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Kapituła nagrody wybrała Top 
Menedżera Dziennika Bałty-
ckiego i doceniła złotą dziesiąt-
kę wyróżniających się w roku 
2018 menedżerów, którzy sta-
nowią elitę gospodarczą Po-
morza. Sukcesy ich firm skła-
dają się na sukces gospodarczy 
regionu i na jego atrakcyjność 
inwestycyjną. Wszyscy oni za-
sługują na uznanie i gratulacje. 

Pomorze to najlepsze miejsce 
do życia, pracy i rozwoju. Atutów 
widzę co niemiara. Bliskość mo-
rza i lotniska, zespół portowy, 
znakomite skomunikowanie sto-
licy województwa z regionem 
i resztą kraju, niezwykła historia, 
liczne atrakcje, malownicze te-
reny i wspaniali ludzie identyfi-
kujący się z miejscem swojego 
zamieszkania. Czasem warto so-
bie to uświadomić, dostrzec, do-
cenić i dalej rozwijać.  
To Pomorze najlepiej w Polsce 
wykorzystało środki unijne, 
które zostały i zostaną także 
w tej perspektywie finansowej 
przeznaczone na ważne inwe-
stycje i projekty. Wreszcie to 
właśnie Pomorze jest atrakcyj-
nym miejscem inwestycji zagra-
nicznych dla firm. A znakiem 
rozpoznawczym regionu jest 
skupienie tutaj znanych na ca-
łym świecie firm informatycz-
nych, które zatrudniają tysiące 
ludzi. Wiele przedsiębiorstw co 
roku zwiększa swoje wyniki fi-
nansowe, podbijając nowe 
rynki, realizując pokaźne inwe-
stycje, wprowadzając innowa-
cyjne produkty i usługi. Znako-

micie rozwija się Pomorska Ko-
lej Metropolitalna. To wszystko 
zasługuje na promocję i pokazy-
wanie w kontekście najlepszych 
rozwiązań europejskich. Dla-
tego niezbędne jest demonstro-
wanie tej naszej atrakcyjności, 
silnej tożsamości i identyfikacja 
z tą ziemią poprzez promowa-
nie wielokulturowości Pomo-
rza, tradycji i historii, ale też po-
przez ważne akcje społeczne.   
Dlatego bardzo się cieszę, że 
„Dziennik Bałtycki” jako naj-
większa na Pomorzu gazeta re-
gionalna, wsparty autorytetem 
Kapituły Nagrody, od 19 lat wy-
łania najlepszych menedżerów 
na Pomorzu. Nasz tytuł Top Me-
nedżera Dziennika Bałtyckiego 
uznawany jest za „gospodarczy 
Nobel Pomorza”. Tak prestiżową 
nagrodą honorujemy ludzi krea-
tywnych, efektywnie zarządza-
jących swoimi firmami, otwar-
tych na nowe wyzwania, wrażli-
wych społecznie i działających 
na rzecz lokalnych społeczności. 
Bo takie podejście biznesowe 
sprawia, że kierowane przez nich 
firmy rozwijają się dynamicznie 

i osiągają bardzo dobre wyniki fi-
nansowe.  
Tym razem tytuł Top Menedżera 
roku 2018 Dziennika Bałtyckiego 
przyznaliśmy Bolesławowi 
Drapelli - do końca ubiegłego 
roku - prezesa AirHelp Poland, 
obecnie założyciela spółki będą-
cej częścią największej na świe-
cie firmy oferującej wsparcie dla 
pasażerów lotniczych w zakresie 
prawnie należnych rekompensat 
za opóźnione i odwołane loty. 
Nazywany ewangelistą efektyw-
nego marketingu. Sam mówi, że 
lubi głosić dobrą nowinę, uczy, że 
marketing nie musi być tylko 
kosztem. Pod jego rządami firma 
urosła kilkudziesięciokrotnie. 
Kiedy w 2015 roku do niej dołą-
czył, pracowało w niej 50 osób. 
A teraz, kiedy odszedł, blisko 650 
pracowników. Teraz AirHelp to 
jeden z większych pracodawców 
w Gdańsku. Ale to przede 
wszystkim biznes globalny i bar-
dzo mocno zautomatyzowany.  
Drugie miejsce zajął Rafał 
Chomicz, prezes Zarządu 
Sevenet SA, firmy, która opraco-
wała jeden z najnowocześniej-

szych systemów 
wideokonferencyjnych w Euro-
pie Środkowej. Zaś na trzecim 
miejscu uplasował się Bartłomiej 
Glinka, prezes Omida Group 
w Gdańsku, założyciel Akademii 
Rozwoju Osobistego Columbus.   
Cieszę się ogromnie, że mamy 
u nas - nie tylko w Gdańsku, ale 
także w pomorskich miastach, 
efektywnych ludzi biznesu, sta-
bilne firmy mające solidną marką 
w kraju i Europie, nowe techno-
logie, tradycję i etos pracy, z któ-
rego jesteśmy dumni.  
Dalej powinniśmy wspierać bu-
dowanie społeczeństwa obywa-
telskiego, promować ideę samo-
rządności, zachęcać ludzi do ak-
tywności, włączać się w ważne 
inicjatywy. Dla rozwoju naszego 
regionu kluczowe jest dalsze wy-
wieranie presji na rządzących 
w kwestii zrównoważonego roz-
woju drogowego, zwłaszcza 
drogi ekspresowej do Słupska, 
kolejowego i wodnego śródlądo-
wego, czyli odbudowanie drogi 
wodnej na Wiśle. Na pewno wyz-
waniem jest podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego i wpro-
wadzenie ułatwień dla przedsię-
biorców. I nie da się ukryć, że 
oprócz nas samych, największy 
wpływ na poprawę jakości życia 
naszego i naszych dzieci mają sa-
morządy.  
Trzeba o tym pamiętać. Zwłasz-
cza że w przyszłym 2020 roku 
świętować będziemy w Polsce 
30-lecie ustawy samorządowej, 
wprowadzonej w życie w roku 
1990. To była faktyczna decen-
tralizacja władzy, kompetencji 
i finansów. Wpłynęła ona w zna-
czący sposób na uzyskanie wol-
ności, wolność gospodarczą, ale 
też rozwój demokracji oraz 
wzrost poziomu życia mieszkań-
ców.   ¹

Bolesław Drapella,  TOP Menedżer 2018
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Doceniliśmy elitę gospodarczą Pomorza

Rafał Chomicz, II miejsce 
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Bartłomiej Glinka, III miejsce 
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Kapituła plebiscytu 
Zbigniew Canowiecki, prezy-
dent Pracodawców Pomorza 
prof. Henryk Ćwikliński, Uni-
wersytet Gdański 
Katarzyna Dobrzyniecka, dy-
rektor Loży Gdańskiej BCC 
Maciej Dobrzyniecki, kanclerz 
Loży Gdańskiej BCC                             
Piotr Dominiak, Wydział                  
Zarządzania      i         Ekonomii                    
Politechniki Gdańskiej                                                      
Leszek Gierszewski, prezes 
Drutex SA, laureat 
Marek Głuchowski, prezes Za-
rządu Gdańskiego Klubu Bi-
znesu 
Maciej Grabski, prezes Olivia 
Business Centre 
prof. Jerzy Gwizdała, Rektor 
Uniwersytetu Gdańskiego 
Sławomir Halbryt, prezes Re-
gionalnej Izby Gospodarczej 
Pomorza                                   
Marek Kański, dziennikarz 
ekonomiczny                                           
Tomasz Kloskowski, prezes 
Portu Lotniczego Gdańsk  

Roman Szczepan Kniter, pre-
zes zarządu Trefl SA, l2aureat  
Marek Krzykowski, laureat, dy-
rektor ds. rozwoju Rockfin 
Andrzej Liberadzki, prezes Ra-
dia Gdańsk 
Tomasz Michalski, dyrektor 
Biura Reklamy, Polska                
Press, Oddział Gdańsk                     
Wiktor Pilarczyk, prezes Polska 
Press, Oddział Gdańsk                                       
Piotr Soyka, prezes Grupy Re-
montowa Holding, laureat 
Mieczysław Struk, marszałek 
województwa pomorskiego 
Wiesław Szajda, prezes Pomor-
skiej Izby Rzemieślniczej Ma-
łych i Średnich Przedsiębiorstw 
Mariusz Szmidka, redaktor 
naczelny „Dziennika Bałty-
ckiego” 
Andrzej Ubertowski, członek 
Rady Gdańskiego Klubu Bi-
znesu, laureat TOP Menedżera 
Adam Żołnowski, wiceprezes 
DCT SA 
¹
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Zasady wyłaniania laureatów plebiscytu
Pomorze 
Jacek Klein 
j.klein@prasa.gda.pl 

To już 19 edycja plebiscytu, 
doceniającego ubiegłorocz-
ne osiągnięcia osób pomor-
skiego biznesu. TOP Mene-
dżer to jedna z najbardziej 
cenionych nagród bizneso-
wych regionu. 

W tym roku nominowani 
do finału rywalizacji o tytuł 

najlepszego menedżera re-
gionu zostali (w kolejności al-
fabetycznej):  
Rafał Chomicz, prezes za-
rządu Sevenet  
Bolesław Drapella, prezes za-
rządu Air Help Polska 
Bartłomiej Glinka, prezes za-
rządu Omida Group w Gdań-
sku  
Marcin Gniazdowski, prezes 
zarządu Almar  
Łukasz Greinke, prezes za-
rządu ZMPG SA  

Jakub Kaszuba, prezes za-
rządu Base Group sp. z o.o.  
Bogdan Lubiński, prezes za-
rządu Polmor sp. z o.o.  
Józef Poltrok, właściciel, pre-
zes zarządu Łączpol 
Marian Popinigis, prezes za-
rządu BLIRT SA  
Marek Rytlewski, prezes za-
rządu Transprojekt Gdański 
sp. z o.o. 

Prestiżowy plebiscyt 
„Dziennika Bałtyckiego” już 
od 19 lat, zawsze w lutym, wy-

łania najlepszego menedżera 
Pomorza. Jak co roku wyboru 
dokonano spośród licznego  
i wyrównanego grona kandy-
datów.  

Propozycje kandydatów 
do nagrody nadsyłali członko-
wie kapituły plebiscytu, 
w skład której wchodzą przed-
stawiciele organizacji przed-
siębiorców w regionie, zwy-
cięzcy poprzednich edycji 
konkursu, przedstawiciele re-
gionalnych mediów, świata 

naukowego, marszałek woje-
wództwa pomorskiego. 

Spośród nadesłanych kan-
dydatur wybraliśmy dzie-
siątkę nominowanych, którzy 
przeszli do finałowego etapu 
rywalizacji o zaszczytną na-
grodę.  

Oceny ich osiągnięć w 2018 
roku podjęli się członkowie 
kapituły skupiającej szerokie 
grono osób związanych na co 
dzień z biznesem, nauką, sa-
morządem, otoczeniem bi-

znesu. W trakcie obrad w sie-
dzibie redakcji „Dziennika 
Bałtyckiego” wyłonili tego-
rocznego laureata, przyznając 
punkty od 1 do 3 maksymalnie 
trzem wybranym przez siebie 
menedżerom spośród dziesię-
ciu.  

Zdobywca największej 
liczby punktów otrzymał ce-
niony i prestiżowy tytuł TOP 
Menedżer 2018 roku na Pomo-
rzu. 
¹ 

Region jest bogaty w menedżerów najwyższej 
klasy i firmy osiągające znakomite wyniki
Okiem przedsiębiorców 

Maciej Dobrzyniecki, wice-
prezes Business Centre Club, 
kanclerz Loży Gdańskiej Bu-
siness Centre Club 

Co roku, na wiosnę konkurs 
TOP Menedżer skłania 
do podsumowania minionego 
roku w pomorskiej gospo-
darce. I co roku to podsumo-
wanie wypada optymistycz-
nie. Region jest bogaty 
w firmy osiągające znakomite 
wyniki, zarządzane przez me-
nedżerów najwyższej klasy. 
Dziesiątka nominowanych 
w tegorocznym konkursie 
może pochwalić się osiągnię-
ciami w zarządzaniu dużymi 
organizacjami biznesowymi 
czy w opracowywaniu i wdra-
żaniu innowacyjnych techno-
logii. Reprezentuje szeroki 
wachlarz doświadczeń 
i branż. Firma Almar jest jedną 
z najnowocześniejszych 
na rynku przetwórstwa łoso-
sia. Omida Group wyrasta 
na jednego z liderów usług 
spedycyjnych i logistycznych. 
Teleinformatyczny Sevenet 
zapewnia nowatorskie roz-
wiązania w zakresie przesyłu 
danych i ich bezpieczeństwa. 
Base Group dysponuje najno-
wocześniejszymi technolo-
giami w dziedzinie łączenia 
metali, co pozwala spółce 
na zdobywanie zagranicznych 
kontraktów zbrojeniowych. 

Wreszcie zwycięzca, Bole-
sław Drapella, menedżer, 
który w gdańskim oddziale 
niewielkiej amerykańskiej 
firmy w ciągu kilku lat współ-
tworzył światowego gracza 
na rynku usług dla pasażerów 
samolotów. Dziś AirHelp to 
globalna firma, która dzięki 
autorskiemu algorytmowi 
najwyższej generacji wyspe-
cjalizowała się w prawach pa-
sażerów linii lotniczych, 
wspierając podróżnych 

w odzyskiwaniu odszkodo-
wań za opóźnione i odwołane 
loty. Firma podejmuje rów-
nież kroki prawne i poli-
tyczne, które przyczyniają się 
do wzrostu świadomości oraz 
poprawy egzekwowania praw 
pasażerów na całym świecie. 
AirHelp zlokalizowany jest 
w 30 krajach, w których za-
trudnia więcej niż 600 pra-
cowników. Dotychczas po-
mógł 10 milionom pasażerów. 

TOP Menedżer 2018, Bole-
sław Drapella jest niestandar-
dowym przywódcą o nietu-

zinkowym podejściu do sta-
wianych sobie zadań. 

Trójmiasto i Pomorze sy-
stematycznie zyskują na mię-
dzynarodowej arenie dzięki 
menedżerom i kierowanym 
przez nich firmom. Nieboją-
cym się podejmowania pro-
jektów międzynarodowych 
i konkurowania z najwięk-
szymi koncernami. 

O tyle jest to godne wyróż-
nienia, że choć koniunktura 
gospodarcza sprzyjała, rynek 
stawiał niemałe wyzwania 
związane m.in. rekordowo ni-

skim bezrobociem. Bolączka 
braków kadrowych dotyka 
wiele przedsiębiorstw. Pra-
cownicy zza wschodniej gra-
nicy tylko w pewnym stopniu 
łagodzą braki rynkowe i to 
tylko w niektórych profesjach. 
Co więcej, ułatwienia admini-
stracyjne w uzyskiwaniu poz-
woleń na pracę nie postępują 
tak szybko jak przedsiębiorcy 
postulowali wielokrotnie. 
Na horyzoncie widać tymcza-
sem kolejne wyzwania. 
Od przyszłego roku na pra-
cowników z Ukrainy może się 

otworzyć rynek niemiecki. 
Grozi to masowym odpływem 
tych pracowników z Polski. 
Efektem mogą być poważne 
problemy z realizacją kontrak-
tów i działalnością w wielu 
branżach. Niepewność pogłę-
bia słabnąca pozycja Polski 
w UE oraz zamieszanie wokół 
Brexitu. Nie wiadomo, na ja-
kich warunkach Wlk. Brytania 
opuści Wspólnotę i co to ozna-
cza nie tylko dla setek tysięcy 
mieszkających tam Polaków, 
ale także dla polskich firm. 
Zwłaszcza transportowych, 

które obsługują znaczną część 
europejskich dostaw na Wy-
spy realizowanych transpor-
tem kołowym. A firmy te do-
datkowo mogą zostać dot-
knięte przepisami o delego-
waniu pracowników, o dostę-
pie do wykonywania zawodu 
przewoźnika, co osłabiłoby 
ich pozycję konkurencyjną. 

Przyszłość stawia przed fir-
mami coraz to nowe wyzwa-
nia także na rodzimym rynku, 
wynikające ze zmian legisla-
cyjnych generujących nowe 
obciążenia dla firm lub kom-
plikujących i tak już nieproste 
przepisy prawa. Jako BCC 
z dużym niepokojem odbie-
ramy zaawansowane prace 
nad projektem ustawy o od-
powiedzialności podmiotów 
zbiorowych. Zaproponowane 
w tej ustawie rozwiązania bu-
dzą obawy uczciwych przed-
siębiorców, którzy nieświa-
domi działań swoich podwy-
konawców mogą zostać po-
ciągnięci do odpowiedzial-
ności karnej za czyny, których 
nie popełnili. 

Negatywnie oceniamy 
także zasady wprowadzania 
Pracowniczych Planów Kapi-
tałowych do każdej firmy oraz 
nieczytelne procedury rezyg-
nacji z PPK. 

Związek Pracodawców Bu-
siness Centre Club od 27 lat 
współtworzy sukces gospo-
darczy z polskimi przedsię-
biorcami, bez względu 
na źródło pochodzenia kapi-
tału czy formę organizacji. Je-
steśmy świadomi swojej roli 
i konieczności reprezentowa-
nia interesów przedsiębior-
ców w dialogu społecznym 
z władzami centralnymi i sa-
morządowymi. Przed nami, 
mam nadzieję, kolejny udany 
dla gospodarki rok, ze świado-
mością wyzwań stojących 
przed nami. 
(JKL) 
 ¹

Maciej Dobrzyniecki
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Finalnie każda firma była sukces  em, ale porażek nie brakowało
Rozmowa 
Ryszarda Wojciechowska 
r.wojciechowska@polskapress.pl 

Z Bolesławem Drapellą, TOP 
Menedżerem Pomorza 2018 
r., założycielem Souna Grow, 
byłym prezesem AirHelp, ro-
zmawia Ryszarda Wojcie-
chowska. 

Nazywają pana ewangeli-
stą efektywnego marke-
tingu. 
Wiem i bardzo lubię to 

określenie. 

Dlaczego ewangelistą? 
Ponieważ lubię głosić do-

brą nowinę (śmiech). Uczę, 
że marketing nie musi być 
tylko kosztem. Moją domeną 
jest branża internetowa, któ-
ra daje możliwość dokładne-
go mierzenia i oceniania 
pewnych produktów. John 
Wanamaker, który na przeło-
mie XIX i XX wieku miał sieć 
handlową w Stanach Zjedno-
czonych, zwykł mówić: - 
Wiem, że połowa moich pie-
niędzy na marketing jest wy-
rzucona w błoto. Tylko nie 
wiem, która połowa. 
Internet pozwala to zmierzyć 
i przez to czyni marketing 
dużo bardziej efektywnym. 
A to powoduje, że marketing 
nie jest kosztem, tylko inwe-
stycją, która niemal natych-
miast może się zwracać. 

Pan ma naturę biznesowe-
go nomada. I co kilka lat 
wymyśla nowy projekt, 
realizując go z sukcesem, 
Nie wiem, czy aż tak bardzo 

różnię się od innych osób, 
które działają w branży 
internetowej. Bo w tej branży, 
im ma się większe doświad-
czenie płynące z wielu realizo-
wanych pomysłów, tym jest 
się bardziej wartościowym 
na rynku. Tu nie można się za-
siedzieć z dawno przyswojoną 
wiedzą. Trzeba się nieustannie 
rozwijać. Ta branża galopuje 
i trzeba się na swój sposób ści-
gać. Jeśli coś ma się dynamicz-
nie rozwijać, jeśli biznes ma 
osiągać sukcesy, to nie można 
się podpierać wiedzą zdobytą 
tylko w jednym miejscu. 

 
I pan tak robił. 
Podam pani przykład. Wie-

dząc, że chcę w internecie 
stworzyć projekt dla hotelarzy, 
sam nim się stałem. W Wiel-
kiej Brytanii prowadziłem jako 
menedżer hotele tylko po to, 
żeby zrozumieć, czego tej 
branży potrzeba. Wszedłem 
w ich buty, żeby przygotować 
produkt internetowy, który 
będzie im pasować. A nie żyć 
tylko wyobrażeniem, że może 
to zadziała, a może nie. 

