycje, urok 
poprzemysłowych obiektów 

podbija serca wielu Polaków.

Tekst: Magdalena Zdrenka / Vigo Studio
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Centrum Praskie Koneser w Warszawie



Wszystkiemu winni artyści 
Wszystko rozpoczęło się w Stanach Zjednoczonych, 
kiedy to w latach 50. XX wieku gwałtownie rosło 
zapotrzebowanie na tanie metraże przeznaczone do 
pracy i mieszkania. Taki sposób funkcjonowania 
przypadł do gustu przede wszystkim artystom. 
Opuszczone obiekty poprzemysłowe, dzięki 
ogromnym, dobrze doświetlonym przestrzeniom, 
idealnie nadawały się nie tylko do zamieszkania, 
ale i do stworzenia pracowni artystycznej czy studia 
filmowego. O czym dość szybko przekonał się 
między innymi twórca Fluxusu, George Maciunas. 
To właśnie jazzmani, performerzy, plastycy z 
pełnej żeliwnych konstrukcji dawnej nowojorskiej 
fabrycznej dzielnicy Soho, stworzyli jedno z 
najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania 
na świecie. Powstałe na dużych powierzchniach 
prowizoryczne lofty zmodernizowano w latach 
70. i 80. XX wieku. Obecnie mieszkania te należą 
do najdroższych w Nowym Jorku. Od lat 80. 
Soho przeszło kilkakrotnie proces gentryfikacji,  
a nowa generacja artystów i intelektualistów, 
wnosząc nowy kapitał, znacznie podniosła poziom 

socjalno-ekonomiczny dzielnicy. Dzięki czemu 
dziś uznawana jest ona za synonim amerykańskiej 
awangardy i luksusu.

Z magazynu do mieszkania
Z czasem moda na mieszkanie w industrialnej 
przestrzeni rozpowszechniła się również w Europie. 
Pierwsze europejskie lofty powstały pod koniec 
lat 60. w Londynie, na terenie opuszczonych 
magazynów portowych zasiedlanych wówczas 
przez tak zwaną podejrzaną ludność z marginesu. 
Widząc ogromny potencjał w pofabrycznych 

przestrzeniach, właściciele tych coraz bardziej 
niszczejących obiektów zaczęli wynajmować je 
grupom artystycznym. Od tego momentu kojarzone 
jedynie z biedą hale i magazyny, po niewielkich 
przeróbkach i odpowiednich adaptacjach, zaczęły 
przeobrażać się w ekskluzywne mieszkania  
i biura typu loft, szybko znajdując aprobatę także 
w innych częściach Europy – Londynie, Paryżu, 
Lizbonie czy Mediolanie. 

Adaptacja starej lampiarni 
W przypadku Polski, historia pierwszych loftów 
ma niespełna 10 lat, a idealnym miejscem do ich 
rozwoju okazały się miasta i obiekty Górnego 
Śląska. To tam powstały pierwsze tego typu 
realizacje, jak chociażby wielokrotnie nagradzany 
w konkursach architektonicznych 200 metrowy 
„Bolko Loft” według projektu Przemo Łukasika 
z MedusaGroup, uznany za jeden z 20 najcie-
kawszych realizacji architektonicznych w Polsce 
po 1989 roku. Nazwa loftu nie jest tu dziełem 
przypadku i nawiązuje do szybu „Bolko”, który 
góruje nad okolicą. 

„Bolko-Loft” to adaptacja starej lampiarni na terenie 
Zakładów Górniczo-Hutniczych „Orzeł Biały”  
w Bytomiu, gdzie obecnie wraz z żoną i dwójką dzieci 
mieszka architekt. Ingerencja w zastaną materię, 
gównie ze względu na koszty, była tu minimalna. 
Pozostawiono elementy konstrukcji stalowych  
i betonowe stropy. Również nowe elementy, takie 
jak podłogi zwylewki cementowej czy parkiety 
przemysłowe, nawiązują do estetyki typowo 
przemysłowej.

Na terenie dawnej fabryki papieru 
Ciekawą propozycją do zamieszkania utrzymaną 
w pofabrycznym klimacie jest, powstająca na 
terenach dawnych wrocławskich zakładów papier-
niczych, inwestycja „Nowa Papiernia”, łącząca  
w sobie zarówno propozycje typu loft, jak i softloft, 
czyli nowe lokale utrzymane w konwencji loftów, 
niekoniecznie posiadające podstawowe cechy 
typowego pofabrycznego wnętrza. – Projekt „Nowej 
Papierni” opracowywaliśmy w taki sposób, aby 
zachować unikalny charakter budynków z XIX 
wieku i jak najwięcej elementów z tamtej epoki. 
Zatem tam, gdzie tylko możemy, pozostawiamy 
oryginalne materiały – tłumaczy Denis Klein, prezes 
firmy Red Development Sp. z o.o. i dodaje: – Cały 
szkielet z czerwonej cegły zarówno w pierwszym, 
jak i drugim budynku został zachowany. Stropy 
w mieszkaniach, ściany na klatkach schodowych  
również są z wiekowej cegły, którą będziemy tylko 

czyścili. Nowe natomiast są ścianki działowe, które 
wyznaczają granice poszczególnych mieszkań  
i pomieszczeń. Podobnie jak nadbudówka,  
a także garaże i tarasy na parterze. Zachowanie 
dawnego charakteru jest niezwykle ważne również 
dla przyszłych mieszkańców „Nowej Papierni”. 
Naszym klientom podoba się surowość wnętrz.  
W wielu przypadkach nie zamierzają oni tynkować 
ani ścian, ani stropów. 