Dlatego, jak mówią, czego 
się pan nie dotknie, to za-
mienia w sukces. Przez 
ostatnie cztery lata był 
pan prezesem AirHelp Po-
land, spółki będącej częś-
cią największej na świecie 
firmy, oferującej wsparcie 
dla pasażerów lotniczych. 
AirHelp Poland stanowi aż 

90 procent zespołu tej świato-
wej firmy. To nie było więc 
tylko działanie na polskim 
rynku, ale tworzenie global-
nego biznesu. Ta firma niesa-
mowicie urosła. Kiedy w 2015 
roku miałem okazję do niej do-
łączyć, to pracowało w niej 50 
osób. A teraz, kiedy odszed-
łem, zostawiłem blisko 650 
pracowników. W ciągu nie-
spełna czterech lat firma wzro-
sła liczebnie kilkunastokrot-
nie. A sam biznes aż osiem-
dziesięciokrotnie. Teraz 
AirHelp to jeden z większych 
pracodawców w Gdańsku. Ale 
to przede wszystkim biznes 
globalny i bardzo mocno zau-
tomatyzowany. 

 
Turystyka lotnicza rozwija 
się potężnie. 
Ale też rośnie świadomość 

pasażerów, że im się coś należy 
od linii lotniczych, jeśli lot z ja-
kichś powodów zostanie 
odwołany lub opóźniony. 
Szczególnie jeśli to dzieje się 
z winy linii lotniczych, jak 
w przypadku usterek samo-
lotu. Na początku jedno 
z głównych haseł naszej firmy 
brzmiało tak, że jesteśmy 
dumni z bycia znienawidzo-
nymi przez wszystkie linie lot-
nicze. Potem sytuacja zaczęła 
się odwracać. I nie tylko poma-
galiśmy pasażerom, ale też li-
niom lotniczym. 

 
W jaki sposób? 
Wiele wniosków, z jakimi 

występują pasażerowie, jest 
bezzasadnych. A my, mając tak 
rozbudowaną wiedzę na ten 
temat, mogliśmy taki bezza-
sadny wniosek odrzucić 
znaczni szybciej niż linie lotni-
cze. One potrzebowały na to 
godziny „ręcznej” pracy. U nas 
ta sama decyzja zabiera nam 
20 milisekund. Kiedy rozpo-
czynałem pracę 
w AirHelp.com, o pomoc 
w uzyskaniu odszkodowania 
zwracało się do nas co miesiąc 
około 3 tysięcy klientów. Teraz 
to jest pół miliona. Te odszko-
dowania to taka nisza, ktoś po-
wie. Ale jeśli się je przemnoży 
przez cały świat, to się robi 
z tego potężny biznes. 

 
Wcześniej założył pan 
RoomAuction.com, oferu-
jący usługi rezerwacji po-
koi hotelowych na zasa-
dach aukcji internetowej. 

To był też strzał w dzie-
siątkę. 
Ten pomysł powstał 

po moim kilkuletnim pobycie 
w Wielkiej Brytanii. Jako me-
nedżer hotelowy zaobserwo-
wałem, że hotele są często pu-
ste i że chętnie przyjęłyby goś-
cia po niskiej cenie, ale nie 
chcieli tej ceny pokazywać. 
Za to hotelarze byli otwarci 
na negocjacje. I wyglądało to 
tak - klient, widząc stawkę 100 
funtów za noc, mówił: - nie za-
płacę tyle, ale jestem gotowy 
dać 60 funtów. Chciałbym 
przyjechać w niedzielę i zostać 
na dwie noce. Chcecie mnie 
czy nie? W hotelu przekalku-
lowano, że skoro nie sprzeda-
dzą noclegu za sto funtów, to 
lepiej mieć klienta za 60, niż 
nie mieć go wcale. Tym bar-
dziej że hotele w niedziele są 

raczej puste. Bo już weeken-
dowy klient wyjechał, a korpo-
racyjny jeszcze nie dojechał. 
Ten system sprawdził się 
w hotelach, w których praco-
wałem. I kiedy odszedłem 
z hotelarstwa, założyłem 
RoomAuction. W tej chwili ko-
rzysta z niego 65 tysięcy hoteli. 

 
Ma pan patent na sukces? 
Czy może jest on okupio-
ny też porażkami? 
Finalnie każda z tych firm 

była sukcesem. Ale porażek 
nie brakowało. One najbar-
dziej uczą. W biznesie zawsze 
istnieje ryzyko. I trzeba się 
z nim oswoić. Pomaga za to 
szczęście i optymistyczne 
spojrzenie na życie. Kieruję się 
w życiu pewną formułą, która 
w języku angielskim brzmi 
tak: Happiness=reality-
expecta-tions, co w polskim ję-
zyku brzmi mniej więcej tak: 
szczęście równa się rzeczywi-
stość minus oczekiwania. Nie 
jest dobrze, kiedy nasze ocze-
kiwania wobec rzeczywistości 
są większe, niż to możliwe. Bo 
wtedy będziemy nieszczę-
śliwi. Ale jeśli oczekujemy 
od życia mniej, to każda rze-
czywistość nas uszczęśliwi. Li-

czy się pozytywne nastawie-
nie do życia. 

 
Żeby odnosić sukcesy, 
trzeba mieć drużynę. Pan 
mówi głośno, że lubi ota-
czać się ludźmi mądrzej-
szymi od siebie. To nie jest 
częste zachowanie. 
Ale niezbędne w rozwoju 

biznesu. Nie mam monopolu 
na wiedzę absolutną. Trudno 
rozwijać biznes z kimś, kto nie 
jest w stanie wnieść czegoś no-
wego. Zatrudniając lepszych 
od siebie w określonej dziedzi-
nie jak marketing PR czy 
prawo, nie boję się, że mogą 
mnie zastąpić. Wręcz przeciw-
nie, czuję się bezpieczniej, 
wiedząc, że takie osoby nie 
wprowadzą firmy na minę. 
Ufam im, sam się przy nich 
rozwijam. W pojedynkę nie da 
się zrobić globalnego biznesu. 

 
Widać wieloletni pobyt 
w harcerstwie nie poszedł 
na marne. Nawet są pew-
ne podobieństwa. Jest 
drużyna, uczenie się, są 
zasady. 
W harcerstwie spędziłem 

siedemnaście lat. Zacząłem 
od zucha, a skończyłem 

na zuchmistrzu. I naprawdę 
wiele się nauczyłem, począw-
szy od dobrej organizacji 
pracy, poprzez współpracę 
z ludźmi, rozwój osobisty 
i zaufanie do ludzi. Droga in-
struktorska w harcerstwie to 
właściwie wstęp do bycia do-
brym menedżerem. 

 
Podobno najlepsze pomy-
sły do głowy przychodzą 
panu w saunie? 
To prawda. Jestem gorą-

cym zwolennikiem tej formy 
relaksu. Tam powstało kilka 
produktów, które uruchomi-
łem m.in. w Morizonie. To 
świetne miejsce do myślenia. 
Jesteśmy odcięci od cyfro-
wych bodźców. Nikt nie wcho-
dzi, nie pyta, nie odrywa 
od kreowania w myślach po-
mysłu. Nic człowieka nie roz-
prasza. Można sobie to 
wszystko jeszcze raz przemy-
śleć na spokojnie, powoli. Stąd 
mój nowy pomysł biznesowy 
pt. SaunaGrow.com. 

 
Co to jest? 
To marka consultingowa, 

ale też inicjatywa pro bono. 
Wszystkie spotkania, które od-
bywają się w ramach tego pro-
jektu, są to spotkania dorad-
cze, rozwijające konkretny bi-
znes... 

 
Spotkania w saunie? 
W saunie, o to właśnie cho-

dzi, odbywają się nie tylko ze 
mną. W tej chwili jest pięciu 
mentorów z różnych obsza-
rów, takich jak prawo, budo-
wanie zespołu czy IT. Każdy, 
kto bierze udział w takim spot-
kaniu, może sobie wybrać od-
powiedniego dla siebie men-
tora, w zależności od swoich 
biznesowych wyzwań. Oczy-
wiście te spotkania w saunie 
nie trwają długo, bo to nie by-
łoby zdrowe. Zmieniamy po-
mieszczenia, żeby odpocząć 
od tego parowania. Te spotka-
nia kosztują. Ale wszystkie 
pieniądze, które do nas wpły-
wają, przekazujemy firmie 
HospiCare, która tworzy dar-
mową aplikację dla domo-
wych hospicjów dziecięcych. 
Oczywiście można się 
biznesowo spotkać również 
w biurze czy w kawiarni. Ale 
mój pomysł z sauną jest taki, 
żeby łączyć relaks z poradami 
biznesowymi i celem charyta-
tywnym. To na razie bardzo 
świeży projekt, istniejący za-
ledwie od kilku tygodni, ale 
już odbyło się kilkanaście ta-
kich spotkań. 

To pana pomysł nowator-
ski czy podpatrzony? 
Mój własny. Jestem 

saunamistrzem i wszystko 
podczas tych spotkań w sau-
nie przebiega zgodnie ze 

Bolesław Drapella  
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Nie jest dobrze, kiedy 
nasze oczekiwania 
wobec rzeczywistości 
są większe, niż to 
możliwe 
Bolesław Drapella
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Finalnie każda firma była sukces  em, ale porażek nie brakowało
sztuką i zaleceniami Polskiego 
Towarzystwa Saunowego. Ta-
kiego pomysłu jeszcze w Pol-
sce nie było. Na świecie chyba 
też nie ma. Ale już starożytni, 
nie tylko Rzymianie, upra-
wiali politykę w łaźniach. 
W obecnych czasach 
w saunowym stylu przoduje 
Finlandia.  

Prezydent Finlandii często 
zaprasza swoich gości 
do sauny. Ale takiego pomysłu 
biznesowego jak nasz jeszcze 
tam nie ma. 

 
Mam wrażenie, że pana 
życie zawodowe galopo-
wało do tej pory. 
Galopowało i to jest powód, 

dla którego zwolniłem. 
W AirHelp pracowałem, jak-
bym miał półtora etatu. 
Po moim odejściu, chociaż na-
dal jestem doradcą i udziałow-
cem, moje obowiązki przejęły 
trzy osoby. To pokazuje nie 
tylko rozwój firmy. 

Ale też to, jak pan się da-
wał sam sobie eksploato-
wać? 
Jeśli tak, to z radością. Ja się 

bardzo dużo w AirHelp nau-
czyłem. Czasem myślę, że po-

winienem firmie dopłacać 
za nauki, jakie w niej pobiera-
łem. 

 
Więc dlaczego zostawił 
pan ten etap za sobą? 
Mam pięcioro dzieci i chcę 

widzieć, jak one rosną. Chcę 
żyć ich życiem. One są w ta-
kim najlepszym rozwojowym 
wieku, bo najmłodsze ma dwa 
lata, najstarsze dwanaście lat. 
To wiek zuchowy, jak mówię, 
kiedy bardzo potrzebuje się 
tego rodzicielskiego wsparcia. 
I jak się w nie w tym wieku za-
inwestuje nie tylko miłość, ale 
też czas, to potem będzie pro-
centowało. Fantastyczne, że 
nie muszę się spieszyć i mogę 
z dwuletnią córeczką dłużej 
rano pobyć, a z synami pograć 
w „planszówkę”. Nie tylko 
dzieci są szczęśliwsze, ja też. 
Drugim powodem jest też 
chęć dzielenia się zdobytą 
wiedzą zawodową z innymi 
firmami, które, rozwijając się, 
tworzą globalne biznesy. 
Obecnie doradzam kilku ta-
kim firmom i bardzo się cie-
szę, gdy widzę jak ktoś, dzięki 
mojemu wsparciu, może 
uniknąć analogicznych błę-

dów biznesowych, jakie sam 
popełniałem w przeszłości 

 
Żona jest lekarzem. 
Pracuje na pełnym etacie. 

I bardzo dobrze. Bo gdyby 
tylko miała się zajmować 
dziećmi, to pewnie by osza-
lała. W życiu człowieka muszą 
być trzy nogi - rodzina, praca 
i hobby. 

 
W pana przypadku hobby 
to fotografia i sauna. 
Ale też góry i sport. Doba 

jest dla mnie za krótka. Ale nie 
staram się być taką ośmior-
nicą, która mackami próbuje 
naraz wszystko objąć. Nie sku-
piam się też tylko na pracy i to 
jest zdrowsze. Jeśli ktoś nie ma 
hobby, rodziny i żyje tylko 
samą pracą, to jeśli coś w niej 
pójdzie nie tak, wali mu się 
wtedy cały świat. 

 
Podobno jeden z pana sy-
nów wykazuje już zainte-
resowania biznesowe. 
To Wojtek, który ma w tej 

chwili niecałe dziesięć lat. Ale 
już jako sześciolatek zorgani-
zował swój pierwszy biznes. 
Zaczęło się od tego, że chcieli-

śmy go wysłać na zimowisko. 
I były dwie opcje - samo zimo-
wisko albo łączone z wyjaz-
dem do aquaparku. Ta druga 
wersja była droższa. Postawi-
liśmy więc przed nim wyzwa-
nie. Powiedzieliśmy, że pła-
cimy za zimowisko, ale jeśli 
chce wybrać wariant droższy, 
to musi sobie na to zarobić. 
Wojtek stwierdził więc, że bę-
dzie robić ozdoby świąteczne, 
a potem sprzeda je sąsiadom. 
Wcześniej obszedł sąsiadów, 
robiąc taki market research, 
czyli badanie rynku. I zamiast 
pytać, co by chcieli, on od razu 
zebrał zamówienia. Okazało 
się, że ma ich dwadzieścia. I że 
nie jest w stanie sam tego zro-
bić. Zatrudnił więc młodszego 
brata do robienia pewnych ele-
mentów. Potem zatrudnił star-
szego do liczenia pieniędzy, bo 
sam jeszcze nie potrafił liczyć. 
Uzbierał dwa razy więcej, niż 
potrzebował. 

 
I stworzył firmę rodzinną. 
Nagrałem z nim na pa-

miątkę tego jego pierwszego 
biznesu rozmowę. A on 
od razu spytał: - Tato, a wrzu-
cisz to na Facebooka? A dla-

czego? - z kolei ja spytałem. Bo 
ja bym chciał, żeby inni sąsie-
dzi, ci po drugiej stronie ulicy, 
też się o tym biznesie dowie-
dzieli. Rozbawiło mnie to. Jako 
sześciolatek nie znał jeszcze 
siły reklamy, ale już intuicyjnie 
czuł, czym ona jest i że może 
mu się przydać. Po moich 
zmianach pracy on był pierw-
szym, który zadawał wiele ta-

kich poważnych, biznesowych 
pytań - a dlaczego, pytał 
o stawki, zasady współpracy. 
A na końcu padło pytanie: - 
Tata, a czy będziesz nas teraz 
częściej odbierał ze szkoły? 
Odparłem, że tak. On się 
wtedy przytulił do mnie i tak 
skończył się temat. 

 
Ryszarda Wojciechowska

AirHelp to globalna firma 
specjalizująca się w prawach 

pasażerów linii lotniczych, 
wspierająca podróżnych 

w odzyskiwaniu 
odszkodowań za opóźnione 

i odwołane loty, a także 
w przypadku odmowy 

wejścia na pokład. Firma 
podejmuje również kroki 

prawne i polityczne, które 
przyczyniają się do wzrostu 
świadomości oraz poprawy 

egzekwowania praw 
pasażerów na całym świecie. 

AirHelp zlokalizowany jest 
w 30 krajach, w których 
zatrudnia więcej niż 600 

pracowników. Dotychczas 
pomógł 10 milionom 

pasażerów. 
Firma AirHelp jest start-upem 

wspieranym przez firmę Y 
Combinator. Została założona 

w 2013 roku przez Henrika 
Zillmera, Nicolasa 

Michaelsena i Grega Roodta, 
przedsiębiorców 

internetowych 
z wykształceniem 

w dziedzinie technologii, 
marketingu i rozwoju 

produktu.  
Gdański oddział jest 

największym. To 90 proc. 
biznesu AirHelp.

AIRHELP POLAND

TOP MENEDŻER
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Ciągle chcę mieć udział w tworzeniu
Rozmowa 
Jacek Klein 
j.klein@prasa.gda.pl 

z Rafałem Chomiczem, preze-
sem zarządu firmy Sevenet SA, 
rozmawia Jacek Klein. 

Zainteresowało mnie nie-
dawne wydarzenie, targi 
Absolvent Talent Days. 
A konkretnie to, iż firma 
uczestniczyła w nich, pre-
zentując technologię komu-
nikacji miedzy osobami głu-
chymi i słyszącymi. Czy to ja-
kaś odskocznia do główne-
go biznesu firmy Sevenet, 
czy ściśle wiąże się z profi-
lem działalności? 
Jako integrator IT zajmuje-

my się wszystkim, co jest zwią-
zane z szeroko rozumianą tele-
informatyką. Naszym koron-
nym biznesem od 22 lat zaw-
sze było budowanie sieci IT, 
czyli wszystkiego, co powodu-
je, że komputery łączą się ze 
sobą. Oprócz budowy sieci, za-
pewnienia bezpieczeństwa da-
nych, budowy data center 
w kręgu naszych zaintereso-
wań jest tak zwana kolabora-
cja. Słowo o negatywnym wy-
dźwięku, jednak nie ma sen-
sownego zamiennika w języku 
polskim. Termin ten opisuje 
wszystko, co pozwala na lep-
szą komunikację pracowni-
ków, klientów z pracownika-
mi. To cały wachlarz rozwią-
zań od zwykłej telefonii IP, 
po systemy łączności wideo - 
notabene zbudowaliśmy taki 
największy system połączeń 
wideo w kraju dla mBanku, 
po kontakt center. Jednym 
z największych problemów 
branży kontakt center jest zna-
lezienie pracowników. Jednym 
z rozwiązań tego problemu 
za pomocą technologii IT jest 
centralny system z rozproszo-
nymi agentami. Jako pierwsza 
wprowadziła to rozwiązanie 
firma Cisco, której jesteśmy 
partnerem. Rozwiązanie opra-
cowane polega na połączeniu 
centralnego systemu z agenta-
mi zlokalizowanymi w dowol-
nym miejscu na świecie. Był to 
rok 2008. Z czasem dołączone 
zostało do systemu połączenie 
wideo. Przyznaję, nieładnie 
wówczas zażartowałem, że wi-
deo połączenie potrzebne jest 
chyba tylko osobom głuchym. 
Dostało mi się za żartowanie 
z niepełnosprawności. Zasłu-
żyłem. 

Żart został przekuty w roz-
wiązanie rynkowe? 
Faktycznie, potem przyszły 

przemyślenia, jak osoba głu-
cha zwróci się do banku czy 
urzędu z jakąś sprawą. Zainte-
resowaliśmy się tematem 
i po wielu próbach wdrażania 
różnych pomysłów okazało 
się, że osoby głuche nie za do-

brze czytają. Ta informacja by-
ła dla nas zaskoczeniem. Nigdy 
nie rozmawiali w języku mó-
wionym, tylko poprzez język 
migowy. W tym czasie, pod ko-
niec 2011 roku, weszła ustawa, 
zgodna z dyrektywą unijną, 
wymuszająca na wszystkich 
instytucjach publicznych ob-
sługę z niepełnosprawnością 
słuchu. Nie tylko klientów, ale 
także pracowników. Mieliśmy 
już własne rozwiązanie wdro-
żone wewnątrz naszej firmy 
córki. Był to system wideo 
contact center. Poprzez 
internet łączył się z centrum 
obsługi osób głuchych, gdzie 
pracują certyfikowani tłuma-
cze języka migowego. Nad-
szedł rok 2012, rok Euro. My-
ślałem, że nasze rozwiązanie 
okaże się spektakularnym suk-
cesem. Mamy kilka tysięcy 
gmin, powiatów, miast, tysiące 
urzędów i instytucji. Jest usta-
wa, nic tylko czekać i zbierać 
zamówienia. Obeszliśmy niez-
liczone urzędy i okazało się, że 
te bardziej światłe czy zamoż-
ne mają tłumacza na etacie, 
a inne wysłały pracowników 
na kurs języka migowego, trzy-
miesięczny. Łatwiej nauczyć 
się w tak krótkim czasie chiń-
skiego. 

Nie było zainteresowania. 
Dlaczego? 
Standardowo spotykaliśmy 

się z pytaniem, a ile jest osób 
głuchych? Lub twierdzeniem, 
że u nas nigdy nie było takiej 
osoby. Odpowiadaliśmy, że to 
nie ma znaczenia, może być 
nawet jeden głuchy i nigdy nie 
przyjść. Nikt się nie zastana-
wia, ile jest osób na wózkach, 
a są podjazdy i rampy, nikt się 
nie zastanawia, ile jest niewi-
domych, a są oznaczenia 
Brailem czy dźwiękowa sygna-
lizacja drogowa. Dane GUS 
wskazują, że osób z upośledze-
niem słuchu jest ok. 100 tys. 
Sami głusi twierdzą, że to ok. 
400 tys. Różnica w liczbach 
wynika z tego, że jak argumen-
tują organizacje osób głu-
chych, takie osoby są ciche, za-
tem nie słychać o nich. Konty-
nuując, mamy tłumaczy języ-
ka migowego, połączenie wi-
deo, własną aplikację dedyko-
waną urzędom. Nasze rozwią-
zanie obsługuje m.in. dworce 
kolejowe, zaaplikowała je tak-
że Castorama. 

Za to w sektorze prywat-
nym systemy opracowane 
przez firmę działają z powo-
dzeniem. 
Tak i zbierają najwyższe 

laury. System wdrożony przez 
nas dla mBanku jest jednym 
z największych naszych ostat-
nich sukcesów. To 300 sal wi-
deo w Polsce, Czechach 
i na Słowacji komunikujących 
się w czasie rzeczywistym 

za pomocą najnowocześniej-
szego systemu 
wideokonferencji przy peł-
nym zabezpieczeniu danych, 
w najwyższej jakości wideo. 
Rozwiązanie opracowaliśmy, 
bazując na zaawansowanej 
technologii Cisco. To jeden 
z największych systemów 
wideokonferencyjnych w Eu-
ropie. Może służyć do komu-
nikacji wewnętrznej i z klien-
tami. Jak słyszeliśmy, pracow-
nicy banku kompletnie 
przeszli na system wideo. Roz-
wiązanie jest tak zaawansowa-
ne, że sale konferencyjne mo-
gą być dowolnie aranżowane, 
nawet dzielone, ale dzięki 
czujnikom system traktuje je 
jako całość, wie nawet, czy 
w danej sali jest organizator 
spotkania. Transmisja jest za-
bezpieczona przed atakami 
niepożądanych osób. Dodam, 
że jesteśmy jedynym w kraju 
partnerem Cisco z certyfika-
tem ATP - Advanced 
Technology Partner dla 
Unified Contact Center 
Enterprise, a na naszych syste-
mach pracują największe ban-
ki w Polsce, które zdobywają 
najwyższe nagrody w kraju 
za obsługę swoich klientów. 

Bezpieczeństwo danych 
również jest domeną firmy? 
Tak, choć może mniej wi-

doczną na zewnątrz. Może to 
i dobrze. Lepiej, żeby hakerzy 
jak najmniej wiedzieli o sto-
sowanych przez nas rozwią-
zaniach. A są one na najwyż-
szym poziomie. Cały czas 
pracujemy nad ich udoskona-
laniem, aby nadążyć za nie-
ograniczoną kreatywnością 
cyberwłamywaczy. Możemy 
zaaplikować klientowi testy 
penetracyjne, sprawdzające, 
jak jest zabezpieczony 
przed cyberatakami. Od naj-
prostszych po te najbardziej 
wyrafinowane, zahaczające 
o prowokację, oparte nie tyl-
ko na technologicznym 
aspekcie, ale także ludzkim, 
a wiadomo, że człowiek czę-
sto jest najsłabszym ogniwem 
systemu bezpieczeństwa. 
Wystarczy wysłać pracowni-
ka na zakładową stołówkę. 
Nierzadko po kilku godzinach 
przysłuchiwania się, podpa-
trywania ma otwarty dostęp 
do interesujących go zaso-
bów. 

Transmisja danych i ich bez-
pieczeństwo idzie chyba 
w parze z możliwościami 

gromadzenia i dostępu 
do danych? 
To jest kolejny obszar na-

szej działalności. Co z tego, że 
będziemy mieć wielki konte-
ner z segregatorami danych, 
a nie będziemy potrafili wy-
ciągnąć z niego tego, którego 
potrzebujemy. Tak samo jest 
z danymi cyfrowymi. Nie cho-
dzi o zgromadzeni terabajtów 
informacji, ale o takie narzę-
dzie, aby wydobyć z tego za-
sobu jedną potrzebną. Oferu-
jemy zatem kompleksowe 
rozwiązania, począwszy 
od okablowania po transmisję 
danych w różnej formie, 
po zabezpieczenie tych da-
nych oraz ich gromadzenie 
i wyrafinowaną analizę. 

Oferowane przez Sevenet 
rozwiązania to autorskie 
opracowania? 
Zagraniczne koncerny jak 

Cisco, Palo Alto, Check Point, 
IBM, Microsoft, czy Huawei da-
ją zestaw elementów do budo-
wy. To, jak one zostaną wyko-
rzystane, połączone jest już na-
szym autorskim rozwiąza-
niem. Mamy własny zespół 
deweloperów, który uzupełnia 
zagraniczne rozwiązania na-
szymi aplikacjami dedykowa-
nymi pod klienta. W naszej 
branży nie ma standardowych 
rozwiązań. Nigdy narzędzia 
stworzonego dla jednej firmy 
nie udaje się przenieść bezpo-
średnio do drugiej.  

Zapewne zespół zmieniał 
się podobnie, dzisiaj w du-
żej mierze jest młody? 
Zatrudniamy obecnie 130 

osób. Zespół jest rozproszo-
ny, ale nawet bardzo oddale-
ni pracownicy od Gdańska, 
np. w Krakowie czy w Szcze-
cinie, są traktowani tak jak 
fizycznie byliby w jednym 
miejscu. Umożliwia nam to 
nasza technologia komuni-
kacji. Jak inne firmy z bran-
ży IT mamy problem z pozy-
skaniem nowych kadr. In-
formatyków brakuje na ryn-
ku. Widać to szczególnie 
ostatnio po boomie inwesty-
cyjnym w Trójmieście, 
zwłaszcza w Gdańsku, gdzie 
firmy z centrów usług 
wspólnych wysysają najlep-
szych absolwentów uczelni 
technicznych i pracowników 
rodzimych firm IT z Trój-
miasta. 

Stąd współpraca ze szkoła-
mi już na poziomie techni-
kum? 
Tak, nawiązaliśmy współ-

pracę z Technikum Łącznoś-
ci, którego zresztą jestem ab-
solwentem.  Mamy w tej 
szkole swoje klasy patrona-
ckie. Kilku młodych pracowni-
ków z tego technikom odbywa 
już u nas staże lub pracuje. Do-

tarło do mnie, że są młodsi niż 
firma, co uświadomiło mi, jak 
długo tu jestem. Współpraca 
z technikum jest bardzo owoc-
na dla nas. Specjalizujemy się 
w niszach, które są wyjątkowe. 
Fachowcy od łączności są dla 
nas nieocenieni.  Jesteśmy je-
dyną firmą, która na taką skalę 
w sferze transmisji wideo po-
trafi połączyć rozwiązania 
czterech producentów i wzbo-
gacić to własnymi aplikacjami. 
Jesteśmy też wyjątkowi 
na rynku dostawców usług 
Contact Center. Nieskromnie 
powiem, że w Europie Środko-
wej nie ma takiego podmiotu, 
który byłby w stanie zapropo-
nować tak zaawansowane roz-
wiązania. Rodzi to dwojakie 
implikacje. Korzystna jest taka, 
że nasi fachowcy są najlepsi. 
Druga, mniej korzystna jest ta-
ka - rynek nie tworzy ich na-
stępców. Zatem musimy ich 
kształcić sami prawie od zera. 
Dlatego im szybciej zaczniemy, 
jeszcze w szkole średniej, tym 
lepiej.  

 Wykształcimy, a jak potem 
odejdą z firmy? 
Młodzi ludzie nie mają 

ograniczeń. I to jest w sumie 
dobre. Dzisiaj zajmują się sy-
stemami wideo i będą to robić 
dopóki mają z tego frajdę. 
Jednak gdy obok znajdą coś 
ciekawszego dla nich, coś, 
o czym dzisiaj nie mają poję-
cia, pójdą w to i się nauczą. 
Nie mają takich oporów, że 
nie mogę się czymś zająć, bo 
się nie znam. Poznam się. Dla 
rozwoju gospodarki to dobre. 
Dla firmy już nie zawsze, ale 
nie oszukujmy się, nie jeste-
śmy w stanie zatrzymać ko-
goś, kto chce nowych wyz-
wań, zmiany. 

A czy pan, jeden z założy-
cieli, ma jeszcze pasję, czer-
pie frajdę z kierowania bi-
znesem, wytyczania drogi 
rozwoju czy wdrażania no-
wych rozwiązań? 
Zawsze chciałem być inży-

nierem, a dzięki temu, że 
branża IT ma ciągle nowe 
wyzwania, nie stracę zapału. 
Ciągle chcę zobaczyć coś no-
wego, mieć udział w tworze-
niu. Czasem jednak z zaz-
drością patrzę na młodych lu-
dzi, którzy po prostu wiedzą 
więcej ode mnie. Za mną stoi 
wieloletnie doświadczenie, 
za nimi wiedza, pasja i brak 
ograniczeń. 

Otaczanie się ludźmi mą-
drzejszymi też jest mą-
drością. 
Tak, to dobre stwierdzenie. 

Mam też nadzieję, że naszych 
pracowników ciągle cieszy to, 
co robią, tak jak mnie.  

¹

Rafał Chomicz
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Jest firmą z branży IT, 
zajmującą się dostawą 

zaawansowanych rozwiązań 
teleinformatycznych dla 

przedsiębiorstw i instytucji 
w Polsce. 

Oferuje usługi związane 
z projektowaniem, 

wdrażaniem, konfiguracją 
i serwisowaniem rozwiązań 

w zakresie komunikacji, data 
center, bezpieczeństwa 

danych. Kontrahentami firmy 
są największe polskie 

przedsiębiorstwa. Działa 
także na rynkach ościennych. 

Firma działa od 22 lat. 
Powołana została 

przez siedmiu założycieli. 
Od 2011 roku jest firmą 

giełdową notowaną na GPW 
rynek NewConnect. 

W ubiegłym roku obroty 
firmy wzrosły o ponad 120 
mln zł, podwojone do roku 
poprzedniego, z pokaźnym 

zyskiem netto. 
Ważnym aspektem biznesu 

jest CSR.  
Firma wspiera fundację Serce 

w Świdnicy pomagającą 
dzieciom rodzin o nie 
najwyższym statusie 

społecznym, jest także 
zaangażowana w Studium 

Wokalno - Aktorskie w Gdyni.
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Olivia Garden niedługo będzie gotowy
Gdańsk 
Mateusz Tkarski 
redakcja@prasa.gda.pl 

Od początku funkcjonowania 
w Olivia Business Centre przy-
świecały dwa hasła: „More than 
a building” i „Happy people, 
better business”.  

Pierwszy projekt Ogrodu Zimo-
wego (pierwotna i robocza 
nazwa) powstał dwa lata temu 
i zakładał stworzenie w OBC 
miejsca, w którym niezależnie 
od pory roku ludzie mogliby się 
spotykać w otoczeniu zieleni. 

Prace zostały zintensyfiko-
wane w minionym roku. 

- W pierwszej kolejności po-
stanowiliśmy sprawdzić, czy na-
sza intuicja idzie w parze z rze-
czywistymi potrzebami rezy-
dentów Olivii (obecnie prawie 10 
tysięcy osób). Czy pomysł 
na ogród w centrum biznesu jest 
tym, który zyska ich uznanie? 
Zrealizowaliśmy więc, wraz 
z wyspecjalizowaną firmą, ty-
godniowe warsztaty design 
thinking, podczas których anali-
zowaliśmy podobne rozwiąza-
nia proponowane na świecie. 
W tym celu przeprowadzaliśmy 
badania focusowe. Przede 
wszystkim jednak rozmawiali-

śmy z pracownikami OBC, zada-
waliśmy pytania i uważnie słu-
chaliśmy odpowiedzi – wyjaśnia 
Tomasz Woźniak, chief 
innovation officer Olivia Busi-
ness Centre.. 

W ciągu kilku intensywnych 
dni zaangażowani w projekt 
Ogrodu spotkali się z ponad 
setką respondentów. Widywali 
się z nimi w różnych miejscach: 
na patio, w ich firmach, na „pa-
pierosie”. Bywali w gabinetach 
prezesów, srefach relaksu, punk-
tach gastronomicznych. Chcieli 
dowiedzieć, jak wygląda dzień 
ich pracy, czy mają czas 
na przerwę, jak długą i czego tak 
naprawdę ci oczekują. 

- Wyniki potwierdziły nasze 
przypuszczenia – w trakcie inten-
sywnego dnia pracy potrzebu-
jemy chwili resetu, oderwania, 
oddechu. Każdy z nas relaksuje 
się w różny sposób – część ak-
tywnie rozmawiając ze znajo-
mymi o nowym serialu przy ka-
wie, w gwarnym miejscu, część 
w samotności, ciszy lub chwili 
z dobrą muzyką (np. sączoną 
przez słuchawki), najlepiej 
wśród zieleni – dodaje Woźniak. 

Bazując na metodologii 
design thinking przygotowali-
śmy zmodyfikowane prototypy 
ogrodu – zielonej części eko (wi-

doczny na patio szklany pawi-
lon) oraz strefy podziemnej, 
które ma być miejscem aktyw-
nego odpoczynku i relaksu ze 
znajomymi. Prezentowaliśmy je 
rezydentom w holu Olivia Star, 
do którego przylega ogród, po-
nownie zderzając nasze plany 
z ich potrzebami – wspomina To-
masz Woźniak. 

Finał? Wypracowanie spójnej 
koncepcji i założeń modyfikacji 
pierwotnego projektu. W wy-
niku tego, została podjęta decy-
zja, by zwiększyć ilość zieleni aż 
o 30 procent. Docelowo w ogro-
dzie będzie ponad 4 tysiące ro-
ślin z różnych części świata. Kil-
kaset gatunków. Ponad 40 drzew 
sięgających powyżej 10 metrów, 
w tym tropikalnych. 

- Dodaliśmy miejsca total-
nego relaksu; można tu będzie 
położyć się w hamaku 
pod palmą, słuchając śpiewu 
ptaków i naturalnego szumu 
wody. Zaprojektowaliśmy do-
datkowe zielone ściany z wodo-
spadami oraz wielki „dom 
na drzewie”, z którym chyba 
każdy z nas ma pozytywne sko-
jarzenia, dedykowany kameral-
nym spotkaniom i pracy „w ko-
ronie drzew”. Zadbaliśmy też 
o pełną sensorykę rezygnując 
z intensywnej gastronomii 

na rzecz prostych i ekologicz-
nych napojów oraz przekąsek. 
Chodzi o to, by nie przeszkadzać 
nawet zapachami osobom, które 
chcą w pełni doświadczyć chwili 
nie-pracy – podkreśla Woźniak. 

Oficjalna nazwa ogrodu 
brzmi Olivia Garden. Tak wybrali 
rezydenci w Olivia Business 
Centre, z niecierpliwością czeka-
jąc na finał projektu, który przez 
specjalistów jest określany, jako 
unikat na skalę Europy. 

- Mam na myśli zarówno 
sposób i fazy jego projektowa-
nia, zastosowane rozwiązania 
technologiczne, jak i poziom 
zaawansowania konstrukcyj-
nego. Jednocześnie to projekt 
niesamowicie pozytywny, cie-
kawy i niezwykły w swojej 
złożoności. Ilość osób zaanga-
żowana w budowę Olivia Gar-
den jest bardzo duża. 

Począwszy od firmy pro-
jektowej, przez podwykonaw-

ców poszczególnych obsza-
rów, jak nasadzenie roślin, 
podlewanie, sterowanie kli-
matem, oświetlenie i nagłoś-
nienie, aż po specjalistów pla-
nujących aranżację wewnątrz 
ogrodu oraz na poziomie mi-
nus 1, wraz z pomysłem 
na model jego wykorzystania 
i prowadzone tam aktywności 
– podsumowuje Tomasz Woź-
niak. 
¹

Tak będzie wyglądał ogród w Olivia Business Centre
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Inkubator z oknem na świat

Zaskakujące scenariusze 
i nieprzewidywalne zwroty akcji. 
W przestrzeni coworkingowej 
wszystko może się zdarzyć. 
Celem jest rozwój poprzez 
skalowanie, czego dowodem 
jest wiele fi rm, które wyrastając 
z niewielkich działalności 
i start upów zamieniły się 
w rozpoznawalne marki w swojej 
branży. O wzorze na sukces 
i tajnej broni korporacji opowiada 
Katarzyna Bobińska, Marketing 
Manager O4 Coworking w Olivia 
Business Centre.

Trzecia edycja Coworking 
Now będzie zaskoczeniem dla 
uczestników konferencji?
Wydarzy się dużo i dobrze (śmiech). 

Poprzednie edycje Coworking Now 
utwierdziły nas w przekonaniu, jak bar-
dzo potrzebne są takie spotkania. Sta-
nowią żyzne pole do wymiany doświad-
czeń, z których mogą czerpać  nie tylko 
coworkingi, ale również freelancerzy, 
działy HR oraz agenci nieruchomości 
i managerowie korporacji.

Jak tak różne grupy odnajdą się 
w świecie coworkingu?
W pewien sposób coworking niwe-

luje wiele barier i ograniczeń. Rosnąca 
popularność tej formy pracy sprawia, 
że przekonują się do niej globalne 
fi rmy, czerpiąc z potencjału, który się 
w związku z tym pojawia. Myślę, że 

już w tej chwili – na szczęście - mało 
kto traktuje coworking wyłącznie, jako 
biurko na wynajem. Świadczy o tym 
ilość miejsc zrzeszających coworkerów. 
To rozwój, współpraca, nieszablonowe 
podejście, a nie jedynie biurko z wy-
godnym fotelem.

Coworkerzy wnoszą wymierną 
wartość dla zasobów ludzkich 
i obrotu nieruchomościami?
Dla każdej z tych grup coworking 

stanowi wielką korzyść. Dla działów HR 
jest inspiracją do prowadzenia działań 
employer brandingowych wewnątrz 
fi rmy, a także daje możliwość wydele-
gowania działu projektowego fi rmy do 
miejsca pełnego inspiracji, ekspertów 
i mentorów , którzy pomogą w poko-
naniu trudności niezależnie od prowa-
dzonej działalności. Jednym słowem, 
czerpią to, co najcenniejsze.

Na co nie ma ceny?
Może to truizm, nieoceniony jest 

powiew świeżości, który coworking 
wnosi do dużego biznesu. Kolorowe 
i zróżnicowane środowisko jest ide-
alnym miejscem do styku całkowicie 
odmiennych od siebie branż. Wymiana 
doświadczeń, możliwość kooperacji po-
zwalają odważniej oszacować własne 
perspektywy, krystalizując marzenia 
w wymierne działania na ich rzecz. To 
kwintesencja idei ruchu coworkingu na 
świecie – pod jego dachem nawet jed-
noosobowe działalności nabierają wia-
tru w żagle, skalując w potężne i rozpo-
znawalne biznesy.

Szansa również dla start - upów?
Oczywiście. Od samego początku 

Olivia Business Centre wspiera inno-
wacje. Nasze założenie „pomocnej dło-
ni” to w praktyce korzyść dla obu stron. 
Początkujący przedsiębiorcy otrzymują 

wsparcie, a my z dumą i radością 
wspieramy rozwój wielu fi rm, które bar-
dzo często tworzą projekty stanowiące 
przełomy.

W kuźni talentów wszystko może 
się zdarzyć?
Mam przekonanie, że na sukces 

w biznesie składają się trzy czynniki. 
Wiara w stworzony projekt, odpowied-
nie miejsce i wsparcie w najbardziej 
istotnych sektorach działania. Wszyst-
kie te elementy odnaleźć można właś-
nie w coworkingu.

Coworkerzy tajną bronią 
korporacji?
Powiedziałabym, że bardzo cennym 

nabytkiem (śmiech). W każdej orga-
nizacji potrzebne jest paliwo. Okazuje 
się, że coraz częściej tą „rakietą” stają 
się coworkerzy. W O4 coworking na co 
dzień obserwuję dokonania poszcze-
gólnych osób, które prężnością i pozio-
mem swojego działania przyprawiają 
o zawrót głowy. Z perspektywy korpo-
racji tacy ludzie to skarb. Stworzenie 
sprzyjających warunków pracy pozwala 
im rosnąć. W taki sposób są w stanie 
wypracowywać dużo lepsze rozwiąza-
nia dla problematycznych spraw z któ-
rymi mierzą się korporacje i duże fi rmy.