Inwestorzy kuszą ceną
Jak pokazują analizy rynku, zainteresowanie  
mieszkaniem wśród pofabrycznych budynków  
z każdym rokiem w naszym kraju wzrasta zarówno 
wśród potencjalnych klientów, jak i potencjalnych 
inwestorów. Wpłynęło to ożywczo na wzrost ich 
cen, które ze względu na wysoki standard, co 
prawda przekroczyły średnią rynkową, jednak 
w dalszym ciągu bywają dostępne w całkiem 
przystępnej cenie. Przykładem może być tu wspo-
mniana wcześniej wrocławska inwestycja „Nowa 
Papiernia”. – Do naszego biura przychodzi coraz 
więcej osób, którym zależy na najlepszej jakości 
i na wysokich mieszkaniach, w których poczują 
wolną przestrzeń. Niekoniecznie szukają loftów, 
ale chcą zamieszkać w bardziej przestronnych 
wnętrzach niż te, które oferuje im dzisiejszy 
rynek nieruchomości. Potwierdzają to wyniki 
sprzedaży. W obu budynkach „Nowej Papierni” 
sprzedaliśmy już 80% loftów, a w budynku New 
Line już 30% mieszkań inspirowanych loftami 
– podkreśla Ewa Piechota, menedżer sprzedaży 
„Nowej Papierni”.

Loftomania dotarła do stolicy
Zainteresowanie poprzemysłowymi inwestycjami 
możemy zaobserwować nie tylko na terenie 
Śląska, a kolejne projekty loftów pojawiają się  
w naszym kraju jak przysłowiowe grzyby po desz-
czu. „U Scheiblera” w Łodzi, „Lofty de Girarda” 
w Żyrardowie, „City Park” w Poznaniu, Zakłady 
Włókiennicze w Zielonej Górze, „Merilana”  
w Bielsku-Białej, dawny browar w Siemianowicach 
Śląskich, „Lofty w Młynie” w Krakowie czy dawne 
koszary wojskowe w Kołobrzegu są tego najlep-
szym potwierdzeniem. Moda na lofty opanowała 
także stolicę. Na warszawskiej Pradze, w miejscu, 
gdzie u schyłku XIX wieku powołano do życia 
Warszawską Fabrykę Rektyfikacji Spirytusu, 
powstaje Centrum Praskie Koneser. Wewnątrz 
zamkniętego kompleksu znajdą się typowe dla 
współczesnej przestrzeni miejskiej obiekty: 
mieszkania, budynki biurowe, galerie, pasaż 
handlowy renomowanych marek, restauracje  

i kawiarnie. Przez lata dawna fabryka była potentatem  
w swojej branży. To tu produkowano znane i lubiane 
do dziś gatunki wódek: Wyborową, Luksusową, 
Żubrówkę, Siwuchę. Niestety czasy świetności 
fabryki przeminęły. Jednak śladem, który po 
nich pozostał, są – oprócz wyżej wymienionych 
trunków – unikalne zabudowania w kwartale 
ulic Ząbkowskiej, Markowskiej, Białostockiej  
i Nieporęckiej. – Naszym celem jest dbanie  
o genius loci tego miejsca: podkreślenie walorów 
historii i autentyczności zabytkowej tkanki,  
a jednocześnie dostarczenie nowoczesnej infra-
struktury do mieszkania, pracy czy spędzania 
czasu wolnego – przyznaje Rafał Szczepański, 
wiceprezes BBI Development S.A. 

W Centrum Praskim Koneser docelowo powstaną 
342 lokale mieszkalne o powierzchni od 36 do 170 
m2 – zlokalizowane w zaadaptowanych wnętrzach 
pofabrycznych lofty oraz inspirowane motywami 
industrialnymi softlofty. Ceny mieszkań wahają 
się  tu od 8 do 13 tys. złotych za m2. Poza miesz-
kaniami, w historycznym budynku Kordegardy, 
na 22 tys. m2 powstaną przestrzenie biurowe 
klasy A i B+ . Natomiast na terenie dawnych 
budynków Magazynu Spirytusów wybudowane 
zostaną lokale handlowe i usługowe, restauracje  
i klimatyczne kawiarnie, których łączna powierzch-
nia to także 22 tys m2. Niewątpliwie dużym 
plusem owej inwestycji jest jej lokalizacja – kilka 
minut od centrum Warszawy – oraz charakter 
miejsca. – Nasza inwestycja to modelowy przy-
kład przestrzeni określanej mianem mixed-use. 
Integruje ona funkcje: mieszkaniową, handlową, 
biznesową i kulturalną. To miejsce, gdzie duch 

Centrum Praskie Koneser we Wrocławiu

Nowa Papiernia we Wrocławiu ( wizualizacja) 
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starej Pragi przenika jej nowoczesne, wielko-
miejskie oblicze – dodaje prezes. Zakończenie 
budowy budynku Wytwórni, w której znajdą się 
softlofty, planowane jest na rok 2015, natomiast 
Centrum Handlowo-Biurowe zostanie zakończone 
w 2017 roku.

Stereotypom na przekór – restauracja  
w loftowym klimacie
Okazuje się, że loft to nie tylko przyjemne miejsce do 
zamieszkania. To także ciekawy pomysł  na stworze-
nie hotelowych apartamentów czy restauracji, czego 
najlepszym przykładem są „Apartamenty Toruń”  
i klimatyczna restauracja „Chleb i Wino”usytuowana 
na toruńskim Starym Rynku, urządzona w typowo 
loftowym stylu. – Serwując dania kuchni europejskiej 
z delikatną nutką kuchni włoskiej, staramy się 
pokazać, że współczesny postindustrialny klimat 
wszędzie dobrze wygląda, nawet w kamienicy,  
a przy okazji chcemy przełamać odwieczny  
stereotyp Torunia, postrzeganego jako gotycki 

gród Kopernika pełen słodkich pierników – dodaje 
Andrzej Wójcik, współwłaściciel restauracji.

Pod czujnym okiem konserwatora
Realizacja loftów to dla deweloperów z jednej 
strony prestiż, z drugiej zaś bardzo skompli-
kowany, często wieloletni proces powstawania 
poszczególnych etapów. Decydując się na tego typu 
inwestycję, trzeba mieć na uwadze równocześnie 
wiele aspektów: budżet, komfort przyszłych 
mieszkańców, terminy, przepisy bezpieczeństwa, 
a wszystko ściśle według zaleceń konserwatora 
zabytków. Niestety nie wszystkie postindustrialne 

przedsięwzięcia w Polsce potrafią sprostać tym 
zadaniom. Coraz częściej na stronach dewelo-
perów, którzy jeszcze do niedawna zapraszali 
do skorzystania z ich oferty, możemy przeczytać  
o zawieszeniu działań i niedokończonej realizacji. 
Powód? Najczęściej ten sam. Brak funduszy na 
sfinalizowanie inwestycji i ogłoszenie upadłości. 
Na szczęście, jak pokazują powyższe przykłady, 
wiele ciekawych loftów i softloftów ma się całkiem 
nieźle, a zamieszkanie  lub urządzenie biura czy 
restauracji w pofabrycznym klimacie jest w Polsce 
nie tylko modne, ale i jak najbardziej możliwe,  
w dodatku w całkiem przystępnej cenie.

Artyści o loftach
Jako, że popularyzację pofabrycznych przestrzeni  
i adaptację ich do celów mieszkalnych zawdzię-
czamy głównie artystom, przygotowując ten 
artykuł, postanowiłam zapytać kilku znanych 
osób, czy loft to dobra przestrzeń dla artystów i 
czy chcieliby w takiej pracować lub zamieszkać? 
Oto, co odpowiedzieli:

Marcin Kwaśny, aktor: 
Dla tych, którzy nie cierpią na agorafobię i lubią 
industrializm – na pewno. Przestrzeń loftu stwarza 
duże pole dla artystycznej wyobraźni i może dawać 
okazję do wymyślnych i oryginalnych aranżacji, 
choć z drugiej strony często takie przestrzenie są 
surowe, mniej uduchowione. Dominuje w nich 
cegła, kamień, szkło lub stal, rzadko drewno czy 
wiklina. Lofty do przytulnych przestrzeni raczej 
nie należą, ale też mają swoją własną pofabryczną 
poetykę.

Andrzej Pągowski, plakacista: 
Polskie lofty nieco odbiegają od tych, które miałem 
okazję widzieć w Nowym Jorku. U nas trudno 
mówić o adaptacji pofabrycznych budynków przez 
samych artystów, jak to miało miejsce dawniej  
w Nowym Jorku czy Londynie, a ostateczny 
kształt takich inwestycji, podobnie jak cena, 
zależą przede wszystkim od dewelopera. Poza tym 
ze względu na swoją specyfikę – dużej, otwartej 
przestrzeni – lofty są raczej dobrym miejscem 
do pracy niż do zamieszkania, zwłaszcza dla 
rodziny z dziećmi.

Krystyna Mazurówna, tancerka: 
Zamiast zamkniętych kilku pomieszczeń, ludzie 
o gustach współczesnych, głównie zresztą artyści, 
wolą żyć bez ograniczeń, czuć się wolni i mieszkać  
w jednej, otwartej przestrzeni, gdzie równie 
dobrze się przygotowuje jedzenie, śpi, przyjmuje 

gości, jednym słowem – żyje. Ja sama mam od 
kilku lat taki loft w domu, w środeczku Paryża, 
Posiadam jeszcze kilka innych mieszkań,  jednak 
moim ulubionym miejscem jest właśnie ten loft, 
ponad stumetrowa przestrzeń na parterze z dru-
gim poziomem mieszkalnym jeszcze niżej, czyli 
tak zwany souplex, w odróżnieniu o  douplexu, 
który oznacza przestrzeń mieszkalną z drugim 
poziomem wyżej. Jedynymi przestrzeniami 
oddzielonymi ściankami w moim lofcie są toaleta, 
łazienka z umywalką i prysznicem, nawet wanna 
jest na środku przestrzeni mieszkalnej, tak jak  
i część kuchenna z barem, czyli tak zwana kuch-
nia amerykańska. Wielkie łóżko z baldachimem 
można odgrodzić zasłonami, przy wannie też stoi 
parawanik na wypadek, gdyby ktoś chciał odse-
parować się częściowo od reszty. Cztery wielkie 
okna, które oczywiście można całkowicie zasłonić,  
dostarczają światła z zewnątrz, z ogródka, gdzie 
stoliki z krzesełkami, a także wygodna ogrodowa  
leżanka pozwalają wypić kawę czy kieliszek wina. 
No i zapalić papierosa, bo oczywiście palenie 
wewnątrz mieszkań jest zabronione. W moim lofcie 
występuje pewien podział miejsca – przy barze 
jest osiem stołków, obok wielka, czarna lodówka 
amerykańska, a nieco dalej wygodna kanapa, 
miękki, czerwony fotel i czarny leżako-fotel Le 
Corbusier’a naprzeciw odbiornika telewizyjnego. 
Część sypialniana, oprócz szerokiego łóżka, to 
jeszcze jeden fotel, tym razem biały, w formie 
złączonych dwóch stóp (to właściwie rzeźba, 
dzieło sztuki użytkowej, fotel ten jest trochę za 
obszerny dla jednej osoby, a trochę za ciasny dla 
dwóch, czyli używany jest na ogół przez parę 
zakochanych, ja nazywam go fotelem na półtorej 
osoby...). Szereg różnych lamp i lampek można 
włączyć i wyłączyć jednym wspólnym kontaktem, 
a pod łóżkiem wije się ozdobny papierowy wąż 
świetlny i tylko indywidualne lampki do czytania 
wkomponowane w łoże są w miarę tradycjonalne. 
Kolorystyka całego wnętrza jest w tonach czerwieni 
i fioletu, przestrzeń położona niżej jest wściekle 
żółta, łazienka czerwona (włącznie z kafelkami 
na całym suficie) a toaleta różowiutka, wybita 
tapetą w rolki papieru toaletowego, którego 
liczne zapasy są ustawione w czterech stojakach 
i zwieszają się ze ścian i sufitu. Loft usytuowany 
jest na parterze. Ja zajmuję mieszkanie na pierw-
szym piętrze, o identycznej powierzchni,  ale 
bardziej tradycjonalne, składające się z salonu 
połączonego z kuchnią amerykańską,  pokoju 
gościnnego, sypialni, łazienki i dwóch tarasów. 
Loft wynajmuję licznym turystom na krótkie, 
kilkudniowe pobyty i zawsze pierwszym słowem 