Dlaczego osoby prowadzące 
jednoosobową działalność, lub 
małe fi rmy powinny przekonać się 
do coworkingu?
Coworkerzy otrzymują dostęp do 

doświadczonych mentorów w twórczej 
przestrzeni. Poznają przedsiębiorców, 
którzy dzieląc się bagażem doświad-
czeń zapalają do jeszcze większego 
działania, jakby w myśl zasady, że nic 
nie jest nas w stanie ograniczać. To 
sprawia, że patrzą na swoje zadania 
i pracę z całkowicie innej perspekty-

wy, co pewnie nie mogło by się udać 
w innych warunkach, w swoim domu, 
w kawiarni, czy wśród ludzi, których 
znają od lat.

Co zyskają agenci 
nieruchomości?
W ich przypadku coworking jest 

uzupełnieniem oferty dla mikro i ma-
łych przedsiębiorstw. Przy współpracy 
z Olivia Business Centre sprowadzamy 
do O4 Coworking małe fi rmy i start-upy, 
które w bliskiej perspektywie mają ska-
lowanie swojego biznesu, tak aby po 
chwili zajmować  wielkopowierzchniowe 
przestrzenie. Jesteśmy inkubatorem 
pozwalającym na bezpieczny rozwój, 
a pierwsze kroki w biznesie bardzo 
szybko samodzielnie otwierają okno na 
świat.

Wzór na sukces kryje się 
w nazwie O4?
Zaryzykuję stwierdzenie, że sukces 

mamy wyłącznie w swoich rękach. 
„O 4” to przede wszystkim cząsteczka 
tetratlenu, którą w 1924 roku po raz 
pierwszy opisał Gilbert Lewis. Za jej 
pomocą próbował wyjaśnić, dlaczego 
ciekły tlen nie podlega prawu Curie. 
Idealna defi nicja naszego coworkingu 
(śmiech)! O4 Coworking to również 
bezpośrednie nawiązanie do nazwy 
budynku, w którym rozpoczęliśmy dzia-
łalność – Olivia Four.

Kiedy?
W marcu 2015 roku. Wszystko za 

sprawą Marty Moksy i Tomka Woźnia-
ka, którzy prawie zjechali świat wzdłuż 
i wszerz, aby poznać, co coworkingo-
wej trawie piszczy i spróbować zasiać 
ją na gdańskiej ziemi. Byli na Bali, 
w Nowym Yorku, w Amsterdamie, Dub-
linie, Mediolanie i jak oboje wspomina-
ją spotęgowało to uczucie fascynacji 

i pewność, że coworking jest tym, cze-
go Polsce potrzeba.

O tym dowiemy się z raportu, 
którego debiut będzie miał 
miejsce podczas konferencji.
Tak i mam nadzieję, że pozwoli na 

przełomowe wnioski. Wspólnie z insty-
tutem Natalii Hatalskiej zbadaliśmy nie 
tylko coworkingi przez pryzmat opera-
torów, ale również badaliśmy freelance-
rów i ich potrzeby, coworkerów oraz to, 
czy rzeczywiście coworking wzmacnia 
ich biznes. Przyjrzeliśmy się fi rmom 
i korporacjom, aby sprawdzić ich ewen-
tualne korelacje z przestrzeniami co-
workingowymi.

Co wiemy już teraz?
Coworking może być silnym fi larem 

każdej fi rmy. Od początku w O4 opiera-
my codzienną działalność o tworzenie 
możliwości skalowania biznesu w róż-
nych częściach świata, przy współpracy 
z lokalnymi i międzynarodowymi part-
nerami. Jednocześnie dbając o komfort 
pracy w warunkach dopasowanych do 
indywidualnych potrzeb, dzięki cze-
mu pokazujemy, że efektywność jest 
możliwa. Kładziemy nacisk  na kształ-
cenie młodzieży i dorosłych w zakresie 
przedsiębiorczości i nowoczesności, co 
pozwala stale podnosić kwalifi kacje bi-
znesowe fi rm.

Czego jeszcze dowiedzą się 
uczestnicy Coworking Now?
Poruszymy sporo tematów, stawia-

jąc na merytorykę, dzięki najlepszym 
specjalistom. Wśród prelegentów zo-
baczymy Micka Griffi na, który opowie 
o skutecznej sprzedaży, a Jacek Kotar-
biński zdradzi nam tajniki marketingu. 
Pierwszego dnia skupimy się na kwe-
stiach tworzenia idealnego środowiska 
pracy, takiego w którym można się 
rozwijać, pobudzać kreatywność i pra-
cować efektywnie. Opowie o tym m.in. 
Pauline Roussel, która odwiedziła po-
nad 300 coworkingów na całym świe-
cie. Drugiego dnia z prelekcji skorzysta-
ją freelancerzy – Beatrix Bedo wskaże 
5 kroków, do osiągnięcia równowagi fi -
nansowej, Piotr Bucki wyjaśni dlaczego 
autonomia jest ważna do osiągnięcia 
celu, a Wojciech Drewczyński wyjaśni 
jak efektywnie może współpracować 
startup z korporacją. Wyróżnikiem kon-
ferencji jest sesja unconference. Jej 
celem jest, by uczestnicy stali się pre-
legentami i zgłaszali pomysły na prze-
prowadzenie warsztatu. To nietypowe 
rozwiązanie cieszy się powodzeniem 
i w efekcie rodzi innowacyjne pomysły 
i rozwiązania.

4-5
kwietnia 
od godziny 10.00

www.coworkingnow.eu
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Globalnie patrzymy na nasze cele
Rozmowa 
Piotr Kallalas 
piotr.kallalas@polskapress.pl 

Z Bartłomiejem Glinką, preze-
sem zarządu Omida Group, ro-
zmawia Piotr Kallalas. 

Dziś spotykamy się w biurze 
znajdującym się w nowo-
czesnym wieżowcu Olivia 
Four. Jak wyglądał jednak 
początkowy okres działal-
ności firmy Omida? 
Początki były zupełnie od-

mienne. Zaczynaliśmy na ul. 
Oliwskiej w Nowym Porcie 
w malutkim biurze. Na począt-
ku świadczyliśmy usługi tylko 
na rynku krajowym oraz nie-
mieckim. Stopniowo rozsze-
rzaliśmy ofertę, między inny-
mi na kraje skandynawskie 
oraz państwa za naszą 
wschodnią i zachodnią grani-
cą. Omida Logistic została za-
łożona w 2010 roku na bazie 
naszych doświadczeń. Wspól-
nie z Markiem Rostkowskim 
całe życie spędziliśmy w bran-
ży TSL, obserwując, jak dyna-
micznie się rozwija, stanowiąc 
od 10 do 15% polskiego PKB. 
To właśnie doprowadziło nas 
do przekonania, że jest szansa 
na nową firmę na rynku. My-
ślę, że śmiało można powie-
dzieć, że się udało. W paździer-
niku będziemy świętować do-
kładnie 9 lat.  

Czy na samym starcie mieli 
państwo świadomość, że bi-
znes rozrośnie się do takich 
rozmiarów? 
Prawdę mówiąc, nie spo-

dziewaliśmy się, że będziemy 
finalnie zarządzać tak dużym 
podmiotem, ale mieliśmy 
120% motywacji. Przez pierw-
sze dwa lata pracowaliśmy 
właściwie przez 10 godzin 
dziennie. Widać, że to się opła-
ciło. Obecnie jesteśmy poten-
tatem na naszym rynku i za-
trudniamy około 550 osób. 

TSL to główny obszar dzia-
łań firmy? 
Zajmujemy się szeroko po-

jętym transportem i spedycją. 
Nasze produkty stanowią ofer-
tę w przewozach drogowych, 
lotniczych, morskich, a także 
w agencji celnej. Naszą perłą 
w koronie jest obecnie tran-
sport morski, ponieważ posia-
damy aktualnie 30 tys. konte-
nerów, co stawia nas w pozycji 
lidera. Można powiedzieć sze-
rzej, że w przewozach konte-
nerowych i całopojazdowych 
jesteśmy największą firmą 
w Polsce. 

Firma z roku na rok poszerza 
swoją ofertę i spektrum ope-
racji. Czy to dobry czas dla 
Omidy? 
Dla naszej firmy jest to rze-

czywiście bardzo dobry czas, 

który charakteryzuje się duży-
mi wzrostami. Zawsze byliśmy 
firmą rentowną. Widać, że 
warto się rozszerzać. W tym 
globalnym świecie firmy stają 
się coraz większe i chcą posia-
dać poważnych partnerów bi-
znesowych, którym powierzą 
swoje ładunki. Większe pod-
mioty mogą proponować lep-
sze warunki handlowe, takie, 
których nie mogliśmy zagwa-
rantować na początku naszej 
drogi. Z drugiej strony najwięk-
szym aktywem są nasi pracow-
nicy i to oni powinni czerpać 
z rozwoju. Jest to naturalny 
proces, a także motywacja 
do dalszego poszerzania dzia-
łalności. 

Największe przeszkody, ja-
kie spotkały pana do tej po-
ry w biznesie?  
Oczywiście, były takie 

chwile. Jak to w biznesie, zda-
rzały się przykre sytuacje, by-
liśmy ofiarami oszustów, a na-
wet spotkaliśmy się z kradzie-
żą towaru, wiemy jednak, że 
w tej branży grunt to znajdo-
wać rozwiązania i iść naprzód. 
Moim zdaniem, samo otwo-
rzenie działalności w tym sek-
torze czy oferowanie usług 
nie jest trudne. Problem poja-
wia się, gdy nie ma się dużego 
kapitału. Nieuniknione dys-
proporcje w terminach płat-
ności pomiędzy klientami 
a podwykonawcami są na tyle 
duże, że jest potrzeba precy-
zyjnego finansowania. Z cza-
sem, wraz ze wzrostem i roz-
wojem, pojawia się stabiliza-
cja i nowe możliwości. Więk-
sza elastyczność, zwiększenie 
spektrum fachowców i pro-
duktów. 

Czy przez te 9 lat zmienił się 
rynek spedycji w naszym 
kraju? 
Niewątpliwie w tym okresie 

nastąpiło wiele zmian, szcze-
gólnie jeśli chodzi o regulacje 
unijne, które zmieniają się 
na niekorzyść polskiego prze-
woźnika. Mówię tu o płacach 
minimalnych. Z drugiej strony 
poprawia się infrastruktura 
drogowa w Polsce. Rozwijająca 
się sieć autostrad i dróg ekspre-
sowych to wielki potencjał dla 
naszej branży. Możemy docie-
rać do klienta o wiele szybciej 
i bezpieczniej. Coraz większą 
rolę odgrywają zaawansowane 
systemy komputerowe. Dodał-
bym także wzrost znaczenia 
transportu intermodalnego. 
Dyrektywy mobilne mówią, że 
50% transportu ma w przysz-
łości odbywać się już z wyko-
rzystaniem kolei i statków. Ist-
nieje rzeczywiście wzrost moż-
liwości wykorzystania infra-
struktury szynowej. 

Jak pan ocenia rozwój Pol-
ski, szczególnie w kontek-

ście planów rozbudowy 
krajowych portów i budo-
wy centralnego lotniska? 
Uważam, że są to elementy 

konieczne dla naszego rozwo-
ju. Natomiast w mojej opinii 
pomysły te są w znacznej 
mierze opóźnione. Dobrze, że 
jesteśmy beneficjentami pro-
jektów unijnych. Nasza firma 
również brała udział w pro-
jektach organizowanych 
przez Wspólnotę. Mówię np. 
o „Paszporcie do eksportu” 
czy dofinansowaniu na pro-
gramy komputerowe czy 
szkolenia. Cieszę się, że w no-
wej perspektywie zwraca się 
uwagę zwłaszcza na wspom-
nianą infrastrukturę kolejo-
wą. Widzą to zwłaszcza gdań-
szczanie, którzy mogą dotrzeć 
pociągiem do stolicy w zdecy-
dowanie krótszym czasie. 

Jakie są państwa plany 
na najbliższą przyszłość. Ja-
ką strategię objęła obecnie 
Omida? 
Niedawno otworzyliśmy 

biuro w Hamburgu, które ma-
my zamiar teraz rozwijać, 

a także kolejne biuro w Am-
sterdamie. Chcielibyśmy tak-
że dalej inwestować i zwięk-
szać strategiczne znaczenie 
działu IT w naszej grupie, 
a także stawiać na transport 
intermodalny. Poczyniliśmy 
zresztą wiele działań w tym 
kierunku. Ponadto uważam, 
że w firmie najbardziej powin-
ni się rozwijać pracownicy. 
Chcemy motywować ich 
do ciągłego rozwoju. Dzisiaj 
jedynym pewnikiem na rynku 
jest zmiana. Dlatego jeździmy 
na konferencje, szkolimy się 
wewnętrznie, a także zew-
nętrznie. To pomaga potem 
patrzeć globalnie na dalsze ce-
le. 

Omida angażuje się rów-
nież w projekty społeczne. 
Skąd ten pomysł? 
Uznaliśmy, że dzięki na-

szemu sukcesowi możemy 
także włączyć się w pomoc 
społeczeństwu. Założyliśmy 
fundację Columbus, której 
głównym obszarem działania 
jest Akademia Rozwoju Oso-
bistego. Nazwa nawiązuje 

do wielkiego odkrywcy 
Krzysztofa Kolumba, który 
niewątpliwie był wielkim li-
derem i dążenie do takiej po-
stawy jest też naszym założe-
niem. Uczymy przedsiębior-
czości, obywatelskiej posta-
wy, a także sprawnego zarzą-
dzania. Szkolenia i spotkania 
mają charakter otwarty, które 
realizujemy w 16, głównie 
mniejszych, miejscowościach 
naszego województwa. Chce-
my skierować społeczeństwo 
na świadomy rozwój osobi-
sty. Ważne, że dla naszych 
pracowników jest to również 
cenne doświadczenie organi-
zacyjne. 

Od kilku lat firma wspiera 
też pomorską młodzież. 
Drugą linią działalności 

fundacji jest program rozwo-
jowy dla młodzieży licealnej 
„The Grade”. Tutaj organizu-
jemy zajęcia o podobnej te-
matyce, ale dostosowane 
do osób w nieco młodszym 
wieku. Spotkania mają cha-
rakter cykliczny, całoroczny 
dla grupy 20 osób z trójmiej-
skich szkół. Prelegenci starają 
się zwracać uwagę na to, jak 
ważne są cechy charakteru li-
dera, takie jak cierpliwość, 
ciężka praca czy męstwo i sa-
moświadomość. Ważne jest 
też to, że uczymy przez do-
świadczenie, dlatego zapra-
szamy niezwykłe osobowości, 
które opowiadają, jak osiąg-
nąć sukces w danej branży. 
W tym wieku młodzież często 
cały czas szuka swojej ścieżki 
w życiu, a zbliża się ważny 
moment wyboru. Oprócz tego 
mamy też wiele propozycji 
w sezonie wakacyjnym, które 
pozwalają w 100% wykorzy-
stać czas na rozwój. 

Nominacja do naszego 
konkursu jest zarezerwo-
wana dla biznesmenów, 
którzy umiejętnie prowa-
dzą swoją działalność. Jaki-
mi cechami powinien cha-
rakteryzować się top ma-
nager? 
Cechy te pokrywają się 

z wartościami, którym hołdu-
jemy na co dzień w naszej fir-
mie. Jest to na pewno otwar-
tość na inne osoby, na inne bi-
znesy, ale także na krytykę. 
Kolejnym elementem jest 
przedsiębiorczość, czyli śle-
dzenie trendów rynkowych, 
a także świadome uczestnicze-
nie w zyskach. U lidera oczy-
wiście ważny jest ciągły rozwój 
osobisty, a także pomysły 
na siebie. W naszym świecie 
warto się specjalizować, bo-
wiem nie można robić wszyst-
kiego. Warto być ekspertem 
w danej dziedzinie. Nie można 
zapomnieć o wartościach ro-
dzinnych. Sam jestem mężem 
i ojcem trójki dzieci. 

Czy trudno jest pogodzić 
życie rodzinne z zawodo-
wym? 
Początki rzeczywiście były 

trudne. Nasze rodziny od sa-
mego początku były świado-
me, że jest to okres niezwykle 
absorbujący i obecność na ko-
lacji często nie była możliwa. 
Natomiast dzisiaj udaje mi się 
wszystko zbalansować. Jeżeli 
mamy określony jasny sy-
stem wartości, w którym ro-
dzina jest na samym szczycie, 
a praca jest na trzecim miej-
scu, bowiem mamy jeszcze 
zdrowie, to wszystko można 
osiągnąć.  Wtedy wiadomo, 
że godz. 16 to czas odbioru 
dzieci ze szkoły i nic tego nie 
zmieni. 

W takim układzie jest miej-
sce na wolny czas? 
Rzeczywiście wolnego cza-

su nie ma za dużo, ale nasza 
firma od lat stawia również 
na rozwój fizyczny. Zachęca-
my naszych pracowników 
do aktywizacji w różnych dy-
scyplinach. Sam jestem 
multisportowcem. W swojej 
karierze sportowej przebie-
głem cztery maratony, gram 
w tenisa stołowego, regular-
nie uprawiam gimnastykę 
i ćwiczę na siłowni. Każdego 
dnia uprawiam inny rodzaj 
sportu. To wszystko daje mi 
satysfakcję, energię i sprawia, 
że jestem pozytywnie nasta-
wiony do życia. Uważam, że 
sport to rozwój, dlatego też 
staramy się wspierać również 
młodych sportowców, w tym 
między innymi szachistę czy 
tenisistę stołowego, a także lo-
kalne zespoły. Co roku organi-
zujemy wraz z MRKS również 
turnieje Omida Open, które są 
areną zmagań właśnie tenisi-
stów stołowych. 

Podkreśla pan wagę wspar-
cia lokalnego środowiska. 
Czy jest pan silnie związany 
z Trójmiastem? 
Urodziłem się w Pucku, ale 

po przeprowadzce moje życie 
związałem z Gdańskiem i bar-
dzo wiele temu miastu zaw-
dzięczam. Przez 25 lat miesz-
kałem na Żabiance. Tutaj cho-
dziłem do liceum, a także kon-
tynuowałem naukę na Uni-
wersytecie Gdańskim na kie-
runku ekonomicznym. Potem 
miałem okazję edukować się 
w ramach studiów podyplo-
mowych na Politechnice 
Gdańskiej i w Akademii Mor-
skiej. Kształcenie jest dla mnie 
niezwykle ważne, dlatego sta-
ram się cały czas iść w tym kie-
runku. Ukończyłem Master of 
Business Administration 
w Wyższej Szkole Bankowej, 
a obecnie studiuję na IESE Bu-
siness School na Uniwersytecie 
Nawarry. 
¹

Bartłomiej Glinka
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Firma składa się z kilku 
spółek, które poprzez ścisłą 

współpracę i wymianę 
doświadczeń są w stanie 

zapewnić klientom 
kompleksowość rozwiązań 

z zakresu spedycji oraz każdej 
gałęzi transportu w kraju 

i za granicą. 
Firma powstała zaledwie 9 

lat temu, a już osiąga obroty 
rzędu kilkuset milionów zło-
tych. Założona została przez 

Bartłomieja Glinkę i Marka 
Rostkowskiego. 

Firma ma na koncie wiele 
wyróżnień. W 2017 r. otrzy-

mała Diament Forbesa. 

Zajęła 1 miejsce zarówno 
w zestawieniu firm z woje-
wództwa pomorskiego, jak 

i w rankingu ogólnopolskim. 
Solidny Pracodawca Roku to 
nagroda przyznawana rzetel-
nym i przyjaznym pracowni-
kom firmom. Nagroda przy-

znawana jest najlepszym pra-
codawcom w Polsce, szcze-
gólnie tym promującym cie-
kawe rozwiązania HR oraz 
świadczenia dla pracowni-

ków. 
W 2015 roku Omida Group 

została laureatem Gryfa 
Gospodarczego w kategorii 

średnich firm.

OMIDA GROUP
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Biznesmen musi być trochę szalony
Rozmowa 
Lucyna Puzdrowska 
lucyna.puzdrowska@polskapress.pl 

Z Marcinem  Gniazdowskim, 
prezesem zarządu Almar  
sp. z o.o. 