wypowiadanym przez moich gości z całego świata 
po otwarciu drzwi jest „WOW!!!”   

Wojciech Kalarus, aktor: 
Czasem myślę, że jeśli miałbym gdzieś jeszcze 
zamieszkać, zanim zamieszkam w domu przy lesie 
z ogromnym polem na wzgórzu, to byłby to 120 
metrowy loft. Urządzony pomiędzy Watykanem 
a warsztatem mojego Dziadka. Nowoczesność 
i romantyczne ciepło tradycyjnego wnętrza. 
Wszystko po mojemu. Żadnych projektantów. 
Jedynie konsultacja.

Restauracja Chleb i Wino w Toruniu.
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W czym tkwi 
tajemnica sukcesu 

– stworzenia 
dobrego wnętrza?

Co należy zrobić, aby przybliżyć się do 
osiągnięcia obranego celu? Czy wnętrze 
– jego kształt, forma, oświetlenie lub 
barwa – mają wpływ na nasze postrze-
ganie świata i codziennych problemów? 
Rozważając ten temat, nie ma znaczenia 
czy prowadzisz dużą, czy niewielką firmę. 
Nieistotne jest też czy jesteś właścicie-
lem biura, restauracji, pensjonatu, czy 
lokalnego sklepu. Tajemnica sukcesu 
tkwi w umiejętnym oddziaływaniu na 
emocje i zmysły osób przebywających 
w danym miejscu.

Elastyczność  
i indywidualizm

We wnętrzach prywatnych, ale także  
w przestrzeniach publicznych i w biurach 
ważną rolę odgrywa elastyczność i indy-
widualizm. Wnętrza i ich wystrój powinny 
posiadać właściwości pozwalające na ich 
przemianę i szybkie dostosowanie do 
nowej sytuacji życiowej, zmieniających 

się potrzeb czy po prostu kolejnych pór 
roku. Dobrze zaprojektowane wnętrze 
nie wymaga drastycznych przemian, aby 
uzyskać w nim nowy, odmienny wygląd. 
Istotnym trendem jest dobrze rozumia-
ny minimalizm. W pomieszczeniach 
przeładowanych nakładają się na siebie 
różne płaszczyzny zmysłów i odczuć. 
Właściwie zaprojektowane pomieszczenie 
powinno dawać poczucie przejrzystości. 
Wówczas wystarczy zastosowanie dodatków  
w innym kolorze i elementów zmiennych, 
które stworzą nową jakość wnętrza. 

Jak to uzyskać? Jakie kroki podjąć? Jedną 
z odpowiedzi na te pytania, jest:

Otwórz się na 
przestrzeń !

W ostatnich latach ugruntowała się ten-
dencja tworzenia we wnętrzach otwartych 
przestrzeni. Wyburzamy ścianki, łączymy 
ze sobą różne pomieszczenia, nie tylko 
kuchnię z salonem, ale także sypialnie z 
łazienkami , salony kąpielowe ze strefą 
domowego relaksu itp. 

Wszyscy doskonale wiemy, że zastoso-
wanie lustrzanej tafli optycznie zwiększa 
powierzchnię pomieszczenia. Problem 
pojawia się przy podjęciu decyzji: gdzie, 

w jakiej formie i jak dużą płaszczyznę 
chcemy pokryć lustrem, aby uzyskać 
najlepszy efekt? W tym właśnie momencie 
nieodzowna jest pomoc projektanta wnętrz, 
który nie tylko zaprojektuje wymarzo-
ne przez nas wnętrze, ale pomoże też  
w podjęciu decyzji. 

Doświadczeni projektanci współpracują 
z firmami wykonawczymi, oferującymi 
kompleksową usługę realizacji projektu. 
Bardzo istotne jest także wsparcie na 
każdym etapie realizacji inwestycji, 
ale przede wszystkim – wykorzystanie 
materiałów najwyższej jakości. Efekt takiej 
współpracy jest wówczas zaskakujący  
i niepowtarzalny!

Szkło – wczoraj, 
dzisiaj i jutro…

Do niedawna szkło był traktowane jedynie 
jako element służący do wypełnienia prze-
strzeni okiennych i wejść do biur, sklepów 
oraz salonów wystawienniczych. Dzisiaj szkło 
stanowi materiał wykończeniowy nie tylko 
we wnętrzach użyteczności publicznej, ale 
także w naszych domach i mieszkaniach. 