 
Zacznijmy stereotypowo, 
jak to się wszystko zaczęło, 
panie Marcinie? Skąd po-
mysł na taki biznes? 
Zdecydował przypadek. Był 

to bodajże 1987 rok i koleżanka 
zaprosiła mnie do Jastarni, na  
imieniny swojego znajomego. 
Na tej imprezie stoły uginały 
się od przeróżnych wspania-
łości, m.in. właśnie łososia. 
Studiowałem wówczas prawo 
na Uniwersytecie Warszaw-
skim i jak każdy student chcia-
łem w jakiś sposób polepszyć 
swój byt. I jakoś tak wciągnął 
mnie ten temat, że rozpoczą-
łem rekonesans po warszaw-
skich restauracjach - mają tego 
łososia czy nie mają, jest na to 
popyt czy nie ma. Dowiedzia-
łem się, że jest to ryba droga, 
deficytowa, a źródła jego zao-
patrzenia są dość tajemnicze. 
Proszę pamiętać, że rządził 
wtedy państwowy handel, 
więc gdy zapytałem ajenta jed-
nej z warszawskich restauracji 
skąd bierze towar, to nabrał 
wody w usta, najzwyczajniej 
się przestraszył, że jestem ja-
kimś tajniakiem (śmiech). Mu-
siałem długo go przekonywać, 
że jestem studentem, który 
próbuje dorobić. I tak się to 
wszystko zaczęło. Do tego 
stopnia wkręciłem się w ten bi-
znes, że niedługo potem zao-
patrywałem w łososia pół War-
szawy (śmiech), a przede 
wszystkim ulicę Polną. Tam 
znajdował się bazar, na którym 
można było dostać praktycz-
nie wszystko, każdy produkt, 
którego w sklepach nie sposób 
było kupić. W czasach komuny 
zaopatrywali się tam ambasa-
dorzy, konsulowie i inni dygni-
tarze. Łosoś był tam niesamo-
wicie pożądaną pozycją, więc 
zaczęło mi się coraz lepiej po-
wodzić. Do tego stopnia, że za-
wiesiłem studia. Początki nie 
były łatwe. Trzeba było jechać 
do Jastarni, wziąć ryby, żeby 
przed świtem być już na Pol-
nej. Jedynym transportem był 
pociąg, a wiadomo jak się 
w tamtych latach podróżowało 
koleją. Ale człowiek był wtedy 
młody, miał jakąś wizję i dążył 
do celu. 

Kiedy powstał Almar? 
 W Warszawie zarejestrowa-

łem działalność, ale nie był to 
jeszcze Almar.  Gdy poznałem 
moją przyszłą żonę, która była 
z Sopotu, zdecydowałem się 
wrócić do Kartuz. Babcia zo-
stawiła mi w  spadku kamieni-
cę przy ul. Kościerskiej, kiedyś 
Wojska Polskiego i tak to za-

cząłem swój biznes uprawiać 
w Kartuzach. Żona ma na imię 
Alina, ja Marcin i tak od pierw-
szych liter naszych imion 
stworzyliśmy ALMAR. Bardzo 
mi zależało, żeby połączyć 
w nazwie firmy nasze imiona 
chociażby z tego powodu, że 
już wówczas widziałem co 
oznacza prowadzenie firmy, je-
śli chce się do czegoś dojść. 
Zdawałem sobie sprawę, że nie 
będę takim mężem, który wra-
ca do domu codziennie o go-
dzinie 16 czy 17, że cały ciężar 
wychowania córki i prowadze-
nia domu żona bierze na swoje 
barki. To jej ogromny wkład 
w naszą firmę, w to, że nam się 
udało. A początki były trudne. 
Kupowaliśmy ryby w Jastarni, 
a tu je kroiliśmy i pakowaliśmy. 
Tym samym ruszył mały za-
kład produkcyjny, choć po-
czątkowo pomagał mi tylko 
kolega Arek i grono znajo-
mych. 

  Firma się rozrastała, posy-
pały się nagrody, wyróżnie-
nia. Był jakiś przełom, który 
pozwolił panu poczuć grunt 
pod nogami? 
To było wejście w 1994 roku 

do sieci Makro Cash And Carry. 
To były takie czasy, że mało 
kto wiedział co to za ryba, ten 
łosoś, a już przekonać han-
dlowca, żeby go w tym sklepie 
położył i ludziom zaoferował, 
graniczyło z cudem. Dlatego 
pojawienie się Makro Cash 
And Carry w Polsce było ni-
czym objawienie. Dopiero ci 
ludzie przenieśli zasady han-
dlu z Zachodu do Polski, poka-
zali jak mają wyglądać półki 
w sklepie. Wtedy byli to jesz-
cze Holendrzy, później Niem-
cy. Na łososia mieli kilkume-
trowe półki, w czasach, gdy 
w Polsce zapełniało się je śle-
dziem, dorszem czy makrelą. 
I tu znowu pewnie zdecydo-
wało moje szczęście, bo wsze-
dłem do tego Makro i poczu-
łem się jak ryba w wodzie, 
pewnie ktoś powie - jak łosoś 
w wodzie (śmiech). I to wtedy 
nasza produkcja nabrała tem-
pa. 

 Gąszcz przepisów, stosy do-
kumentów, rozmaite proce-
dury. Gdy stawiał pan pierw-
sze kroki w biznesie, musiał 
też nauczyć się żyć w świe-
cie, którym niepodzielnie 
rządzi urzędniczy język. Jak 
pan sobie z tym radził i radzi? 
Na pewno pomogły mi mo-

je studia prawnicze, choć w la-
tach 90. funkcjonowało u nas 
raczej prawo dżungli. Osobiś-
cie byłem w o tyle lepszej sytu-
acji, że prawie od początku 
działalności firmy, miałem rad-
cę prawnego. Zatrudnienie ta-
kiej osoby pozwoliło mi unik-
nąć potężnych problemów, 
m.in. z dłużnikami. Nic tak nie 

działało jak wezwanie do za-
płaty z podpisem i pieczątką 
prawnika. Dziś jest łatwiej, 
chociażby dlatego, że wiele za-
dań mogę powierzyć moim 
pracownikom. Otoczyłem się 
ludźmi, którzy posiadają odpo-
wiednią wiedzę i kwalifikacje.  
Przecież to oczywiste, że nie 
na  wszystkim się znam, że są 
ode mnie lepsi w tej, czy innej 
dziedzinie. Mało tego, chcę,  
aby poza kompetencjami ci lu-
dzie mieli też w firmie władzę. 
To dlatego na przykład mój 
księgowy jest też członkiem 
zarządu, a dyrektor finansowy 
prezesem.  

Wejście Polski do Unii Euro-
pejskiej to kolejny przełom, 
również w polskim biznesie i  
kolejne, nowe przepisy.  
Moim zdaniem przepisy 

unijne w wielu przypadkach 
uratowały nam skórę i po-
wstrzymały twórczość ludzi 
często niekompetentnych. Nie 
twierdzę, że Unia to samo do-
bro, ale była u nas cała masa 
durnych przepisów, które 
przedsiębiorcom nie pomaga-
ły, a wręcz szkodziły. Jeśli cho-
dzi o gospodarkę, to w krajach 

Unii zdecydowanie lepiej się 
na niej znali niż my. Oni mieli 
kapitalizm przez cały czas, nie 
mieli komuny. Rozumieli 
na czym polega biznes, my 
musieliśmy dopiero zacząć się 
go uczyć. Tymczasem za two-
rzenie przepisów wzięli się u  
nas ludzie, którzy chwilę 
wcześniej tworzyli je dla go-
spodarki socjalistycznej. Na  
szczęście weszliśmy w tym 
czasie do Unii i nie zdążyli spa-
prać wszystkiego. 

Pojawiły się też wymogi 
zdobywania kolejnych cer-
tyfikatów, które świadczyć 
mają o marce i prestiżu fir-
my.  
Wejście Polski do Unii spo-

wodowało, że zamiast na ryn-
ku 35-milionowym, znaleźli-
śmy się na 350-milionowym. 
Żeby na nim zaistnieć, muszą 
nas tam znać, wiedzieć jaką je-
steśmy firmą. Aby było to mo-
żliwe, wymyślono standardy, 
które obowiązują i tam i tu. Te-
mu służą certyfikaty. Jeżeli 
polska firma aspiruje do tego 
by wejść na zagraniczny rynek, 
są konieczne, często decydują-
ce przy nawiązywaniu współ-

pracy. Natomiast problem 
powstał taki, że zaczęto ich 
wymagać również od firm, 
które nie aspirują do tego by 
wchodzić na rynek zachodni. I  
to jest absurd, tym bardziej że 
zdobycie certyfikatu wymaga 
pracy i niemałych pieniędzy. 
Z jakiej racji takie koszty ma 
ponosić lokalna ubojnia Ko-
walskiego? Owszem, może 
mieć ten certyfikat, ale nie aż 
tak restrykcyjny jak firmy 
sprzedające na Zachodzie. Na  
szczęście dużo już się zmieniło 
na lepsze. Dla przykładu wete-
rynaria, Sanepid funkcjonują 
już bardziej na zasadzie part-
nerstwa z przedsiębiorcami, 
niż złego policjanta. I nie cho-
dzi tu o to by przymykali oczy 
na uchybienia, ale żeby rozu-
mieli, że ich praca polega na  
tym, aby pomóc dostosować 
daną firmę do obowiązujących 
standardów.  

Pozostało w panu coś jesz-
cze z tej młodzieńczej pasji 
z którą zakładał pan własny 
biznes, czy dziś jest to już 
bardziej odcinanie kolejnych 
kuponów? 
Absolutnie nie, pasja ujaw-

nia się wtedy, gdy widoczny 
jest rozwój. W ciągu tych 30 lat 
bardzo rozwinął się rynek i tak 
jak kiedyś mało kto wiedział co 
to jest łosoś, dziś w każdej re-
stauracji mają go w menu. Po-
jawiły się koncerny, obracające 
miliardami dolarów, podczas 
gdy my pozostaliśmy firmą ro-
dzinną. Konkurować z nimi to 
ogromne wyzwanie i nie da się 
tego robić bez pasji. 

Biznesmen, to też mężczy-
zna. Znajduje pan czas, żeby 
poczuć się wyłącznie face-
tem?  
Niewątpliwie trudno było 

go znaleźć i nadal jest nieła-
two. Na początku podzielili-
śmy się z żoną obowiązkami, 
ja zająłem się biznesem, ona 
wychowywaniem córki. Sam 
fakt, że udało nam się utrzy-
mać rodzinę, to niewątpliwie 
jej zasługa. Jest spokojną oso-
bą, bardzo wyrozumiałą dla 
mnie, mojej pracy, moich sła-
bości. Jedyne nad czym bole-
ję, to że straciłem zbyt wiele 
cennych chwil z życia mojej 
córki. Takie to jednak były cza-
sy. Tak naprawdę jesteśmy 
pierwszą generacją ludzi, któ-
rzy zaczęli w Polsce robić nor-
malny biznes. I nie oszukujmy 
się, nikt z nas nie należał 
do spadkobierców fortun i jeśli 
do czegoś doszedł, to dzięki 
własnej pracy i zmysłowi or-
ganizacyjnemu. Wielokrotnie 
zdarzało mi się pękać. Przy-
chodziłem do domu sfrustro-
wany i dzieliłem się z żoną ja-
kimiś historiami, które mnie 
wykańczały. Przenosiłem ten 
bagaż z firmy do domu i w ta-

kich sytuacjach żona była ni-
czym piorunochron. Dużym 
wsparciem byli też moi rodzi-
ce, dopóki żyli. Nie mam ro-
dzeństwa, więc dziś żona i cór-
ka to moja cała rodzina. 
Na szczęście córka pracuje te-
raz ze mną w firmie, więc mo-
gę z nią wreszcie spędzać wię-
cej czasu. 

W ostatnim czasie wiele się 
mówiło na temat legalnego 
zatrudniania obcokrajow-
ców. Zatrudnia pan u siebie 
cudzoziemców? 
 Oczywiście. Na tym polega 

rozwój, że do bogatszych kra-
jów jeżdżą za pracą ludzie 
z krajów mniej rozwiniętych. 
My kiedyś jeździliśmy na Za-
chód, teraz ze Wschodu przy-
jeżdżają do nas. Tak jak my 
kiedyś na Zachodzie nie chcie-
liśmy być wykorzystywani 
i traktowani jak tania siła robo-
cza, tak oni dziś żądają szacun-
ku i godnej zapłaty od praco-
dawcy polskiego. Nie wyobra-
żam sobie poniżać kogoś, tylko 
dlatego, że przyjechał z innego 
kraju. Zatrudniam tych ludzi 
legalnie, za te same pieniądze 
co ich polskiego kolegę. Przy-
jeżdżają do Polski nie żeby od-
bierać komuś pracę, ale wypeł-
nić lukę, która się wytworzyła, 
gdy Polacy zaczęli z niej wyjeż-
dżać.  

 Którą nagrodę, wyróżnie-
nie, najbardziej pan ceni? 
 Najcenniejszą dla mnie na-

grodą jest fakt, że Almar utrzy-
muje się na rynku od 28 lat 
i nadal się rozwija. Niedawno 
kupiliśmy jeden z zakładów 
rybnych w Gdyni i tam prze-
nieśliśmy już znaczną część 
naszej produkcji. Siedziba jed-
nak nadal pozostanie w Kartu-
zach. Tu produkować będzie-
my gar-maż z łososia, a więc 
kabanosy, kiełbaski itp.  Zakład 
w Kartuzach jest mały, kom-
paktowy, taka wisienka na tor-
cie. Natomiast produkcja 
główna odbywa się już w Gdy-
ni. To ogromny zakład, jego za-
kup i rozpoczęcie tam produk-
cji to dla nas ogromny skok, jak 
z V ligi do reprezentacji. Za-
trudniamy tam podobną liczbę 
osób jak w Kartuzach, ale pra-
cują tam w zupełnie innej 
technologii. Więcej robią ma-
szyny, a ludzie je obsługują. 
Ten nowy zakład to kolejne 
wyzwanie. Chcemy skorzystać 
z tego, że mamy do dyspozycji 
350-milionowy rynek i jak naj-
lepiej te nowe możliwości wy-
korzystać. 

Jakich rad udzieliłby pan ko-
muś, kto stawia w biznesie 
pierwsze kroki? 
 Musi być trochę szalony 

i wierzyć w to co robi. Musi się-
gać wyobraźnią tam, gdzie inni 
nie sięgają.   ¹

Marcin Gniazdowski 
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Firma działa już od 29 lat.  
Jako jedna z pierwszych firm 

w Polsce nawiązała  
współpracę z dużymi  

sieciami handlowymi, między 
innymi  takimi  jak:  Makro, 
Real, Geant, Tesco, Auchan. 
Sieci handlowe mają swoje 
specyficzne wymagania co  

do dokumentów,  które  
powinny zawierać dużą ilość 
specyficznych parametrów, 

takich jak kod produktu 
w danej sieci, informacje 
o numerze zamówienia,  

sposoby pakowania i wiele 
innych.  W 1994  Almar, jako 
pierwszy w Polsce rozpoczął 

duży import łososia 
norweskiego i w pełni 

profesjonalną produkcję 
norweskiego łososia 

wędzonego. Cztery lata 
później powstał nowoczesny 

zakład produkcyjny 
w Kartuzach, spełniający 
surowe normy systemu 

HACCP, produkcja Almar 
obejmuje wszystkie gatunki 
łososia. Pozycję rynkowego 

lidera umacnia współpraca ze 
wszystkimi sieciami. 

W 2002 roku firma uzyskuje 
pozwolenia na eksport 

swoich wyrobów do krajów 
Unii Europejskiej oraz USA.

ALMAR SP. Z O.O.
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Chiny to największy rynek świata, 
dlatego musimy być tam obecni.
Rozmowa 
Jacek Klein 
j.klein@prasa.gda.pl 

Z Łukaszem Greinke, preze-
sem Zarządu Morskiego Por-
tu Gdańsk SA rozmawia Ja-
cek Klein 

Ubiegły rok zakończył się 
ponownie rekordem prze-
ładunków w porcie gdań-
skim. Zarząd może zapisać 
sukces na swoim koncie. 
Niewiele brakowało o pę-
kłaby granica 50 mln ton. 
Co w głównej mierze zade-
cydowało o takiej dynami-
ce obrotów? Czynniki 
obiektywne, na które nie 
mieliśmy wpływu czy 
działania zarządu portu 
i operatorów? 
Transport morski jest naj-

tańszą opcją przewozu towa-
rów. Dla przedsiębiorcy liczą 
się dwa aspekty: czas i pie-
niądz. W obu to właśnie wo-
da wygrywa. Oczywiście, 
na rosnące sukcesy gospo-
darcze w jakimś stopniu 
zawsze wpływa koniunktu-
ra. W naszym przypadku 
większą częścią jest mozolna 
praca. Bardzo długo zagra-
niczni kontrahenci nie mieli 
pojęcia, że transport przez 
Polskę jest o wiele tańszy niż 
przez porty zachodnie. Do-
piero dziesiątki spotkań, 
konferencji i rozmów – m.in. 
w towarzystwie Krajowej 
Administracji Skarbowej – 
pozwoliło nam zacząć budo-
wać markę Portu Gdańsk 
w świadomości nowych 
klientów. Otworzyliśmy biu-
ro handlowe w Szanghaju, 
zapraszamy kontrahentów 
do wspólnego udziału 
w międzynarodowych tar-
gach i debatach. Wspieramy 
ich w rozmowach z poten-
cjalnymi klientami. Z drugiej 
strony wiele pracy wkłada-
my w komercjalizację tere-
nów. Miejsca, na których 
do tej pory rosły drzewa czy 
krzewy, zamieniliśmy w pla-
ce składowe, powstał pierw-
szy z czterech parkingów bu-
forowych. Długo by wymie-
niać. Działamy na wielu 
płaszczyznach, by przeła-
dunki rosły. 

Ponad rok temu rozma-
wialiśmy o perspekty-
wach przeładunków 
w porcie i wspomniał pan 
wówczas, że rok 2030 jest 
realną data kiedy wolu-
men obrotów osiągnie 
100 mln ton. Wówczas 
nieco sceptycznie do tego 
podchodziłem. Ale teraz 

wydaje się to faktycznie 
realne. Tylko czy na Bałty-
ku jest potencjał takiego 
obrotu towarowego? 
Potencjał na Bałtyku jest, 

pytanie, kto z tego tortu 
weźmie większy kawałek. 
Naszą konkurencją są porty 
Europy Zachodniej oraz Ro-
sja. Wszystkie realizują 
ogromne programy inwesty-
cyjne właśnie dlatego, że ry-
nek towarów rośnie i chcą 
być gotowe na ich przyjmo-
wanie. Proszę nie zapomi-
nać, że w naszej części Euro-
py są kraje, które dostęp 
do mórz maja ograniczony 
albo nie mają go wcale. Z te-
go powodu wchodzimy 
na rynki m.in. Czech, Słowa-
cji, Ukrainy czy Węgier. To 
nasze naturalne zaplecze, 
które obejmuje ok. 100 mln 
konsumentów. Ktoś musi te 
kraje zaopatrywać, a ich za-
potrzebowanie – jak wszę-
dzie – rośnie. 

Port Gdańsk stał się 
czwartym pod względem 
przeładunków na Bałtyku. 
Podium jest realne? 
Podium jest naszym pla-

nem na najbliższy rok. 
W 2018 roku wyprzedziliśmy 
Kłajpedę. Od Primorska, któ-
ry jest na 3. miejscu, dzieliło 
nas zaledwie 4,5 mln ton. 
Proszę pamiętać, że rekordy 
pobijamy po pierwsze korzy-
stając ze starej infrastruktu-
ry, po drugie w trakcie trwa-
jących inwestycji. Biorąc 
pod uwagę to, że rok do roku 
zanotowaliśmy wzrost 
na poziomie ponad 20%, to 
jesteśmy w stanie przesko-
czyć także Primorsk. 
Na pewno będziemy robić 
wszystko, by tak się stało. 

Jak przebiegają przygoto-
wania do realizacji najbar-
dziej ambitnego projektu 
czyli budowy Portu Cen-
tralnego? Kiedy poznamy 
preferowany kształt por-
tu, informacje o finanso-
waniu. Kiedy możliwe jest 
wbicie pierwszej łopaty? 
Koncepcja Portu Central-

nego powstaje zgodnie z har-
monogramem. We wrześniu 
pokazaliśmy kilka potencjal-
nych kształtów przyszłych 
terminali, dziś czekamy 
na ostateczne trzy. Spośród 
nich jedna koncepcja będzie 
rekomendowana przez wy-
konawcę - konsorcjum 
Projmors i Mosty Gdańsk. 
Dokument otrzymamy 
w pierwszej połowie tego ro-
ku. Będzie zawierał dokład-
ne analizy techniczne, ryn-

kowe, transportowe i finan-
sowe. Pierwsze terminale 
zaczną powstawać z pew-
nością po 2020 roku – do te-
go czasu skupiamy się na re-
alizacji inwestycji dofinanso-
wanych ze środków unij-
nych. Port Centralny ma 
powstać w formule Partner-
stwa Publiczno-Prywatnego, 
co oznacza, że poszczególne 
terminale będą budowane 
na potrzeby konkretnego 
partnera. Dokładną datę 
wbicia pierwszej łopaty wy-
znaczy zatem rynek. 