Technika przetwarzania szkła pozwoliła 
na jego hartowanie, zbrojenie, a nawet 
gięcie. Transparentność tego materiału 

Tekst: Lidia Bąk
Zdjęcia: Glass Vision, Luxury Art Cinema

Od lat zajmując się projektowaniem i wystrojem wnętrz, wielokrotnie spotykałam się z pytaniem, 

kierowanym  ze strony moich klientów. W czym tkwi tajemnica sukcesu – stworzenia dobrego wnętrza?
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Your new Vision…  

i wszystko 
staje się 
proste !  
Cz.II Otwórz się na przestrzeń



sprawia, iż wykorzystywany jest wszędzie 
tam, gdzie zależy nam na przejrzystości 
wnętrza, pozyskaniu wrażenia prostoty 
i elegancji. Możliwość różnego rodzaju 

wykończenia tafli szklanych otwiera 
nowe szanse przed projektantami oraz 
inwestorami. Szkło stosujemy dzisiaj  
w różnych pomieszczeniach jako element 

o wielu funkcjach zarówno praktycznych, 
jak i estetycznych czy dekoracyjnych. 
Standardowo spotykamy się ze szkłem 
w łazienkach, kuchniach i salonach oraz 

w postaci balustrad, ścianek działowych 
i przesłon. 

Najlepsze światowe marki zaczęły stoso-
wać szkło jako materiał wykończeniowy  
w ekskluzywnych produktach RTV. Już 
dzisiaj możemy zakupić m.in. projektory 
do kin domowych, w których obudowa 
wykonana jest z odpowiednio przygo-
towanego i barwionego szkła najwyż-
szej jakości, co daje tym przedmiotom 
niepowtarzalny design. Zwolennicy 
takiego trendu mogą zdobyć na rynku 
sprzętu nagłaśniającego głośniki wykonane  
z wykorzystaniem najlepszych układów 
scalonych umieszczonych w szklanej 
transparentnej obudowie. Efekt niezwy-
kły i jedyny w swoim rodzaju! Produkt 
doskonale pasujący zarówno do wnętrz 
nowoczesnych, jak i klasycznych!

Wnętrze oddziałuje 
na człowieka

Dzisiaj wiemy już, że wnętrza wpływają 
na ludzi. To oddziaływanie może być 
świadome lub nieświadome. Właściciele 
wielu firm, z pomocą doświadczonych 
audytorów oraz projektantów, odnotowali 
zmianę pewnych tendencji. Zauważono, 
iż współcześnie potrzeby pracowników 
bardzo się zmieniły. Kiedyś najistot-
niejsza była wysokość płacy. Dzisiaj 
pracownicy zarówno w dużych, jak  
i mniejszych firmach czy biurach kładą 
nacisk na inne aspekty m.in. wystrój 
i wyposażenie miejsca pracy. Dlatego 
też istotna staje się możliwość otwarcia 
przestrzeni biurowych i wizualnego 
kontaktu pomiędzy współpracowni-
kami. Efekt taki można osiągnąć za 
pomocą materiału jakim właśnie jest 
szkło – odpowiednio przygotowane, 
pozwalające uzyskać niezwykłe efekty 
z wykorzystaniem najnowszej techniki 
jak np. szklane tafle z możliwością regu-
lowania przejrzystości lub zmatowienia.  

Jednym z pierwszych kroków, które 
poprowadzą Was do Your New Vision, 
jest otwarcie się na  nowe: przestrzenie, 
emocje, wrażliwość i możliwości. 

Autorska Pracownia Architektury Wnętrz i Krajobrazu ARKADA-Lidia Bąk
www.arkada-wnetrzaiogrody.pl   tel: +48 511 76 56 56
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Internetowa galeria sztuki 
BE-ART exclusive 
prezentuje:

Tomasz Czerwiński–
„Inspirację czerpię z Natury”

Szukam tzw. korzeni techniki toczenia 
artystycznego. Ja wciąż czuję pra-
gnienie i potrzebę robienia czegoś  

w tym kierunku. Coś nieustannie mnie do 
tego popycha. Poznaję naprawdę małymi 
krokami świat, który czekał gdzieś tam na 
człowieczka, który wybrał zupełnie inną 
drogę ,który idzie w kierunku prawdziwej, 
mam nadzieję, sztuki ale idzie nie dość 
że pod górkę, to jeszcze tyłem i jakoś 
kwadratowo...”- mówi o sobie Tomasz 
Czerwiński, urodzony w Inowrocławiu, 
a zamieszkały w miejscowości Kołuda 
Wielka.

Dla przeciętnego człowieka hasło” sztuka nowoczesna” zwykle kojarzy się z wideoinstalacjami, 

prowokacyjnymi wystawami, minimalistycznym malarstwem, którego sens trudno odgadnąć. Są jednak 

tacy twórcy, którzy zamiast „artysta”, wolą mówić o sobie „rzemieślnik” i wracając do źródeł sztuki 

wciąż doskonalą swój warsztat. Należy do nich Tomasz Czerwiński.