Równocześnie trwają in-
westycje drogowo-kolejo-

we w porcie zewnętrz-
nym. Bezkolizyjna droga 
do DCT, nowe tory do DCT 
i innych terminali to nowa 
jakość w infrastrukturze 
dostępowej portu dla za-
plecza lądowego? 
Bez wątpienia. Dotychcza-

sowy układ zupełnie nie na-
dążał za rozwojem m.in. DCT 
czy Portu Północnego. Dla 
przykładu: ulica Kontenero-
wa krzyżowała się z torami 
kolejowymi, więc gdy pociąg 
wyjeżdżał z DCT, wszystkie 
ciężarówki stały w oczekiwa-
niu na wolny przejazd. A po-
ciągi towarowe nie jeżdżą 
z prędkością pendolino… 

Tworzyły się ogromne korki. 
Dziś w tym miejscu powstaje 
jeden z czterech wiaduktów, 
które takie paradoksy roz-
wiążą. Tworzymy także par-
kingi, których brak powodo-
wał nie tylko zatory drogo-
we, ale i frustrację kierow-
ców. Inwestycje drogowo-ko-
lejowe z jednej strony zdecy-
dowanie ułatwią pracę już 
operujących tam spółek, 
z drugiej są projektowane 
i realizowane z myślą o Por-
cie Centralnym. 

Sąsiednia Gdynia niedługo 
zyska porównywalne 
możliwości przyjmowania 
wielkich kontenerowców. 
Gdańsk nie obawia się, że 
straci połączenia? 
Nie postrzegamy portu 

w Gdyni jako konkurencji. 
Mamy tego samego właści-
ciela i ten sam cel – wygene-
rowanie jak największych 
wpływów do budżetu pań-
stwa. Zupełnie bezzasadne 
jest rozdzielanie portów 
na Gdynię, Gdańsk, Szczecin 
i Świnoujście. Te kontene-
rowce zawijają do Polski i na-
pędzają polską gospodarkę. 
Obawialibyśmy się, gdyby 
groziło nam przejęcie połą-
czeń np. przez porty niemie-
ckie. 

Dzisiaj gro ładunków ge-
nerują serwisy azjatyckie 
z Chin. Kraj ten myśli tym-

czasem o reaktywacji lą-
dowego szlaku bursztyno-
wego. Jak to może wpły-
nąć na pozycję portu 
w Gdańsku? 

Port Gdańsk jest bramą do Eu-
ropy dla ładunków z Azji. Je-
steśmy jedynym portem 
na Bałtyku, który ma bezpo-
średnie połączenie z azjaty-
ckimi portami. Jeśli odbudo-
wywane są szlaki lądowe, nie 
wyobrażam sobie, że w tym 
nie uczestniczymy.  
Chiny to największy rynek 
świata, dlatego musimy być 
tam obecni. Z tego powodu 
uruchomiliśmy biuro han-
dlowe w Szanghaju, jesteśmy 
na największych chińskich tar-
gach, odbywamy dziesiątki bi-
znesowych spotkań. Bierzemy 
udział w Maritime Silk Road 
Port International Cooperation 
Forum, poświęconym Je-
dwabnemu Szlakowi. Szlak 
Bursztynowy, czyli odbudo-
wana dawna trasa transportu 
towarów na terenie Europy, 
pozwoli na intensyfikację 
współpracy nie tylko z Chi-
nami, ale przede wszystkim 
z innymi krajami Europy 
Południowo-Wschodniej. Poza 
tym cały Jedwabny Szlak to 
dla nas szansa, gdyż szlakiem 
tym przewożone są towary 
przeznaczone na rynek skan-
dynawski oraz do Anglii, 
a przez Port Gdańsk taki tran-
sport jest najszybszy. 
Nieustannie budujemy naszą 
markę w świadomości azjaty-
ckich przedsiębiorców, ponie-
waż chcemy być tym portem 
na Bałtyku, o którym Chiń-
czycy będą myśleć w pierw-
szej kolejności. 

 
Rosnące znaczenie Gdań-
ska na mapie transporto-
wej, rekordy przeładun-
ków, inwestycje w realiza-
cji. Same sukcesy. To daje 
chwilę wytchnienia dla za-
rządu czy wręcz przeciw-
nie, generuje jeszcze 
większą presję i więcej 
czasu poświęconego pra-
cy? 
Port Gdańsk ma teraz 

swoje pięć minut. Jeśli zwol-
nimy tempo, to wypadniemy 
z rozgrywki, a gra toczy się 
o dominację na Bałtyku 
i wejście do ligi najwięk-
szych portów Europy. Kon-
kurencja na rynku przewo-
zów morskich jest tak duża, 
że chwila nieuwagi może 
skończyć się porażką. Zresz-
tą, realizowane inwestycje 
i coraz prężniej rozwijający 
się nasi kontrahenci po pro-
stu nam nie pozwalają na za-
trzymanie się. ¹

Łukasz Greinke
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Jest spółką prawa 
handlowego utworzoną 

w 1998 r. i działającą 
na podstawie ustawy 

o portach i przystaniach 
morskich oraz Kodeksu 

spółek handlowych. Spółka 
kontynuuje w tym zakresie 

tradycje wszystkich 
poprzednich podmiotów 

gospodarujących w granicach 
portu w Gdańsku, z których 
ostatnim był Zarząd Portu 

Gdańsk SA.   
Udziałowcami spółki są: Skarb 
Państwa, Gmina Gdańsk oraz 

uprawnieni pracownicy. 
 Zarząd Morskiego Portu 

Gdańsk SA jest jedynym 
podmiotem zarządzającym 

portem w Gdańsku - portem 
o podstawowym znaczeniu 
dla gospodarki narodowej. 

Działalność obejmuje: 
zarządzanie 

nieruchomościami 
i infrastrukturą portową, 

programowanie i planowanie 
rozwoju portu budowa, 

utrzymanie i modernizacja 
infrastruktury portowej, 

pozyskiwanie nieruchomości 
na potrzeby rozwoju portu 

świadczenie usług związanych 
z korzystaniem 

z infrastruktury portowej.

ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SA
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W tej firmie nie ma kompromisów 
Rozmowa 
Grażyna Antoniewicz 
grażyna.antoniewicz@polskapress.pl 

Z Jakubem Kaszubą, preze-
sem zarządu Base Group  sp. 
z o.o. rozmawia Grażyna 
Antoniewicz 

W zeszłym roku otrzyma-
liście tytuł lidera Made in 
Poland.  
To tak naprawdę, to jak 

w soczewce pokazuje gdzie 
dzisiaj jesteśmy, a jesteśmy 
firmą rodzinną, średniej wiel-
kości przedsiębiorstwem, ze-
społem ludzi ambitnych, któ-
rym zależy na tym, żeby fir-
ma się rozwijała i istniała 
jeszcze 100 lat, a kto wie mo-
że nawet i dłużej. 

 
Base Group rozwija się wy-
jątkowo dynamicznie.  
Patrząc na przychody 

z ostatnich dwóch lat obser-
wujemy wzrost o ponad pięć-
dziesiąt procent, co w firmie, 
która spawa wysokiej jakości 
konstrukcje przemysłowe jest 
sporym wyzwanie, bo każdą 
złotówkę trzeba wypracować. 
Nie było to proste, jednak da-
liśmy radę, dlatego, że klienci 
nam zaufali. Ale jest to też 
efekt pracy całego zespołu, 
wielu lat pracy u podstaw. 
Krok po kroku, cegła po cegle 
budowaliśmy, aż ta “katedra” 
została wybudowana. Jeszcze 
nie jest skończona, ale cały 
czas ją budujemy. Klienci to 
zauważyli, docenili i są z na-
mi. 

Plany na przyszłość?  
Mamy bardzo ciekawe pla-

ny dotyczące produkcji meta-
lowych konstrukcji spawa-
nych dla energetyki wysoko-
napięciowej i kolejnictwa. 
Branża w jakiej się rozwijamy 
to głównie zaawansowane 
technologie dla przemysłu 
morskiego, mówimy tutaj 
o urządzeniach, czy kon-
strukcjach związanych 
z oczyszczaniem ścieków 
i spalin na statkach. Wykonu-
jemy różnego rodzaju kon-
strukcje ze stali nierdzew-
nych, stali węglowych a na-
wet  aluminium. Także 
w branży kolejowej bardzo 
dobrze się odnajdujemy. Ma-
my stałych klientów. Robimy 
elementy konstrukcji związa-
ne z systemami wentylacji, 
głównie aluminiowe. Pracu-
jemy też dla branży energe-
tycznej wysokich napięć - 
podkreślam te wysokie na-
pięcia, dlatego, że wymagają 
one wyjątkowo wysokiej ja-
kości konstrukcji spawanych. 

Słyszałam, że Base Group 
pracuje także dla przemy-
słu farmaceutycznego.  

To ostatnia nowinka. Pro-
dukujemy zbiorniki do pro-
dukcji leków. Branża farma-
ceutyczna jest specyficzna, 
dlatego że jakość konstrukcji 
musi być na niezwykle wyso-
kim poziomie, ponieważ mó-
wimy tutaj o lekach i ludzkim 
zdrowiu. Tutaj nie ma kom-
promisów. 

Macie już pierwszy patent.. 
Dzisiaj świat jest bardzo 

dynamiczny. Zmiany przy-
chodzą do nas szybko, często 
nas zaskakują i oczywiście, 
ciężko je przewidzieć. Chce-
my mieć na nie odpowiedź, 
w związku z tym w 2017 roku 
opracowaliśmy unikatową 
technologię spawania stopu 
aluminium i postanowiliśmy 
ją opatentować.  W zeszłym 
roku pod koniec listopada 
otrzymaliśmy potwierdzenie 
z polskiego urzędu patento-
wego, że tak, ta technologia 
jest unikatowa i na 10 kolej-
nych lat staje się naszą włas-
nością. 

Jakie wyzwania stoją 
przed wami? 
Po pierwsze musimy 

zwiększyć wydajność, bo 
koszty pracy rosną, podobnie 
jak koszty materiałów. Jeżeli 
nie będziemy pracować 
nad wydajnością  wypadnie-
my z rynku. Bardzo mocno 
idziemy w automatyzację 
pewnych procesów. Oczywiś-
cie, nie jesteśmy w stanie 
wszystkich zautomatyzować, 
ale to jest na pewno pożąda-
ny kierunek rozwoju. W tym 
roku zamierzamy zwiększyć 
nasze moce przerobowe aż 
o jedną trzecią - między inny-
mi poprzez robotyzację pro-
cesu spawania. Dzięki roboty-
zacji nie tylko zapewniona 
zostaje niezawodność i pow-
tarzalność produkcji oraz 
zwiększenie kontroli procesu 

spawania, lecz także sam pro-
ces, który często określany 
bywa mianem 3D – Dirty, 
Dusty, Dangerous (brudny, 
zapylony, niebezpieczny), 
staje się znaczenie bardziej 
kontrolowany i przyjazny śro-
dowisku. Drugą ważną rzeczą 
jest minimalizacja czasu reali-
zacji zamówień. Można go 
polepszyć dzięki jeszcze lep-
szej, bardziej wydajnej tech-
nologii, lepiej dobranemu 
oprzyrządowaniu różnych 
procesów obróbki metalu, ale 
też lepszej organizacji pracy. 
Okazuje się że ponad 90 pro-
cent czasu realizacji zamó-
wienia -  to czas kiedy gotowy 
materiał stoi w zakładzie 
i czeka na wysyłkę do klienta. 
Tak sprytnie trzeba wymyślić 
przepływ materiałów przez 
przez hale produkcyjną, żeby 
ten czas zminimalizować. 
W tym celu jako jedna 
z pierwszych firm w Polsce 
wdrażamy koncepcję Quick 
Response Manufacturing.  

Działacie głównie w Polsce, 
czy za granicą? 

Nie ma reguł, gdziekol-
wiek są klienci, którzy wyma-
gają wysokiej jakości kon-
strukcji spawanych, tam je-
steśmy, tam chcemy być. 

Nie jest tajemnicą, że firma 
Base Group podpisała 
umowę ze szwedzką grupą 
zbrojeniową Saab na do-
stawę komponentów dla 
dwóch okrętów podwod-
nych A26 budowanych 
w stoczni w Karlskronie. 
Dlaczego wygrywacie 
z konkurencją? 
Wydaje mi się, że decyduje 

triada czynników, czyli cena, 
jakość i terminy realizacji. To 
jest coś, co pozwala nam 
zwyciężać na rynku. Warto 
mieć rozpisaną taką mapę, 
w którym kierunku należy 
ten biznes pchnąć, co trzeba 
zrobić, żeby dotrzeć do  klien-
ta, z  konkretną ofertą, taką, 
która wyróżnia się na rynku. 

Zawsze pan podkreśla, jak 
ważni dla firmy są to ludzie. 
Nasi pracownicy, codzien-

nie zaskakują mnie swoimi 

pomysłami, zaangażowa-
niem, poświęceniem. I to tak 
naprawdę, to dzięki nim uda-
ło się wypracować takie wy-
niki jakie mamy. 

Firma się rozwija więc po-
szukujecie wysoko wykwa-
lifikowanych pracowników, 
którzy są w stanie odnaleźć 
się w branży metalowej. 
Ale dzisiaj nie jest to pro-
ste, bowiem kiedyś na jed-
no miejsce pracy  zgłaszało 
się do was prawie 100 
osób, dzisiaj zaledwie 10. 
Zgadza się. Natomiast 

przestrzegam przed takim 
myśleniem, co my przedsię-
biorcy zrobimy, jeżeli nie bę-
dzie tego pracownika. Będzie. 
W polskich przedsiębior-
stwach pracuje ponad 6 mi-
lionów ludzi. Oczywiście, 
w branży metalowej na pew-
no mniej. Ale to nie jest tak, 
że pracowników nie ma. Jeże-
li firma stworzy im odpo-
wiednie warunki pracy, jeżeli  
powie po co istnieje, co my 
tak naprawdę chcemy osiąg-
nąć, jest spora szansa, że 
przekonamy ich i zechcą się 
u nas  zatrudnić i realizować 
swoje ambicje. Oczywiście, 
rynek pracy jest  dzisiaj dużo 
cięższy niż niż był kiedyś, gdy 
trzeba było walczyć o klienta. 
Teraz trzeba walczyć i o klien-
ta, i o pracownika. 

Czy są takie momenty, że 
coś się nie udaje? 
Tak, ale zawsze jest czas 

na weryfikacje wcześniej 
ustalonego planu działania. 
Dobrze jest w pewnym mo-
mencie trochę się zatrzymać, 
zwolnić tempo, uspokoić, po-
układać sobie to na nowo. Za-
stanowić się, czy aby na pew-
no idziemy w dobrym kierun-
ku. Czy być może ten kieru-
nek trzeba zmienić, mówię 
tutaj o rozwoju biznesu. 
Świat dzisiaj tak szybko się 
zmienia, że tak jak w życiu 
śmierć i podatki są pewne, 
tak ja bym dodał, że zmiany 
to też coś nieodzownego. By-
wają ciężkie chwile związane 
z tymi zmianami. Dotyczą 
one wymagań klientów, sytu-
acji rynkowej. Bardzo dużo 
eksportujemy, więc wystar-
czy, że kurs walutowy się 
zmieni i już jest powód do te-
go, żeby zacząć myśleć; do-
brze, a jaki to ma wpływ 
na nasz biznes? Czasami zda-
rzają się takie sytuacje, że je-
stem automatycznie wyrzu-
cany z mojej strefy komfortu, 
ze spokojnej przystani 
na otwarty ocean i trzeba so-
bie na tej żaglówce poradzić. 
Ale wiem, że idziemy w do-
brym kierunku. 

Wciąż inwestujecie, w ludzi 
i technologie... 

Dobra obecnie koniunktu-
ra gospodarcza powoduje, że 
część przedsiębiorców nie po-
dejmuje działań i nie inwe-
stuje, aby zwiększyć produk-
tywność. To bardzo niebez-
pieczna strategia - „zaniecha-
nia”, która może mieć groźne 
konsekwencje.   

Podobno jest pan wymaga-
jący? 
Base Group jest firmą ro-

dzinną. Zanim przejąłem ste-
ry w firmie, atmosfera była  
specyficzna - było miło, przy-
jemnie, nieco swojsko. Naj-
większa w tym zasługa teś-
ciów, którzy zawsze zwracali 
dużą uwagę na aspekty mię-
dzyludzkie. Mnie również 
podobało się takie podejście - 
z wyjątkiem jednej rzeczy. 
Moją uwagę przykuło to, że 
gdy dana osoba miała coś 
zrobić czy załatwić, a osta-
tecznie się z tego nie wywią-
zała, nikt na to właściwie nie 
zwracał uwagi. Dlatego jed-
nym z moich celów było  
przyzwyczajenie pracowni-
ków do brania odpowiedzial-
ności za sprawy, którymi się 
zajmują. Jeśli umawiam się 
na daną rzecz, na dany ter-
min, ma to zostać zrobione 
i z tego się rozliczamy. Jeśli 
się uda - super, jeśli nie - wy-
jaśniamy sobie, dlaczego tak 
się stało. Czasem zdarza się, 
że nie doszacujemy czasu, 
czasem dana osoba nie ma 
kompetencji, by danej kwe-
stii sprostać, czasem ktoś 
o czymś po prostu zapomni.  
Uważam, że ważne jest, by 
w takich sytuacjach dojść 
do sedna problemu.Staram 
się jasno komunikować, w ja-
kim kierunku idzie firma, jaki 
mam cel i oczekuję, żebyśmy 
realizowali go wspólnie. Je-
żeli ten cel każdy zaakceptu-
je, moją rolą jest, żeby wyeg-
zekwować jego realizację, 
a jeżeli coś idzie nie tak, dojść 
do przyczyny. Natomiast sta-
ram się, żeby to były jasne 
wymagania, jak najmniej 
uznaniowości, jak najmniej 
niedoprecyzowania. Oczy-
wiście, to nie jest proste, ale 
trzeba dołożyć wszelkich sta-
rań, żeby umieć się porozu-
mieć z ludźmi.  Przez ostat-
nie kilka lat cały zespół  cięż-
ko na to pracował. 

Przyszłość... 
Wiele rzeczy próbowali-

śmy, mieliśmy też pewne 
problemy ale sporo rzeczy 
nam się udało  więc z opty-
mizmem patrzymy w przysz-
łość. I... jesteśmy bardzo cie-
kawi tej przeszłości. Powoli 
też rozumiemy, w którym 
kierunku dalej chcemy roz-
wijać nasze przedsiębior-
stwo. 
¹

Jakub Kaszuba
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Base Group to wykonawca 
konstrukcji przemysłowych. 

Specjalizujemy się 
w tradycyjnym 

i zrobotyzowanym spawaniu 
aluminium, stali nierdzewnej 

i stali czarnej. Głównymi 
klientami są firmy 

zlokalizowane w Północnej 
i Zachodniej Europie, a także 

w Polsce z sektora: HVAC, 
morskiego, offshore, 

kolejowego, energetycznego, 
spożywczego i innych. Dla 

branży morskiej firma 
wykonywała m.in. wykonanie 
scrubbery, moduły i systemy 

do oczyszczania spalin. 

Zgodnie z dostarczoną 
dokumentacją firma wykona 

na zamówienie różnego 
rodzaju konstrukcje 

przemysłowe  ze stali, stali 
nierdzewnej oraz aluminium. .  
W ramach CSR firma zakupiła 

tereny i zdewastowane 
zabudowania po byłym PGR 
Miłocin w Koszwałach. Teren 

śmietnika został 
zrekultywowanyi. Pracownicy 
biurowi posadzili 96 drzewek 
owocowych. Akcja zakończyła 
się zabawą przy grillu. Owoce 

są przeznaczane dla 
pracowników  

i kontrahentów.

BASE GROUP SP. Z O.O.
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Kluczem do utrzymania pozycji 
na rynku jest nasza elastyczność
Rozmowa 
Szymon Szadurski 
szymon.szadurski@polskapress.pl 

Z Józefem Poltrokiem, właści-
cielem firmy Łączpol, rozma-
wia Szymon Szadurski. 

Z perspektywy czasu, co 
miało Pana zdaniem naj-
większy wpływ, że zbudo-
wał Pan wielki sukces firmy 
Łączpol?  
Wielkim sukcesem bym 

historii Łączpolu nie nazy-
wał. To bardziej udane 
przedsięwzięcie. Kiedy roz-
poczynałem działalność 
w 1988 roku, to szczerze mó-
wiąc nie myślałem, że uda się 
ją rozwinąć na taką skalę. 
Chociaż nadzieje i wiara 
w sukces oczywiście były. 
Tamte właśnie lata osiem-
dziesiąte wspominam jako 
dobry czas na założenie fir-
my. To był pierwszy z czynni-
ków, który przyczynił się 
do powodzenia przedsięw-
zięcia. Nie miałem nic 
do stracenia i postanowiłem 
postąpić zgodnie z powiedze-
niem, że należy brać sprawy 
w swoje ręce. Drugim, takim 
czynnikiem był oczywiście 
mój wiek. Miałem wtedy 30 
lat. Cechowała mnie mło-
dzieńcza odwaga, fantazja 
i brak strachu. Miałem po-
nadto odpowiednie wsparcie 
w rodzinie, przede wszyst-
kim w żonie. To zdecydowa-
nie pomogło mi w prowadze-
niu interesów. Miałem po-
nadto trochę szczęścia do lu-
dzi. Postanowiłem otaczać 
się mądrzejszymi od siebie 
i to mi się udawało. Fakt, że 
niełatwo było takie osoby po-
zyskać. To w tamtych cza-
sach był chyba największy 
problem. Bardzo ciężko było 
namówić kogoś na przejście 
do nowo założonej firmy i za-
angażowanie się w przed-
sięwzięcie, którego sukces 
wówczas wcale nie był taki 
oczywisty. Miałem jednak 
umiejętność przekonywania 
ludzi, aby mi zaufali. Powta-
rzałem im często, żeby się nie 
martwili, że jakoś to będzie, 
że na pewno nam się uda. Nie 
ukrywam, że gdyby nie to 
i pomoc właśnie osób, które 
udało mi się pozyskać 
do współpracy, ten interes by 
nie wypalił. Odpowiedni do-
radcy mają wielki wkład 
w każdą działalność, nie tyl-
ko telekomunikacyjną. 

Czym różniły się realia roz-
poczynania biznesu w cza-
sach, kiedy Pan zaczynał 
działalność, od obecnych? 

Czy to można to w jakikol-
wiek sposób porównać? 
Kiedy Pan budował markę 
Łączpolu, nie było mnó-
stwa możliwości pozyska-
nia na taką działalność fi-
nansowania zewnętrzne-
go, dotacji, środków z fun-
duszy europejskich. Czy 
Pana zdaniem takie aspek-
ty ułatwiają dziś funkcjo-
nowanie młodym biznes-
menom? 
Powiem tak: oczywiście, 

kiedy rozpoczynałem działal-
ność, to mogłem sobie poma-
rzyć tylko o uzyskaniu jakich-
kolwiek dotacji, czy dofinan-
sowań. To by mi wtedy 
na pewno pomogło, bo pa-
miętam, że miałem kłopoty 
i nie wszystko szło wówczas 
gładko. Wtedy, żeby być wia-
rygodnym, trzeba było prze-
de wszystkim płacić na czas. 
To była w ogóle podstawa 
prowadzenia biznesu. Gdy-
bym miał jakieś zewnętrzne 
finansowanie, na pewno by 
mi to bardzo pomogło w roz-
kręceniu działalności. Nato-
miast, czy dzisiaj łatwiej jest 
założyć firmę, mimo możli-
wości dofinansowania i dota-
cji? Uważam, że raczej nie. 
Nie jest łatwiej, gdyż trudniej 
jest pozyskać specjalistów, 
namówić ich, aby zaryzyko-
wali i zaangażowali się w no-
wy projekt, który nie daje 
gwarancji sukcesu. Młode 
osoby, chcące obecnie rozpo-
czynać biznes, wcale nie mają 
łatwiej, niż w latach osiem-
dziesiątych. 

Telekomunikacja i tele-
technika to Pana zdaniem 
jest obecnie trudny rynek? 
Czy jest już w Polsce nasy-
cony, czy też młodzi bi-
znesmeni, zakładający 
startupy i podejmujący no-
we wyzwania, mogą jesz-
cze liczyć w tej branży 
na sukcesy? 
Rynek telekomunikacji 

w Polsce jest już dojrzały. Ry-
nek usług operatorów teleko-
munikacyjnych jest już też 
bardzo nasycony. Musimy 
jednak pamiętać, że często 
zmieniają się technologie. 
Czasami nawet w bardzo po-
ważnym stopniu w stosunko-
wo krótkim czasie, w pięć, 
dziesięć lat. One muszą być 
oczywiście stosowane w sie-
ciach telekomunikacyjnych. 
Natomiast coraz więcej roz-
wiązań z zastosowaniem in-
frastruktury telekomunika-
cyjnej pojawia się też w in-
nych sektorach rynku, jak 
transport kolejowy, drogowy, 
energetyka, czy przemysł. To 

ogromne pole do popisu i roz-
wijania nowych działalności. 
Z kolei wejście usług z rodzi-
ny smart, czy internetu 
przedmiotów, daje spore 
możliwości dla startupów. 
Myślę, że młode osoby, które 
rozpoczynają działalność 
i mają odpowiednie pomysły, 
mogą się w tym wszystkim 
udanie odnaleźć. Powinni 
próbować, bo ciągle jest co ro-
bić. I nadal będzie, bo techno-
logie będą się zmieniały, poja-
wiały się nowe możliwości. 
Przyszłość na tym rynku 
na pewno jest. 

Jakie są czynniki, dzięki 
którym Łączpol buduje 
konkurencyjną pozycję 
na rynku usług projekto-
wania i budowy infrastruk-
tury telekomunikacyjnej? 

To przede wszystkim duże 
doświadczenie. Jesteśmy już 
ponad trzydzieści lat na ryn-
ku. Oczywiście nie zawsze 
nam się wszystko udawało. 
Próbowaliśmy już swoich sił 
w Wielkiej Brytanii, Szwecji, 
Irlandii, trochę też we Francji. 
Nabieraliśmy tam doświad-
czenia, choć nie wszystkie, te 
interesy były udane. Budo-
waliśmy sobie jednak szersze 
spojrzenie na problemy 
i wyzwania, jakie przed nami 
stoją. Myślę jednak, że klu-
czem do utrzymania naszej 
pozycji na rynku jest nasza 
elastyczność. Specyfika roz-
wiązań, które oferujemy, wy-
maga otwartego umysłu 
i umiejętności słuchania 
klientów. Często to robimy. 
Słuchamy klienta, staramy się 
być jego doradcą, a czasami 

nawet pewne działania sami 
proponujemy, inicjujemy. 

Jakie są plany rozwojowe 
Łączpolu? Czy firma w te-
macie prac budowlano-
montażowych planuje ek-
spansję na inne rynki, niż 
polski i niemiecki? 
Na trudnym rynku nie-

mieckim jesteśmy obecni już 
od 23 lat. Jeśli chodzi o zlece-
nia budowlane, to ustabilizo-
wały się one na dosyć do-
brym poziomie. Osiągnęli-
śmy w tym względzie saty-
sfakcjonujący pułap. Myśla-
łem jednak zawsze o rozwi-
nięciu działalności także 
w tematach telekomunikacyj-
nych i to się teraz udaje. Lata 
doświadczeń w Niemczech 
pomogły nam na tyle, wyro-
biły markę, że możemy obec-
nie rozmawiać bezpośrednio 
np. z Vodafone, czy Deutsche 
Telekom. W Polsce współpra-
cujemy też z Nokią, i to na do-
syć dużym poziomie. Rynek 
niemiecki jest dla nas ciągle  
wyzwaniem. W związku 
z tym natomiast, że mamy też 
biuro w Düsseldorfie, blisko 
Belgii i Holandii, to zaintere-
sowani jesteśmy także tamty-
mi krajami. W naszej koron-
nej działalności, telekomuni-
kacyjnej, zamierzamy się 
właśnie tam rozwijać. Widzę 
na to duże szanse. 

Czy mecenat pomorskiego 
sportu i kultury sprawia Pa-
nu tylko osobistą satysfak-
cję, czy też Pana zdaniem 
przekłada się to na renomę 
Pana firmy? 
Jeśli chodzi o sponsoring, 

to uważam, że jak się coś 
osiągnie w biznesie, to trzeba 
się dzielić, pomagać, starać 
się zrobić coś więcej. Ja sam 
dużych, sportowych sukce-
sów w sporcie nie miałem, 
choć biegałem na 400 me-
trów i grałem w piłkę. Jako 
sponsor mogłem zdziałać 
więcej, bo z piłkarkami ręcz-
nymi wywalczyłem przecież 
mistrzostwo Polski. Prawdo-
podobnie byłoby to dla mnie 
osobiście nieosiągalne, gdy-
bym jako młodzieniec posta-
wił na sport, a nie na biznes. 
Dla mnie jest naturalne, że 
trzeba się dzielić swoim suk-
cesem. Mam z tego powodu 
ogromną satysfakcję. Nie tyl-
ko sam pomagam, ale często 
namawiam też moich kole-
gów, aby po osiągnięciu suk-
cesu mogli sobie jeszcze dopi-
sać do swojego CV, jak dla 
przykładu ja, że dzięki 
sponsoringowi sięgnęli np. 
po mistrzostwo Polski w ja-

kiejś dyscyplinie. Jeżeli cho-
dzi natomiast o mecenat kul-
tury, to wiąże się to w moim 
przypadku z nazwiskami lu-
dzi, których poznałem i któ-
rym chciałem pomóc. Czy to 
daje coś marce Łączpol? Nie 
jestem do końca przekonany 
i w ogóle w ten sposób tego 
nie rozpatrywałem. Angażuję 
się w pomaganie innym oso-
bom z potrzeby serca i jest to 
u mnie zupełnie naturalne. 
Nie myślę w takim momencie 
o osiągnięciu korzyści dla fir-
my. Powiem obrazowo, że 
Łączpol to nie jest fabryka 
czekoladek, gdzie pojawiłaby 
się gdzieś nazwa produktu, 
pochwalilibyśmy się, że ko-
goś sponsorujemy i mieliby-
śmy dzięki temu większe zy-
ski. W naszym przypadku to 
tak nie działa. Mamy w bizne-
sie kilku partnerów, a niektó-
rzy z nich nawet nie wiedzie-
li, że jesteśmy sponsorem, 
np. piłki ręcznej. 

Jakie są Pana zaintereso-
wania, nie związane z pro-
wadzeniem biznesu? W ja-
ki sposób spędza Pan naj-
chętniej wolny czas? 
Odkąd pamiętam, lubiłem 

czytać. Dobra książka już kilka-
dziesiąt lat temu była dla mnie 
dużą wartością. Tak pozostaje 
do dziś. Jestem przekonany, że 
się zestarzeję z książką w ręku. 
Staram się też być aktywny. 
Dużo pływam, jeżdżę na rowe-
rze. Natomiast na pytanie, jak 
najchętniej spędzam wolny 
czas, obecnie odpowiedź jest 
prosta. Nie odkryję przecież 
Ameryki, że jak człowiek zo-
staje dziadkiem, to właśnie 
wnuki absorbują go w dużym 
stopniu. Najlepiej się więc 
czuję, gdy spędzam wolny czas 
właśnie z moimi wnukami, 
uczę ich różnych rzeczy, dla 
przykładu sportu. Mam 
wnuka, który ma cztery lata, 
a już dobrze jeździ na nartach, 
pływa, jeździ też na rowerze. 
Moim marzeniem na przysz-
łość, kiedy będę miał już dużo 
czasu, jest natomiast, aby opły-
nąć świat, choć nie jestem 
obecnie żadnym, zapalonym 
żeglarzem. Poświęciłbym 
na taki cel nawet kilka miesięcy. 
Kiedyś ponadto namiętnie gra-
łem w brydża, już od ósmej 
klasy szkoły podstawowej. 
Kiedy jednak mocniej zaanga-
żowałem się w biznes, to nasza, 
brydżowa grupa się rozleciała. 
Dziś nie mam na brydża za bar-
dzo czasu, ale chciałbym 
do niego wrócić i jestem prze-
konany, że to zrobię. Tym bar-
dziej, że namawiają mnie 
do tego koledzy. ¹

Józef Poltrok
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Gdyńska firma oferuje 
szeroki wachlarz usług 

z zakresu telekomunikacji. 
Projektuje, oraz wykonuje 

wszelkiego rodzaju sieci 
miedziane oraz 

światłowodowe. Dział 
radiowy świadczy usługi 

na rzecz polskich 
i zagranicznych operatorów 

telefonii komórkowej. 
Firma specjalizuje się mię-

dzy innymi w realizacji prac 
budowlano – montażowych. 
Początek działań w branży 

budowlanej datuje się 
na rok 1997. Od tego czasu 
wykonuje prace budowla-

no–montażowe na terenie 
Unii Europejskiej.  

Projektuje i wykonuje sieci 
teletechniczne takie jak 

monitoring, systemy prze-
ciwpożarowe, instalacje 

automatyki przemysłowej 
i wiele innych. 

Inżynierowie zatrudnieni 
w firmie legitymują się 

uprawnieniami budowlany-
mi w specjalności: 

konstrukcyjno – budowla-
nej, sanitarnej, elektrycznej, 
telekomunikacyjnej, telefo-

nii komórkowej zarówno 
w zakresie kierowania robo-

tami jak i projektowania.

ŁĄCZPOL SP. Z O.O.
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Trzeba być zaangażowanym                  
w swoją pracę na 100 procent
Miejscowość 
Tomasz Rozwadowski 
tomasz.rozwadowski@polskapress.pl 

Marian Popinigis został 
przedsiębiorcą pod sam ko-
niec istnienia PRL. Przez trzy 
dekady dzielące nas od tego 
momentu współtworzył kil-
ka znanych firm, między in-
nymi Mercor, Ambient Sy-
stem i Blirt. 

Choć nie czuje się już zaanga-
żowany w biznes stuprocen-
towo, właśnie rozpoczął w re-
jonie gdańskich Kokoszek bu-
dowę budynku produkcyjno-
biurowego Ambient Systemu, 
który zostanie oddany 
do użytku za rok. wiosną 
2020.  

- Nie całe moje zawodowe 
życie jest związane z przedsię-
biorczością - mówi Marian 
Popinigis. - Zresztą wtedy, 
kiedy wchodziłem w doro-
słość, na przełomie lat 70 i 80, 
gospodarka była niemal w ca-
łości państwowa. Najpierw 
pomyślałem więc o karierze 
wykładowcy uniwersyte-
ckiego, pewne wzorce w tym 
kierunku miałem już w rodzi-
nie.  

Od artystycznej agencji 
do giełdowego Mercoru 
Po ukończeniu prawa admini-
stracyjnego na wydziale 
Prawa i Administracji rozpo-
czął studia doktoranckie 
w Warszawie w Instytucie 
Nauk Prawnych Polskiej Aka-
demii Nauk. Kilka lat mieszkał 
bardziej w stolicy niż w Gdań-
sku, ale doktoratu nie obronił. 
W pierwszej połowie lat 80. 
Polska była pogrążona w fatal-
nej sytuacji gospodarczej, on 
założył rodzinę, a przy niskich 
dochodach młodych naukow-
ców trudno było marzyć 
choćby o względnym dobro-
bycie. 

- Wróciłem do Trójmiasta 
i parę lat przepracowałem 
w Bałtyckiej Agencji Arty-
stycznej - opowiada. - Nieco 
później włączyłem się w nurt 
nowej gospodarki, która za-
częła kiełkować w tym okre-
sie. Spółdzielnie prowadzone 
przez studentów i absolwen-
tów wyższych uczelni zajmo-
wały się wysoko płatnymi, 
niestandardowymi usługami, 
na przykład pracami wyso-
kościowymi. Ja z kolegą 
Krzysztofem Krempeciem za-
interesowaliśmy się robotami 
związanymi z ochroną prze-
ciwpożarową. Firmę Mercor 
założyliśmy pod koniec 1988 
r. Nowe przepisy umożliwiały 
zakładanie spółek, ale trudno 

by ówczesne warunki nazwać 
normalnym obrotem gospo-
darczym. Pamiętam, że 
po pierwsze dostawy farby og-
nioodpornej jechaliśmy do fa-
bryki w Pilawie z wędzonym 
węgorzem dla dyrektora. Tak 
się wtedy dobijało targu.  

Dobiegła końca epoka PRL, 
rozpoczęła się RP. Polski ry-
nek okazał się niezwykle 
chłonny, w krótkim Mercor 
rozszerzył swoją ofertę 
o drzwi przeciwpożarowe 
i klapy ochronne. Firma roz-
wijała się szybko, po kilku la-
tach była już obecna w całym 
kraju, a część oferowanego 
wyposażenia zamiast impor-
tować zaczęła produkować 
w kraju. 

 Na początku kamieniami 
milowymi była sprzedaż 
pierwszych dziesięciu, dwu-
dziestu par drzwi przeciwpo-
żarowych, wkrótce tyle wyno-
siła sprzedaż dzienna. Mercor 
zaczął kupować mniejsze kon-
kurencyjne firmy w kraju, 
stworzył ogólnopolską sieć 
oddziałów. Firma weszła 
na pułap sprzedaży przekra-
czający 100 mln zł rocznie, 
a w 2007 r. wykroczyła poza 
polski rynek przejmując 
pierwszą dużą spółkę w Cze-
chach.  

- Połowa poprzedniego 
dziesięciolecia była bardzo 
ważnym okresem w rozwoju 
Mercoru - wspomina Marian 
Popinigis. - W 2005 r. zdecydo-
waliśmy się wpuścić do firmy 
nieco zewnętrznego kapitału, 
fundusz private equity Nova 
i rozpoczęliśmy procedurę 
przekształcenia w spółkę gieł-
dową. Na głównym parkiecie 
warszawskiej giełdy zadebiu-
towaliśmy w 2007 r. Otworzy-
liśmy też w pełni drugie 
skrzydło działalności zwią-
zane z klapami dymowymi. 
Poczułem się zrealizowany 
i zdecydowałem się sprzedać 
część akcji Mercoru. Krzysztof 
został w spółce, którą prowa-
dzi z sukcesami do dziś, a ja 
trochę odpocząłem.  

Kolejne wyzwania  
w roli inwestora 
Odpoczynek nie trwał jednak 
długo. Marian Popinigis skupił 
się na wcześniej założonej 
spółce Ambient System spe-
cjalizującej się w projektowa-
niu i instalowaniu dźwięko-
wych systemów ostrzegaw-
czych. Wtedy określił się jako 
inwestor-przedsiębiorca i pró-
bował równolegle kilku obsza-
rów, z których najbardziej za-
interesowała go biotechnolo-
gia. Popinigis wszedł do spółki 
DNA-gdańsk, która w 2007 r. 

rozszerzyła swoją działalność 
i przekształciła się Blirt SA.  

- Świat nadal stoi na progu 
rewolucji biotechnologicznej - 
mówi Popinigis. - Czasami 
czuję się jak Krzysztof Kolumb 
lub przynajmniej ktoś z jego 
załogi. Zbliżamy się do no-
wego lądu, ale nogi jeszcze 
na nim nie postawiliśmy.  

BLIRT zaczynał od awan-
gardowych rozwiązań dla 
przemysłu farmaceutycznego, 

z czasem skupiając się na ba-
daniu cząsteczek aktywnych, 
które można by udoskonalić 
w celu ulepszania parametrów 
leków generycznych. Obecnie 
zajmuje się głównie tworze-
niem narzędzi dla potrzeb bio-
logii molekularnej, odczynni-
ków i enzymów.  

- W nowej dla mnie branży 
poznałem zupełnie niesamo-
witych ludzi - twierdzi Marian 
Popinigis. - W pewnym mo-

mencie pozyskaliśmy Piotra 
Lasotę, byłego szefa projektów 
onkologicznych w Novartisie, 
czyli specjalistę z najwyższej 
światowej półki. Piotr szybko 
“pozabijał” wszystkie nie ro-
kujące sukcesu projekty i przy-
gotował nasze przebranżowie-
nie w dostawcę narzędzi 
do biologii molekularnej. 
Przez pewien czas pracował 
z nami prof. Ryszard 
Andruszkiewicz, absolwent 

PG, autor największego suk-
cesu międzynarodowego 
osiągniętego przez polskiego 
chemika od czasów Marii Skło-
dowskiej-Curie. Był szefem ze-
społu, który dla koncernu 
Pfizer opracował cząsteczkę 
pregabaliny będącą od kilku 
lat podstawą leku przeciwpa-
daczkowego Lyrica, którego 
wartość sprzedaży przekra-
czała niedawno 10 mld USD 
rocznie. Miałem przyjemność 
pracować także z przedwcześ-
nie zmarłym prof. Józefem Ku-
rem, chemikiem z PG. W na-
szej firmie zatrudnionych jest 
bez mała 50 osób, z czego 40 
proc. ma co najmniej tytuł 
doktora.  