Tekst: Joanna Bielas

fot. T. Czerwiński
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Artysta posługuje się techniką pirografii 
(zwaną malowaniem ogniem), która 
polega na wypalaniu w drewnie obrazów, 
napisów, zdobień oraz rzadko spotykaną 
techniką tzw. toczenia artystycznego. 
Jest to obróbka skrawania drewna przy 
pomocy dłut, przez niektórych zwanych 
nożami. Tomasz Czerwiński jest jednym 
z zaledwie kilkorga artystów w Polsce, 
który posługuje się tą techniką:

„Jest to moim zdaniem połączenie 
garncarstwa z rzeźbą, ponieważ jak  
w garncarstwie używane jest tzw. koło 
do obracania wytwarzanego przed-
miotu, tak w toczeniu artystycznym 
używana jest tokarka, która obraca 
obrabiany przedmiot, a człowiek 
(artysta) przy pomocy dłuta nieco 
innego jak rzeźbiarz, ale również 
trzymanego w dłoniach, nadaje formę  
i kształt. Ponadto ja staram się uchwycić 
rysunek drewna oraz jego wszelkie 
możliwe pęknięcia i niedoskonałości.”- 
mówi Tomasz Czerwiński.

W praktyce jest to zatem żmudna praca, 
wymagająca rzemieślniczej precyzji, 
benedyktyńskiej cierpliwości i nie 
lada talentu. 

Jako artysta- samouk, zwraca się ku 
etymologii słowa „amator”, pierwotnie 
oznaczającego człowieka, który kocha 
to, czym się zajmuje. Wybierając 
technikę toczenia artystycznego, 
Tomasz Czerwiński zwraca się również  
w stronę starożytnego podejścia do 
sztuki, traktowanej jako rzemiosło, 
mające na celu wiernie odtworzyć 
naturę. Dlatego też materiałem, na 
którym pracuje twórca jest drewno, 
kojarzące się zwykle z ciepłem i dobrą 
energią. Słowa artysty są najlepszym 
potwierdzeniem tej tezy:

„Myślę, że Natura jest najlepszym artystą. 
Tworzy najwspanialsze dzieła sztuki, 
którymi jesteśmy także i my ludzie,  
z tym że jako dzieła sztuki stworzo-
ne przez naturę dostaliśmy jeszcze 
jedno- poczucie tego piękna jako 
chyba jedyne z ‚’dzieł ‚’. Jako ludzie 
potrafimy dostrzec to, co nas otacza 

w taki czy inny sposób postrzegać  
i odczuwać to. Nie ma na świecie czło-
wieka który nigdy nie powiedział czy 
pomyślał:  ‚’Ale to jest piękne’’-  więc 
ja nie staram się o odbiorców bardziej 
chciałbym zwrócić uwagę na to co 
możemy stracić ...”

Nie dajmy się jednak zwieźć tym 
bardzo skromnym słowom Tomasza 
Czerwińskiego. Już pobieżny przegląd 
jego prac pozwala nam wysnuć tezę, 

że twórca w swych działaniach podej-
muje także inteligentną grę z odbiorcą.  
Z odbiorcą, który lubi zabawę skoja-
rzeniami ( dzieło „Kwadratura koła”), 
który lubi odwoływać się do wyobraźni 
(„Wrota”), który rozumie ulotność i prze-
mijanie  („Jesień”). Spotkanie z twórczo-
ścią tego artysty jest więc zaproszeniem 
do świata natury, konceptu rozumianego 
jako inteligentna zabawa z odbiorcą,  
a przede wszystkim do świata artystycznego,  
w którym kluczową rolę odgrywa praca 
i samodoskonalenie. O tym, jak trudne 
to zadanie mówi sam twórca:

„Jeżeli chodzi o mój zawód nie jestem 
artystą z krwi i kości, nie kończyłem 
ASP, jestem kompletnym samoukiem. 
Z zawodu ślusarzem-spawaczem, co 
tylko bardzo pomaga mi w tworzeniu 
moich małych dzieł sztuki. Cała moja 
wiedza na temat tej techniki pochodzi  
z internetu i książek nawet histo-
rycznych. Doszedłem w tych moich 
poszukiwaniach aż do czasów wikin-
gów i tak udało mi się dzięki stronom 
angielskim odtworzyć taką prasta-
rą tokarkę, do tego wykułem sam 
dłuta, ponieważ i zasada działania jak 
dłuta używane do tej metody są inne. 

Najtrudniejszy jednak jest brak czasu 
oraz dobrego sprzętu. Brak kontaktu 
z kimś kto jest naprawdę mistrzem  
w tym, co robię ja, kimś kto pokazałby mi 
coś, czego jeszcze nie umiem, nie wiem. 
Wciąż mam wrażenie że moje dzieła to 
jeszcze nie to, zrobione są nie tak, nie  
w ten sposób, że tym przedmiotom 
zwanych dziełami czegoś brakuje.”

Czy tak jest w istocie? Zamiast rozstrzy-
gać dylematy Tomasza Czerwińskiego, 
lepiej przyjrzeć się jego żmudnym poszu-
kiwaniom artystycznym. Przebyta przez 
niego droga i ciągły głód wiedzy każą 
nam oczekiwać kolejnych wspaniałych 
dzieł tego artysty, który nie daje sobie 
taryfy ulgowej. Tomasz Czerwiński 
należy bowiem do grona twórców, 
którzy nie ustają w poszukiwaniach 
nowych środków wyrazu, a nawet jeśli 
trafią na przeszkody ( takie jak choćby 
sugerowany brak tzw. „Mistrza”), 
zawsze potrafią znaleźć boczną furtkę, 
wymyk, który otwiera kolejne pokłady 
wrażliwości. artystycznej: 

„Po wernisażu wystawy Przygoda  
z pirografią, która odbyła się w ubiegłym 
miesiącu w Bibliotece Miejskiej im. Jana 
Kasprowicza w Inowrocławiu padła 
propozycja prowadzenie zajęć z pirografi  
w Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Inowrocławiu. Odbyło się już jed-
no takie spotkanie. To niezwykłe 
doświadczenie móc pracować z ludźmi 
niepełnosprawnymi w różnym stopniu 
niepełnosprawności. Czy będzie więcej 
takich spotkań- czas pokaże. Po nich 
człowiek zupełnie nabiera szacunku 
do świata i życia...”- mówi autor nie-
zwykłych dzieł.