Zaangażowanie i aktywność 
sportowa  
Na pytanie, jaka jest konieczna 
cecha, by odnieść sukces jako, 
przedsiębiorca, dopowiada:  

- Trzeba być zaangażowa-
nym w swoją pracę na sto pro-
cent. Nie zostałem przedsię-
biorcą przez przypadek, potra-
fię się zapalić do nowego pro-
jektu i w pełni się zaangażo-
wać. Trzeba być zafascynowa-
nym tym, co się robi. Pienią-
dze pojawiają się przy okazji.  

Nadal jest prezesem za-
rządu Blirt SA i szefem rady 
nadzorczej Ambient Systemu, 
którego jest także wyłącznym 
właścicielem. Właśnie ta firma 
za rok otworzy swój zakład 
produkcyjny na ul. Bysewskiej 
w Gdańsku. Za kombinatem 
w Kokoszkach tworzy się 
strefa przemysłowa, gdzie 
powstaje ten nowy obiekt. 
W biurach nowej firmy znaj-
dzie się miejsce dla dzieł 
sztuki, w których wyborze bę-
dzie go wspomagać własna 
córka Małgorzata, graficzka 
pracująca w gdańskiej ASP 
i zaprzyjaźniony malarz, prof. 
Andrzej Śramkiewicz.  

Kiedyś uprawiał windsur-
fing, teraz pasjonuje się mniej 
wymagającym kitesurfingiem. 
Żona, dr hab. Danuta Popinigis 
jest muzykologiem, profeso-
rem Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, laureatką Nagrody 
Heweliusza, nazywanej 
“gdańskim Noblem”, druga 
z córek poszła w ślady ojca 
i kieruje Ambient Systemem. 
Jego ulubionym hobby jest 
czytanie, zwłaszcza 
dwudzistowiecznej literatury 
iberoamerykańskiej. Miłością 
do kultury, a zwłaszcza litera-
tury zaraziła go, jak podkreśla, 
prof. Teresa Deresiewicz, le-
gendarna polonistka z V LO 
w Gdańsku.   
 

¹

Marian Popinigis
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BLIRT (Biolab Innovative 
Research Technologies) to 
innowacyjna europejska, 
firma biotechnologiczna 

specjalizująca się 
w wytwarzaniu wysokiej 

jakości wyspecjalizowanych 
enzymów oraz odczynników 

dedykowanych 
do zastosowania w Life 

Science.  
Przez ponad 25 lat zajmowała 

się wytwarzaniem najwyższej 
jakości produktów 

przeznaczonych dla 
naukowców oraz badaczy 
z różnych dziedzin nauki. 
Na początku, istniała jako 
DNA-Gdańsk, by w 2007 

roku rozwinąć się oraz 
rozszerzyć naszą działalność. 

W 2017 roku powstał 
w Gdyni nowy obiekt 

przeznaczony do produkcji 

na skalę przemysłową, co 
pozwoliło na szybszą 
realizację zamówień 

napływających od naszych 
przemysłowych 
kontrahentów.  

Obecnie firma BLIRT w pełni 
przygotowani, aby sprostać 

rosnącym wymaganiom 
na nasze flagowe produkty – 

wysokiej klasy białka 
rekombinantowe.

BLIRT SA
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Trzeba słuchać ludzi i rozumieć
Rozmowa 
Maciej Pietrzak 
maciej.pietrzak@polskapress.pl 

Z Markiem  Rytlewskim, pre-
zesem zarządu Transprojekt 
Gdański sp. z o.o. rozmawia 
Maciej Pietrzak 

Zawsze chciał Pan być in-
żynierem?  
Pewnie nie będę zbyt ory-

ginalny, ale o moim zawo-
dzie zdecydowały tradycje 
rodzinne. Z całą pewnością 
otoczenie, w którym dora-
stałem, ukierunkowało 
mnie: dziadek, ojciec, brat, 
stryj i kuzyni byli albo są 
drogowcami. Pamiętam, że 
jeszcze jako młody chłopak 
w szkole w wolnych chwi-
lach rysowałem sobie 
na kartkach węzły drogowe. 
Potem przyszły studia – bu-
downictwo ze specjalizacją 
drogową na Politechnice 
Gdańskiej, a po nich trafiłem 
do Transprojektu, który 
wówczas nosił nazwę Gdań-
skie Biuro Projektowania 
Dróg i Mostów. Gdy wiele za-
częło wskazywać, że mam 
szansę objąć w firmie funk-
cje menadżerskie, to oczy-
wiście postanowiłem się 
w tym kierunku dokształcić 
w Gdańskiej Fundacji Kształ-
cenia Menedżerów oraz 
w warszawskiej Akademii 
im. Leona Koźmińskiego.                               
Odpowiedź na Pana pytanie 
jest twierdząca, tak, od zaw-
sze chciałem być inżynierem 
ale 8 lat temu kiedy zrealizo-
wałam swoje ambicje projek-
tanta, postanowiłem podjąć 
się zarządzania firmą. Mam 
dużą satysfakcję, że w tym 
czasie, nie tylko przeprowa-
dziliśmy firmę przez trudny 
okres lat 2011- 2013, kiedy 
zbankrutowało bądź zlikwi-
dowało swoje polskie od-
działy wiele firm (w samym, 
Trójmieście 6 średnich pod-
miotów w naszej branży) ale 
skutecznie zawojowaliśmy 
rynek kolejowy (m.in. PKM 
i 700 km toru na innych li-
niach) i nadal rozwijamy fir-
mę zdobywając kolejne ryn-
ki i kompetencje. 

Jakimi cechami według 
Pana powinien wyróżniać 
się dobry menedżer? 
Myślę, że kluczowe są 

tzw. kompetencje miękkie. 
Dobry menedżer to czło-
wiek, który potrafi pociąg-
nąć za sobą załogę, któremu 
ci ludzie ufają i ma wśród 
nich autorytet, nad tym cały 
czas staram się pracować. 
Trzeba słuchać ludzi i rozu-
mieć. Ogląd sytuacji z wielu 
perspektyw bardzo tu poma-
ga, moja droga zawodowa 
przebiegała przez wszystkie 
tak zwane szczeble kariery. 

Jeśli chodzi o naszą branżę, 
to praktycznie zawsze sze-
fem danej firmy zostaje pro-
jektant. Z moich obserwacji 
wynika, że późniejszy sukces 
tych przedsiębiorstw zależy 
w dużej mierze od tego czy 
ten dany człowiek awansu-
jąc dalej mentalnie pozostał 
projektantem, czy jednak 
potrafił się przeobrazić 
w klasycznego menedżera. 
Moje spostrzeżenia są takie, 
że sukces odnoszą te firmy, 
w których główny menedżer 
przestaje projektować. Sztu-
ka delegowania kompetencji 
ma tu olbrzymie znaczenie, 
bo zaufanie, o którym już 
wspomniałem musi działać 
w obie strony. Tego też się 
trzeba zwyczajnie nauczyć. 
Jako członek Zarządu Pol-
skiego Kongresu Drogowego 
oraz Rady Ekspertów Mini-
sterstwa Infrastruktury je-
stem przekonania, że tych 
dwóch funkcji nie da się po-
godzić bez szkody dla albo 
jakości projektowania albo 
zarządzania firmą. 

Z których projektów 
w swojej karierze zawodo-
wej jest Pan szczególnie 
dumny? 
Wyróżniłbym dwa – auto-

stradę A2 i A1. A2 była pierw-
szą płatną autostradą w Pol-
sce, wszyscy się wtedy uczy-
liśmy, mam ogromy senty-
ment do tego projektu w wo-
jewództwie wielkopolskim 
i lubuskim. Później projekto-
wana A1 z Gdańska do Toru-
nia, gdzie byłem generalnym 
projektantem ok. 1/3 tego od-
cinka nie miała już może te-
go entuzjazmu debiutu, ale 
była nasza, pomorska. Saty-
sfakcja z jeżdżenia po dro-
dze, którą jeszcze niedawno 
się projektowało jest na-
prawdę duża i nie mija. 

A które z dotychczaso-
wych dokonań 
Transprojektu uznałby 
Pan za najbardziej wyma-
gające? 
Myślę że to był projekt Po-

morskiej Kolei Metropolital-
nej, przełomowy dla nas 
z wielu względów. Nasza fir-
ma powstała 67 lat temu 
i prawie zawsze była firmą 
drogową, dopiero w roku 
2011 zdecydowaliśmy się 
rozszerzyć działalność 
na branżę kolejową i niedłu-
go po tej decyzji przypadł 
nam tak ciekawy temat. To 
był jeden z nielicznych, zu-
pełnie nowy odcinek kolei 
wybudowany w Polsce 
po wojnie. W dodatku 
w trudnych warunkach miej-
skich, a momentami prawie 
„górskich”, ze względu 
na ukształtowanie terenu 
na niektórych odcinkach tej 

linii. Przebieg trasy w tak bli-
skim sąsiedztwie naszego 
biura oraz realizacja w for-
mule projektuj i buduj też 
były czynnikami wpływają-
cymi na poziom trudności 
i satysfakcji. Bardzo nas cie-
szy, jak dużym sukcesem 
okazała się PKM, pod wzglę-
dem inżynieryjnym jest oce-
niania bardzo pozytywnie za-
równo przez pasażerów jak 
i przez branżę. To po prostu 
„ładna” linia.Ogromnym 
wyzwaniem była też świeżo 
otwarta droga S7 Gdańsk - El-
bląg. Żuławy, przez które ona 
przebiega są terenem abso-
lutnie nie nadającym się 
do budowy dróg. Koszt budo-
wy tej trasy przez Żuławy to 
przeszło 3 miliardy złotych. 
To kilkadziesiąt milionów 
za kilometr, kwota astrono-
miczna, ale jak widać po opi-
niach kierowców i nie tylko, 
zdecydowanie było warto. 
Ktoś fajnie opisał utworzenie 
tej trasy, że to jak wybudowa-
nie drogi od Gdańska do El-
bląga na estakadzie tylko nie 
nad terenem a „zatopioną” 

w nim. Na jubileusz 65-lecia 
naszej firmy własnymi siłami 
zaprojektowaliśmy nową sie-
dzibę naszego biura a następ-
nie w całości z własnych 
środków ją wybudowaliśmy. 
Nie jest to pierwszy biuro-
wiec zaprojektowany przez 
naszych architektów, ale 
pierwszy w technologii BIM, 
łącznie ze wszystkimi wspó-
łistniejącymi sieciami. Było 
to bardzo wymagające zada-
nie, tym bardziej satysfakcjo-
nujący jest fakt, że Polski 
Związek Inżynierów i Techni-
ków Budownictwa przyznał 
nam nagrodę Budowa Roku 
za ten projekt. Jest to pierw-
sza Budowa Roku, którą 
otrzymaliśmy za realizację 
projektu kubaturowego. To 
nie tylko umocnienie się 
na rynku projektowym w ar-
chitekturze w bardzo dobrym 
stylu, ale także przełamanie 
wizerunku firmy, jako wy-
łącznie drogowo- mostowej. 
Obecnie Transprojekt Gdań-
ski wykonuje projekty wszel-
kich obiektów kubaturo-
wych, przemysłowych czy 

usługowych a także kom-
pleksowo obsługuje inwesty-
cje dosłownie od decyzji lo-
kalizacyjnej, decyzji środo-
wiskowej – a często są to bar-
dzo wymagające materie, 
dotyczące najbardziej skom-
plikowanych inwestycji: 
elektrowni, zakładów prze-
mysłowych itp. - poprzez 
uzyskanie pozwolenia na bu-
dowę po nadzór nad jej reali-
zacją. Kolejnym bardzo wy-
magającym obszarem jest 
rozwój na rynku zamówień 
niejawnych. Posiadamy od-
powiednie kompetencje 
i certyfikaty i działalność 
na tym polu to jest oczywiś-
cie najbardziej wymagająca 
sprawa. 

Jednym z Państwa najnow-
szych projektów na Pomo-
rzu są dwa odcinki tzw. Tra-
sy Kaszubskiej. Proszę po-
wiedzieć coś o jej specyfi-
ce. 
Projektujemy zarówno od-

cinek Gdynia – Szemud dla 
firmy Polaqua jak i Szemud – 
Luzino dla firmy Budimex. 
Główna trudność polega tu 
na styku z Obwodnicą Za-
chodnią i miastem Gdynia. 
Z szeroką i skomplikowaną 
infrastrukturą drogi ekspre-
sowej z wielkim trzypozio-
mowym węzłem wchodzimy 
w infrastrukturę miejską. 
Ścierają się przy tym projek-
cie interesy wykonawcy, któ-
ry w obowiązującej przy tej 
inwestycji formule „zaprojek-
tuj i wybuduj” co zrozumiałe, 
chce to zrobić jak najtaniej, 
a z drugiej wielu gmin, które 
przy tej inwestycji chciałyby 
zyskać jak najwięcej - wzmoc-
nić sieć swoich lokalnych 
dróg, przebudować wodocią-
gi, gazociągi itd. Powoli, krok 
po kroku, z pomocą inwesto-
ra GDDKiA osiągamy kolejne 
kompromisy. Jestem przeko-
nany, że późną wiosną będą 
zezwolenia na budowę tej tra-
sy, a same prace ruszą latem. 

Mają także Państwo swoje 
własne laboratorium ba-
dawcze. To chyba nie jest 
częste w tej branży? 
Tak, to wyjątek w naszej 

branży. Tu muszę się jednak 
odnieść do historii i struktury 
właścicielskiej firmy. Do po-
czątku lat 90. funkcjonowała 
ona jako państwowa. W 1991 
roku postanowiliśmy ją spry-
watyzować poprzez wykup 
pracowniczy. Dzięki temu 
nastąpiło duże rozproszenie 
udziałów, co uważam 
za wielki plus. To jeden 
z głównych czynników które 
doprowadziły Transprojekt 
do naszej dzisiejszej pozycji - 
zatrudniającego ponad 210 
osób krajowego lidera firm 
consultingowych z branży in-

frastrukturalnej z czysto pol-
skim kapitałem, działającego 
na rynku pomorskim, krajo-
wym ale też za granicą. Jed-
nym z owoców tego, że to 
właśnie pracownicy stali się 
w pewnym stopniu właści-
cielami firmy, jest nasze labo-
ratorium badawcze. To właś-
nie był pomysł i inicjatywa 
pracowników, nie moja. To 
oni zajęli się tym jaka ma być 
ścieżka dostępu, by otrzymać 
akredytację Polskiego Cen-
trum Akredytacji i uzyskali 
ją. Ja do powstania laborato-
rium dołożyłem tylko swoje 
zielone światło i skromną ce-
giełkę w postaci finansowa-
nia. Laboratorium zajmuje 
się przede wszystkim wyko-
nywaniem pomiarów rów-
noważnego poziomu dźwię-
ku pochodzącego od instala-
cji, urządzeń i zakładów 
przemysłowych czy też in-
frastruktury komunikacyj-
nej. Określamy też metodą 
obliczeniową prognozowany 
poziomu hałasu pochodzący 
od dróg, linii kolejowych czy 
tramwajowych. Takich „od-
dolnych” inicjatyw jak labo-
ratorium w naszej firmie jest 
dużo więcej, chociażby doty-
czących oprogramowania 
czy zdobywania nowych 
rynków. Z drugiej strony faj-
ne i naturalne jest, że potrze-
ba jest matką wynalazków, 
bycie samowystarczalnym 
i brak potrzeby zlecania 
usług na zewnątrz to też pe-
wien komfort. Osobiście bar-
dzo sobie cenię inwencję 
i inicjatywę pracowników, 
która poniekąd wyznacza 
kierunki rozwoju 
Transprojektu, bo trzeba tu 
powiedzieć, że to ludzie tę 
firmę tworzą. To właśnie 
sprawia, że z każdym rokiem 
coraz bardziej stajemy się in-
terdyscyplinarnym biurem 
projektów. 

Poza pracą, co absorbuje 
pana czas,  jakieś hobby? 
Czuję się człowiekiem 

szczęśliwym, spełnionym za-
równo rodzinnie jak i zawodo-
wo. Rodzina – ukochana żona, 
cztery wspaniałe córki, 
od dwóch lat także wnuk to 
moje największe szczęście. 
Cenię sobie dobrą książkę, 
film, spektakl, musical. Regu-
larnie uprawiam sport w ra-
mach równowagi i moje hob-
by związane jest przede 
wszystkim z ruchem – jazda 
na nartach, na rowerze, pły-
wanie, kajakarstwo. Co roku 
z przyjaciółmi organizujemy 
spływy kajakowe. I odkrycie 
ostatnich lat, windsurfing. 
Do uprawiania tej dyscypliny, 
którą zaraziliśmy się z żoną, 
mamy swoje ulubione miej-
sce – grecka wyspa 
Karpathos. ¹

Marek Rytlewski
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Transprojekt Gdański 
od ponad 60 lat jest wiodącą 

na polskim rynku firmą 
projektowo - konsultingową 

świadczącą pełen zakres 
usług dla sektora 

publicznego i prywatnego 
w następujących branżach: 

Drogi i Mosty Koleje 
i Tramwaje, Architektura, 

Energetyka i Teletechnika, 
Ochrona Środowiska i Zieleń, 

Wod.-Kan. i Gaz, 
Geotechnika,  

Analizy Ekonomiczne, Studia 
Wykonalności. 

W ostatnich latach 
Transprojekt Gdański 

zrealizował wiele 
prestiżowych projektów. 

Należą do nich przede 
wszystkim opracowania 

dotyczące programu budowy 
autostrad w Polsce. 

Wykonaliśmy projekty 
wstępne, budowlane 

i wykonawcze konstrukcji 
autostrad, mostów, 

wiaduktów, obiektów 
kubaturowych, uzbrojenia, 

odwodnienia i inżynierii 
ruchu . Średni roczny 

przychód ze sprzedaży 
w ostatnich 3 latach 

obrotowych wyniósł 58 mln 
złotych.

TRANSPROJEKT GDAŃSKI SP. Z O.O.
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Laureaci poprzednich edycji plebiscytu

za 2012 rok 
MAREK KRZYKOWSKI 

ówczesny prezes International 
Paper Kwidzyn

za 2008 rok  
WŁODZIMIERZ KICIŃSKI 

ówczesny prezes  
Nordea Bank Polska

za 2013 rok 
MACIEJ GRABSKI 

inwestor Olivia Business Centre

za 2014 rok 
LESZEK GIERSZEWSKI 

prezes Drutex SA

za 2015 rok 
TOMASZ KLOSKOWSKI 

prezes Portu Lotniczego Gdańsk SA

za 2016 rok 
ROMAN SZCZEPAN KNITER 

prezes zarządu Trefl SA

za 2009 rok 
TERESA KAMIŃSKA 

ówczesna prezes Pomorskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej

za 2010 rok 
MIROSŁAW BIELIŃSKI 

ówczesny prezes  
Energi SA

za 2011 rok 
JERZY GAJEWSKI 
prezes i właściciel  

NDI SA

za 2004 rok 
ANDRZEJ UBERTOWSKI 

ówczesny prezes 
Polnord SA

za 2005 rok  
WALDEMAR BARTELIK 

ówczesny prezes Koncernu 
Energetycznego Energa

za 2006 rok 
MACIEJ FEDOROWICZ 

ówczesny prezes 
Gino Rossi

za 2007 rok  
ANDRZEJ GOŁYGA 

ówczesny prezes  
Jabil Circuit Polska

za 2000 rok 
WŁODZIMIERZ ZIÓŁKOWSKI 

ówczesny prezes  
PSSE Tczew-Żarnowiec

za 2001 rok 
PIOTR ŚLIWICKI 

prezes  
Grupy Ergo Hestia

za 2002 rok 
PAWEŁ OLECHNOWICZ 

ówczesny prezes 
Grupy Lotos SA

za 2003 rok 
PIOTR SOYKA 

ówczesny prezes Gdańskiej Stoczni 
Remontowa SA
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Partner wydania

za 2017 rok 
ADAM ŻOŁNOWSKI 

wiceprezes zarządu DCT Gdańsk SA
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