W czasach, gdy niemal każdy może 
nakręcić filmik, wykonać wideoinstalację 
czy obrazobórczą prowokację, artysta, 
który w swoich dziełach i nierozerwalnie 
z nimi związanej postawie życiowej niesie 
tyle pokory, chęci do udoskonalenia 
swych technik i własnego rozwoju, 
budzi szacunek i podziw.

Podobnie jak Natura, na której wzoruje 
się Tomasz Czerwiński...

Jako artysta - samouk,  zwraca 

się ku etymologii słowa „ama-

tor”, pierwotnie oznaczają-

cego człowieka, który kocha  

to, czym się zajmuje. 
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Pragnąc sposobu na życie, który 
będzie źródłem satysfakcji i niczym 
nieposkromionej radości z wyko-

nywanej pracy, Pani Magda, właścicielka 
marki Fuera odkryła, że to wszystko 
może osiągnąć tworząc biżuterię. Jednak 
nie dowolną… Swoją drogę odnalazła 
w sercu Katalonii. Zawsze pragnęła 
związać się z Barceloną – tu z mężem 
pobrali się, tu wielokrotnie wraca na 
wakacje. To wreszcie Barcelona stała 
się inspiracją wszystkich kolekcji dla 
biżuterii stworzonej przez nią marki. 
Choć Fuerza czerpie również z antycznej 
Grecji oraz słowiańskich korzeni Pani 
Magdy...

„Fuerza oznacza siłę, moc wewnętrzną  
i motywację do działania, odkrywania 
siebie i tworzenie sztuki. Mnie również dała 
siłę do zmiany mojego życia i rozpoczęcia 
zupełnie nowej drogi. Dzięki Fuerza czerpię 
radość z realizacji własnych pasji i niesienia 
przesłania innym kobietom. Fuerza to nie 
tylko obowiązek. To zajęcie, które sprawia, 
że tracę poczucie czasu, wędrując po swoim 
świecie.  I dzięki niej wciąż mogę wracać 
do Katalonii...” – mówi właścicielka  
i projektantka Magdalena Białas.

W swych pracach Pani Magda stawia 
na tworzenie oryginalnej i unikalnej 
biżuterii. Większość modeli to kolekcje 
jednorazowe lub krótkie tak, by każda 
Właścicielka biżuterii Fuerza czuła się 
wyjątkowo i aby dany model wyra-
żał wyłącznie tę kobietę. Inspiracje są 
czerpane z obserwacji życia, z podróży 
oraz osobistych wrażeń wyciągniętych 
z przebywania w Katalonii. 

Wśród projektów możemy znaleźć 
biżuterię z muszli, kamieni naturalnych, 
skóry, ceramiki czy metalu. Znakiem 
rozpoznawczym marki są precyzja  
i dbałość o szczegóły. Wykorzystując 

wyselekcjonowane, naturalne i wysokiej 
jakości materiały łączone za pomocą 
wyrafinowanych technik, marka otrzy-
muje małe dzieła sztuki, które kobieta 
może mieć zawsze przy sobie. Wśród 
kolekcji oferuje szeroką gamę gustownych 
bransoletek, eleganckich naszyjników 
oraz przepięknych kolczyków. Oprawą 
biżuterii jest zawsze niepowtarzalna 
zawieszka Fuerza. 

Biżuterię Fuerza noszą polskie gwiazdy, 
m.in.: Agnieszka Kawiorska, Honorata 
Witańska, Katarzyna Misiewicz-Żurek 
czy Dorota Czaja. Agnieszka Kawiorska 
podkreśla unikalność stylu marki: 
„Biżuteria Fuerza świetnie wpisuje się  
w mój styl, szczególnie lubię bransoletki  
z naturalnych kamieni i kryształków, 
które dodają odrobinę niepowtarzalnego 
sznytu nawet bardzo prostym ubraniom”. 

Honorata Witańska zwraca uwagę na 
„pozytywne wibracje” i uniwersalność 
kolekcji Fuerza: „Kiedy po raz pierwszy 
zetknęłam się z biżuterią Fuerza, od razu 
poczułam, że jest w niej coś wyjątkowego. 
Jest w niej szyk, oryginalność i pasja tych, 
którzy ją tworzą. W jej bogatej ofercie 
zawsze znajdę błyskotkę na każdą okazję, 
od skromnej bransoletki na co dzień, po 
szykowne kryształki na czerwony dywan.
Fuerza jest ze mną codziennie”.  

Fuerza tworzy niepowtarzalne wzory, 
często dostosowane do indywidualnych 
preferencji, tak aby ekspresyjnie wyrazić 
osobowość klientek i podkreślić ich 
wyszukany gust, wytworność i elegancję. 

Biżuteria jest dostępna w sklepie inter-
netowym marki www.fuerza.pl/sklep/,  
eleganckich butikach, showroomach  
i salonach jubilerskich. Fuerzę można 
obejrzeć na www.fuerza.pl oraz Fan Page 
marki www.fb.com/BizuteriaFuerza.

ODKRYJ PIĘKNO I ELEGANCJĘ  
Z MARKĄ „FUERZA”!

„Fuerza” – słowo zaczerpnięte z języka hiszpańskiego – oznacza siłę i wewnętrzną moc.  
Teraz to nie tylko piękno wewnętrzne, ale i zewnętrzne, dzięki biżuterii marki Fuerza rodem z Katalonii.  
Z tą biżuterią poczujesz się Autorką własnej drogi, by czerpać z niej radość, satysfakcję oraz pewność siebie.
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 Budowanie marki to długo-
falowy proces, który w coraz bardziej 
konkurencyjnym otoczeniu rynko-
wym staje się znacznie trudniejszy.  
Tym samym wzrasta także jego zna-
czenie w odniesieniu do MAREK 
LOKALNYCH, które aby przetrwać 
muszą  myśleć globalnie. Przejawia 
się to koniecznością budowania kon-
cepcji rozwoju nie tylko w oparciu  
o marketing bezpośredni, ale także  
o niekonwencjonalne działania aktywi-
zujące sprzedaż, regularne aktywności 
public relations czy też eventy tema-
tyczne i branżowe. Od kilku lat moje 
zainteresowania w zakresie brandingu 
dotyczą przede wszystkim małych  
i średnich  przedsiębiorstw, które poprzez 
swój ogromny potencjał do rozwoju 
umożliwiają kreację i realizację działań 
budowania marki w sposób systematycz-
ny i efektywny. Dzieje się tak dlatego, 
że właściciele są otwarci na rozwój, 
dobór niekonwencjonalnych, ale i ściśle 
spersonalizowanych metod promocji  
i sprzedaży. Mimo, iż ostrożniej wybierają 
proponowane narzędzia marketingu, są  
jednocześnie zdecydowanie bardziej 
skłonni do inwestowania  środków pozy-
skanych z sukcesów wynikających z ich 
wykorzystania. Współpracując z Klientami 
reprezentującymi różne branże  zawsze 
pierwszym krokiem przy rozpoczynaniu 
wspólnych działań rozwoju ich marek 
było określenie mierzalnego i realnego 

PLANU DZIAŁANIA,  CELÓW jakie 
pragną osiągnąć w wyniku realizacji tej 
strategii oraz TARGETU do którego kie-
rują ofertę. Kolejnym, ustalenie narzędzi, 
metod realizacji ustalonego planu oraz co 
najważniejsze LUDZI odpowiedzialnych 
za jego powodzenie. Finalnie jego syste-
matyczna realizacja  i kontrola efektów. 
Niby takie oczywiste, ale wiele właścicieli 
firm z sektora MŚP poprzez fakt, iż są 
SERCEM I MÓZGIEM swojej firmy nie 
ma czasu na kompleksowe i efektywne 
ZARZĄDZANIE firmą. Nie zdając 
sobie sprawy z tego, iż uporządkowanie  
i monitorowanie ustalonej strategii może 
wpłynąć jedynie korzystnie na dalszy roz-
wój biznesu.  Jako sprzedawca z  „natury”,  
a marketingowiec z „powołania” nie umiem 
przejść obok firmy, która mając ogromny 
potencjał nie wykorzystuje go efektywnie.  
Nie znaczy to, że nie potrafi. Jeśli tyl-
ko widzę, że właściciel jest otwarty 
na sugestie i uwagi profesjonalisty  
i chce działać nie waham się ani chwi-
li. Przecież jego wiedza praktyczna  
w zakresie oferowanego produktu/usługi, 
cały potencjał jaki posiada firma oraz 
moja kreatywność i zaangażowanie  
to dobra droga do zostanie MARKĄ 
SUKCESU – czyli firmą, która działała, 
działa i będzie działać bo ma po pro-
stu PLAN NA SIEBIE. Zachęcam się 
wszystkich Państwa, przedsiębiorców 
do „biznesowego rachunku sumienia” 
i DZIAŁANIA bo naprawdę WARTO.

www.brandsoul.pl, 

www.markasukcesu.pl, 

www.praktycznymenedzer.pl   

Agnieszka Śliwka-Gumienna,  

mobile: 601 259 983

MARKĄ SUKCESU BYĆ
 – CZYLI 

JAK BUDOWAĆ MARKĘ 
MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Dotacje na Innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

i za ile chcesz!

Jesz co chcesz, gdzie chcesz 

www.jami-jami.pl

ul.Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk

+48 503 550 544

kontakt@jami-jami.pl
@

Jami-Jami to:
•••

Smaczny portal dedykowany 
Restauratorom i ich Klientom

•••
System, który wyszuka najlepszą restaurację 

wedle preferencji i gustów smakowych 
Klienta w jego najbliższym otoczeniu

•••
Usługa dostępna na  platformy mobilne 
(aplikacja na Android, iOS, Blackberry, 

Windows Mobile) oraz przez stronę www
•••

Wirtualny kelner, który skomponuje posiłek 
zgodnie z oczekiwaniami Klienta

•••
Niezawodny towarzysz w podróży

•••
Na bieżąco uaktualniana olbrzymia 
baza restauracji i różnorodne menu

•••
System rezerwacji stolika online

•••
Społeczność i pakiety lojalnościowe

•••
Dostępność 24h

•••
Szerokie możliwości marketingowe



„Klucz do sukcesu? Ja go mam!”

Rozmawiała Oliwia Kalinkowska
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SKĄPANA
W SŁOŃCU 
PORTUGALIA
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Skaliste klify, zaciszne zatoczki i złociste plaże ozdobione kolorowymi 

parasolami plażowiczów, skały o najróżniejszych kształtach z tajemnymi 

tunelami prowadzącymi do dzikich plaż, przyjemny chłodny wiatr znad 

oceanu i lodowate wody Atlantyku we wszystkich możliwych odcieniach 

niebieskiego i turkusu – zapraszam na południowe wybrzeże Portugalii 

do skąpanego w słońcu Algarve. 

fot. Katarzyna Piwecka - fotograf i podróżnik
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OFICJALNA PREMIERA
NASZEGO MAGAZYNU
24.04.2014 PURE SKY CLUB
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